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Sammanfattning 
Medius är ett IT-företag som hjälper företag att effektivisera sina processer med 
hjälp av IT. För att kunna konkurrera med andra företag och få nya kunder krävs 
ständigt ny utveckling. Uppdraget med detta examensarbete var att hitta lösningar 
till ett nytt användargränssnitt för produkten Medius Flow. Vi valde att göra detta 
med metoden användbarhetsdesign som vi har anpassat för våra egna 
förutsättningar och mål. Med användbarhet menas att ett system är effektivt att 
använda, ändamålsenligt och lätt att lära.  Detta erhölls genom att ta med 
användarna i utvecklingen genom fältstudier, diskussioner och tester. Arbetet gick 
vidare med framtagning av prototyper med efterföljande utvärderingar. För att till 
slut få fram ett designförslag. Med tanke på utvärderingar och våra egna åsikter är 
vi nöjda med resultatet som t.ex. innehöll en större arbetsyta, mer effektiv 
navigering och ett modernare utseende. Det som återstår för Medius är nu att 
implementera de lösningar vi har föreslagit. 

Abstract 
Medius is an IT company who helps other companies to make their processes 
more efficient. To be able to compete with other companies and to get new 
costumers, constant development is required. The assignment of this final thesis 
was to find solutions to a new user interface for the product Medius Flow. We 
chose to do this with a method called Usability Design, which we adapted to our 
own conditions and goals. The meaning of usability is that a system is efficient to 
use, suited to the purpose and easy to learn. This was accomplished by letting the 
users help with the development through field studies, discussions and tests. The 
work went on with prototypes, followed by evaluations, to finally get a design 
proposal. With the evaluations and our own opinions in mind, we are satisfied 
with the result which for example included a larger working area, more efficient 
navigation and a more modern appearance. The remaining part for Medius is now 
to implement the solutions we suggested.  
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Förord 
Vi vill tacka Medius för att vi har fått utföra vårt examensarbete hos dem och att 
de under hela tiden varit engagerade och till stor hjälp.  
 
Vi vill också tacka användarna som ställt upp och svarat på våra frågor, vilket var 
nödvändigt för att arbetet skulle kunna genomföras. 
 
Till sist vill vi tacka vår examinator Martin Karlsson för all hjälp på vägen.  
 
 
 

 
 
Peter Carlsson Johan Bolang 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Medius är ett IT-företag som hjälper företag att effektivisera sina processer med 
hjälp av IT. Det är ett medelstort företag baserat i Linköping med ytterligare ett 
kontor i Stockholm. Företagets affärsidé är att ”utifrån ett helhetsperspektiv hjälpa 
företag att effektivisera sina processer med hjälp av IT” (Medius AB). Medius har 
tagit fram produkten Medius Flow, som är ett webbaserat ärendehanteringssystem 
vilket samarbetar med andra affärssystem för att effektivisera hanteringen av 
fakturor, orderändringar, reklamationer och offerter. För att fortsätta utvecklas 
som företag behöver användargränssnittet för Medius Flow förbättras för att bli 
snabbare, smidigare och mer attraktivt. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är utveckla ett förslag på lösningar för att kunna få ett 
enklare och mer attraktivt användargränssnitt för ärendehanteringssystemet 
Medius Flow åt företaget Medius. Idag finns ett webbaserat gränssnitt, men då det 
är viktigt att användbarheten är så hög och smidig som möjligt så vill de ha en 
vidareutveckling av det. Till vår hjälp kommer vi att ha Medius nuvarande 
kundbas för att få åsikter och idéer om hur gränssnittet kan utvecklas.  

1.3 Målgrupp 
Denna rapport är skriven för läsare som är intresserade av användbarhetsdesign 
vid utveckling av ett webbgränssnitt. Det är bra om läsaren har övergripande 
kunskap om HTML, men förutom det krävs inga förkunskaper.  

1.4 Avgränsningar 
Det finns många metoder för utveckling av användargränssnitt. I denna rapport 
beskrivs bara den metod som använts i utförandet. Detta är en rapport inriktad på 
användbarhet och därför beskrivs teorin bakom de tekniska lösningarna kortfattat, 
det ligger inget fokus på att beskriva programkod, förutom i små exempel. 
Utförandet avgränsas med att vi gör förslag på lösningar som går att använda, inte 
ett färdigt system.  

1.5 Upplägg 
I kapitel 2 presenteras en teoridel som beskriver den grundläggande informationen 
om vad användbarhet är. Här beskrivs också tekniker som nämns senare i 
rapporten. Kapitel 3 inleds med en metodbakgrund som går in djupare på vad 
användbarhet är och hur man ska få fram det. Kapitel 3 fortsätter sedan behandla 
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hur utförandet gick till. Detta följs sedan upp av en resultatdel i kapitel 4. Efter 
detta kommer en diskussionsdel i kapitel 5 där val av metoder och resultat 
diskuteras. I kapitel 6 presenteras en slutsats. 

2 
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2 Teoribakgrund 
I den här delen kommer teorin som använts att bearbetas. Det börjar med att 
förklara vad ett arbetsflöde är, vilket Medius system är ett exempel på. Sedan 
fortsätter teorin med några kapitel som behandlar tekniker som har använts. 
Avslutningsvis förklaras vad användbarhet är och vad det har för funktion.  

2.1 Workflow 
Ett workflow (arbetsflöde) kan beskrivas som en automatisering av en 
företagsprocess, som helhet eller som en del, under vilken dokument, information 
eller uppgifter skickas från en deltagare till en annan för åtgärd, enligt 
förutbestämda regler. (the Workflow Management Coalition) För att förklara detta 
följer ett exempel med ett arbetsflöde utan hjälp av datorer, även kallat 
traditionellt arbetsflöde (Hedström N. 2003), och sedan ett automatiserat 
datorstött arbetssätt.  

2.1.1 Det traditionella arbetsflödet 
Ett företag tar emot låneansökningar, sorterar, granskar och till sist bestämmer om 
lånet ska beviljas. Flödet börjar med att en ansökan kommer till företaget med 
brev. Det sorteras av företagets postavdelning och skickas vidare till en anställd 
som kontrollerar att ansökan är komplett. Efter detta kan ansökan skickas tillbaka 
till avsändaren för komplettering, avslås eller så skriver den anställde in 
ansökningsdetaljerna i företagets kundinformationssystem och skickar ärendet 
vidare till nästa anställd. Processen att bevilja ett lån kan innehålla så många som 
åtta underprocesser. I en del företag sitter det en anställd eller en grupp av 
anställda i varje underprocess. I andra har en anställd hand om alla delar i en 
enskild låneansökan. (Allen R. 2001) 
 
Det kan vara mycket svårt att veta hur långt en ansökan har kommit i flödet. 
Ansökan kan när som helst under flödet ha överlämnats till en chef. Normalt sett 
ska en låneansökan dessutom granskas av en chef innan lånet beviljas. (Allen R. 
2001) 

2.1.2 Det automatiserade arbetsflödet 
De ansökande besöker företagets webbplats. Där får de all information de behöver 
för att kunna avgöra om de ska fortsätta med ansökan och sedan fylla i ett 
ansökningsformulär. Servern (eller någon programvara) kontrollerar då så att alla 
obligatoriska uppgifter är ifyllda. Ansökan skickas sedan på elektronisk väg till 
företaget. Den första workflowaktiviteten blir alltså att validera den elektroniska 
ansökan och skicka ett e-mail till den ansökande med ett tack för ansökan och ett 
referensnummer. (Allen R. 2001) 
 
Efter detta görs flera kopior av ansökan så att ärendehanteringssystemet 
(workflow management system) kan köra aktiviteterna parallellt. Detta minskar 
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tiden det tar att hantera varje ansökan och ökar därmed företagets kundservice. 
Införandet av workflowsystem minskar tiden dramatiskt; för 15 år sedan kunde en 
låneansökan ta mer än en vecka att behandla, nu förväntar sig människor att få 
svar på någon timma. (Allen R. 2001) 
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Figur 1 Det automatiserade arbetsflödet. (Allen R. 2001) 

 
Den som övervakar varje ärende behöver nu, med ett modernt och automatiserat 
workflow, bara ingripa när något går fel. Beslutet om ett lån ska beviljas eller inte 
tas utan problem av workflowmotorn. (Allen R. 2001) 
 
Ärendehanteringssystemet kan också uppdatera andra system automatiskt. 
Systemet kan få andra program att skapa avslags- och beviljningsbrev och 
lånekontrakt; de övervakar godkännandeprocessen och får andra applikationer att 
sända dokumenten elektroniskt via fax eller e-mail. (Allen R. 2001) 

2.2 Cascading Style Sheets (CSS) 
Cascading Style Sheets förkortas CSS och är ett sätt att beskriva utseendet på 
sidor på Internet. Det finns idag ingen webläsare som stöder någon version av 
CSS2 till 100%. Tyvärr är det den mest spridda webläsaren Internet Explorer som 
har ett av de sämre stöden för CSS. (Wikipedia) 

2.2.1 Bakgrund 
Olika sorters stilmallar (style sheets) har funnits sedan 1970-talet (Wikipedia) och 
när Internet startade inkluderade många webbläsare egna stillmallar för att kunna 
ändra utseende på innehållet. Dessa ändrades av användaren och alltså inte av 
utvecklaren. Det fanns på den här tiden i stort sett inga möjligheter för utvecklaren 
att påverka hur innehållet skulle se ut hos användaren. Så småningom kom tillägg 
till HTML-standarden som gav vissa möjligheter för utvecklaren att bestämma hur 
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de publicerade webbsidorna skulle se ut. Allt eftersom HTML-språket utvidgades 
blev det svårt att få sidor att se likadana ut i olika webbläsare. (Wikipedia) 

2.2.2 Tekniken 
För att förenkla lite så kan man säga att användandet av CSS består av tre delar: 

 Själva CSS-filen där du skriver all kod som har med utseendet att göra. 
(Figur 2) 

 Länken till CSS-filen från din html-sida. (Figur 3) 
 Selektorerna i din html-kod som hänvisar till vilken del av CSS-filen som 

ska användas. (Figur 4) 
body {

padding-right: 0px; 
padding-left: 2px; 
padding-bottom: 0px; 
padding-top: 2px;
background: #66CCFF; 
margin: 2px; 
font: 80% verdana, arial, sans-serif; 

}

#menu {
left: 4px;
top: 2px; 
position: absolute; 

}

.maintable {
border: 1px solid #666666;

}  
Figur 2. CSS-filen. 
 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
Figur 3. CSS-länken. 

 
 

...
<tr>

<td class="maintable">Tabellrubrik</td>
</tr>  

Figur 4. CSS-selektorerna. 

2.3 Ajax 
Ajax, Asynchronous JavaScript and XML, är ett samlingsnamn för ett antal olika 
tekniker som kan användas för att bygga interaktiva webbapplikationer. 
(Wikipedia) 
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Enligt Jesse James Garret ingår följande delar i Ajax (ytterligare förklaringar av 
delarna finns i bilaga 9): 

 XHTML och CSS. 
 Dynamisk visning och interaktivitet med Document Object Model. 
 Utbyte av data och manipulation med XML och XSLT. 
 Asynkron dataåterhämtning med XMLHttpRequest. 
 JavaScript som binder ihop allting. 

 
I en vanlig webbapplikation så sker de flesta användarhandlingarna genom att 
gränssnittet sätter igång en HTTP förfrågning tillbaka till servern. Servern 
behandlar datan och returnerar en HTML-sida till klienten. 
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Figur 5. Klassisk- / Ajaxmodell. (Garret J. 2005) 
 

Garret menar att detta är en bra lösning tekniskt sett, men det är ingen bra 
användarupplevelse. Under tiden som servern jobbar med sitt så får användaren 
bara sitta och vänta. Skapar man en webbapplikation så vill man inte att varje 
gång gränssnittet måste uppdateras så måste användaren stoppa sitt arbete och 
vänta, samtidigt som servern gör sitt jobb. Varför ska användaren ens märka att 
applikationen skickas till servern överhuvudtaget? (Garret J. 2005) 
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Figur 6. Klassiskt dataflöde. (Garret J. 2005) 

2.3.1 Fördelar med Ajax 
Vidare skriver Garret att en Ajax-applikation tar bort ”start-stop-start-stop”-
egenskapen vid interaktionen med en webbplats genom att introducera en 
mellanhand, en Ajax-motor, mellan användaren och servern. Man kan tro att 
genom att lägga till ett lager till en applikation att det skulle göra den 
långsammare, men detta är inte sant. (Garret J. 2005) 
 
Istället för att ladda in en webbsida så laddar webbläsaren in en Ajax-motor, 
skriven i JavaScript och oftast undangömd för användaren. Denna motor ansvarar 
för att både rita upp gränssnittet som användaren ser och kommunicera med 
servern åt användaren. Ajax-motorn tillåter användarens handlingar med 
applikationen att hända asynkront, oberoende av kommunikation med servern. Så 
användaren behöver aldrig stirra på en blank sida och vänta på att den laddas. 
(Garret J. 2005) 
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Figur 7. Ajax dataflöde. (Garret J. 2005) 
 

Varje användaringripande som normalt skulle generera en HTTP-förfrågning blir 
istället ett JavaScript-anrop till Ajax-motorn. Vilket mottagande som helst av ett 
användaringripande som inte måste tillbaka till servern, som t.ex. datavalidering, 
ändra data i minnet och en del navigation, sköter Ajax-motorn själv. Om motorn 
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behöver hjälp av servern, med att t.ex. skicka data för behandling eller hämta ny 
data, så gör motorn dessa uppmaningar asynkront. Vanligtvis med hjälp av XML 
utan att låta användaren vänta. (Garret J. 2005) 

2.4 Användbarhet 
Användbarhet (usability) som allmänt begrepp är väldigt diffust. Att säga att en 
produkt inte är användbar är som att säga att den inte finns. Vem vill ha en 
produkt som inte är användbar? Om man istället utgår från standarden ISO 9241 
”Software ergonomics for office work with visual display terminals (VDTs)”, del 
11 ”Guidance on usability” blir begreppet ”usability” tydligare, om än i en vid 
omfattning. (ISO 9241-11, 1998) 

The extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 
specified context of use.  

 

2.4.1 Användbarhetsmål 
För att kunna vägleda designen av systemet och senare mäta användbarheten är 
det bra att definiera användbarhetsmål. (Gulliksen J. 2002) Några av sakerna som 
kan vara bra att tänka på, enligt Preece (2002), är att systemet ska:  

 vara effektivt att använda (effectiveness) 
 vara ändamålsenligt att använda (efficiency) 
 vara säkert att använda (safety) 
 ha en bra användbarhet (utility) 
 vara lätt att lära (learnability) 
 vara lätt att komma ihåg hur man ska använda (memorability). 

 
Dessa punkter ger en bild av vad som kan vara bra att tänka på, men är långt ifrån 
fullständiga. De behöver vidareutvecklas och anpassas individuellt för varje 
projekt för att fylla någon funktion. 
 
Ett exempel på ett system där de flesta av dessa punkter helt eller delvis är 
uppfyllda är ett modernt kassasystem (med touchscreen) på en restaurang. 
Effektiviteten uppnås delvis genom att det är få tryckningar för att registrera varje 
köp. Ett mått på ändamålsenligheten kan vara att knapparna är tillräckligt stora 
och att skärmen inte är så känslig för smuts. Säkerhet i detta fall kan vara att det 
går att ångra (till en viss gräns) om man slagit in fel köp. Systemet är antagligen 
lätt att lära sig om det är logiskt uppbyggt genom att t.ex. alla huvudrätter ligger 
under knappen huvudrätter. Med en logisk uppbyggnad följer också en stor 
möjlighet att användarna kommer ihåg hur systemet ska användas. 
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2.4.2 Upplevelsemål 
En utveckling av användbarhetsmålen som är mer inriktad på känslan som 
användaren får är de upplevelsemål som Preece (2002) nämner. Hon säger bland 
annat att systemet ska vara tillfredsställande, underhållande, motiverande, 
estetiskt tilltalande och belönande. Dessa mål är svårare att mäta än 
användbarhetsmålen och måste även dessa anpassas till varje enskilt projekt.  

2.4.3 Designrekommendationer 
Användbarhets- och upplevelsemålen kan tyckas vara något abstrakta och 
otydliga och därför har många försökt göra regler och definitioner som är mer 
praktiskt tillämpbara och dessutom kompletterar dessa mål. Schneiderman (1998) 
har skrivit åtta gyllene regler för design: 

 Sträva efter konsekvens 
 Möjliggör för frekventa användare att använda genvägar 
 Erbjud informativ återkoppling 
 Designa dialoger som bidrar till närhet 
 Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering 
 Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar 
 Stöd den inre känslan av kontroll 
 Reducera belastningen på korttidsminnet 

2.5 Användarcentrerad systemdesign 
ISO 13407 tillhandahåller riktlinjer för att uppnå kvalité genom att tillgodogöra 
sig användarcentrerade designaktiviteter genom livscykeln av interaktiva 
datorbaserade system. (Usability Net) 
 
Det finns fyra punkter till grund för definitionen av användarcentrerad design: 

 Aktiv involvering av användare och en tydlig förståelse av användarens 
och uppgiftens krav. 

  av funktion mellan användare och teknik. En lämplig allokering
 Iteration av designlösningarna. 
 Tvärdisciplinär design. 

(Gu
 

lliksen J. 2002) 

Vidare finns det fyra användarcentrerade designaktiviteter som skall utföras i ett 
tidigt stadium av ett projekt.  

 Förstå och specificera användningssammanhanget. 
 Specificera användar- och organisationskrav. 
 Producera designlösningar. 
 Utvärdera designen gentemot kraven.  

 
erationen av dessa aktiviteter visas i figur 8 nedan. Processen involverar iteration It

till målen är nådda. (Usability Net) 
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Figur 8. Användarcentrerad systemdesign enligt ISO. 

2.5.1 Design för användbarhet 
För att designa bra system bör man enligt Gould, J.D., Boies, S.J. och Ukelson, J. 
följa fyra grundprinciper. Dessa steg är framtagna hos IBM research. De fyra 
stegen består av: tidigt och kontinuerligt fokus på användarna, empirisk mätning, 
iterativ design samt integrerad design i vilken alla aspekter som berör 
användbarheten utvecklas tillsammans. (Helander M. 1997) 

Tidigt och kontinuerligt fokus på användarna 
Designerns jobb är här att designa ett system som har rätt funktioner så att 
användare kan utföra sitt arbete på ett bättre sätt. Första steget är att ta reda på 
vilka användarna är. Man måste förstå dessa användare, det gör man genom att 
studera dem. Genom att studera användarna får man reda på vad de kommer att 
göra med systemet. Det är även viktigt att göra användarna delaktiga i 
utvecklingen. (Helander M. 1997) 

Empirisk mätning 
Som nämnts ovan är det designerns arbete att se till att systemet fungerar och har 
rätt funktioner. Detta märks inte förrän tester utförs. I ett tidigt skede i 
utvecklingsprocessen bör man därför observera och mäta de tilltänkta 
användarnas reaktioner på skrivna scenarios och skisser. Senare i arbetet bör man 
använda användarna för att utföra verkligt arbete med prototyper och 
simuleringar. Då kan man se användarnas beteende och reaktioner. (Helander M. 
1997) 
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Iterativ design 
Nyckelprinciperna för iterativ design är:  

 Identifiera nödvändiga förändringar 
 Kunna utföra förändringarna 
 Vilja utföra förändringarna 

Upptäcks problem i användartesterna, vilket det oftast gör, så bör de åtgärdas. 
Processen måste vara iterativ, det ska vara en cyklisk process av design, som skall 
upprepas så ofta som det behövs. (Helander M. 1997) 

Integrerad design i vilken alla aspekter som berör användbarheten utvecklas 
tillsammans 
Alla aspekter av användbarhet skall utvecklas parallellt. Till att börja med bör 
arbetet börja med att planera användargränssnitt, hjälpsystem, användarguider och 
så vidare. För att detta skall utföras måste alla aspekter av användbarhet ligga 
under en roll eller ett fokus. Användbarhet blir inte bra koordinerat annars. 
(Helander M. 1997) 

2.5.2 Nyckelprinciper inom användarcentrerad systemdesign 
Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användbarhet 
genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln. Denna 
baseras på följande nyckelprinciper enligt Jan Gulliksen & Bengt Göransson: 

 Användarfokus – verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och 
behov skall tidigt vara vägledande i utvecklingen. 

 Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – representativa användare 
skall aktivt medverka, tidigt och kontinuerligt genom hela systemets 
livscykel. 

 Evolutionär utveckling - systemet skall utvecklas iterativt och 
inkrementellt. 

 Gemensam och delad förståelse – designen skall dokumenteras med en 
för alla inblandade parter enkelt förståelig representation. 

 Prototyping – tidigt och kontinuerligt skall prototyper användas för att 
visualisera och utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna. 

 Utvärdera verklig användning – mätbara mål för användbarheten och 
kriterier för designen skall så långt som möjligt styra utvecklingen.  
Explicita och uttalade designaktiviteter – utvecklingsprocessen skall 
innehålla dedikerade och medvetna designaktiviteter. 

 

Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall utföras av effektiva team med 
en bredd av kompetenser. 

 

 are – erfarna användbarhetsförespråkare skall Användbarhetsförespråk
involveras tidigt och kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång. 
Integrerad systemdesign – alla delar som påverkar användbarheten skall  
integreras med varandra. 

 a – den användarcentrerade processen skall Lokalanpassa processern
specificeras, anpassas och införas lokalt i varje organisation. 

 d skall alltid 
etableras. 
En användarcentrerad attityd – en användarcentrerad attity
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2.6 A
När det arbetas med systemutveckling kan man utöva det med en rad olika syften 

som är viktigast eller hur man ska bearbeta 
t viktigaste vid systemutveckling är att de 

ångssätt att utveckla användbara 
interaktiva system på genom att kombinera usabillity engineering med 

2.6.2 
Process å ett 
överskådligt sätt ses de viktigaste ak ör användarcentrering och 

ver mest arbete är olika från projekt till 

arbetsuppgifter eller användargrupper. 
t användarcentrerade arbetet är att få förståelse för de användare 

Utformningen av systemet växer fram 
 tiden blir utformningen mer och mer 

 nvändbarhetsdesign 

och fokus. Oftast är det en viss teknik 
data. Ett annat synsätt på det är att de
som ska använda systemet kan göra det på ett ändamålsenligt, effektivt och 
tillfredsställande sätt. För att åstadkomma detta är det viktigt att sätta användarna 
och användningen i centrum. Detta kan man göra med en process som Jan 
Gulliksen och Bengt Göransson kallar användbarhetsdesign. (Gulliksen J. 2002) 

2.6.1 Vad är användbarhetsdesign 
Med användbarhetsdesign vill man försöka tydliggöra och göra användarcentrerad 
systemdesign tillämpbar i praktiken. Man vill fokusera på designlösningen och 
samtidigt lägga vikt på användbarhet. 
 
Jan Gulliksen och Bengt Göransson definierar användbarhetsdesign som: 

Ett användarcentrerat tillvägag

interaktionsdesign, samt ha ett långtgående och aktivt 
användardeltagande i den iterativa processen. 

Processen för användbarhet 
en för användbarhet är skapad med en följd av anknutna aktiviteter. P

tiviteterna f
användbarhetsarbete. Vilka delar som krä
projekt. Det finns tre huvuddelar i processen: Kravanalys, Evolutionär utveckling 
– iterativ design och Införande (se figur 9). Processen är tänkt att utarbetas 
iterativt och fungerar även att användas med andra utvecklingsprocesser. 
(Gulliksen J. 2002) 

Kravanalys 
Processen börjar med kravanalysen. Denna fas återkommer om det sker stora 
förändringar gällande funktionalitet, 
Grunden i de
systemet utvecklas för. Det finns flera sätt att samla in denna information. Det 
handlar om att ge sig ut till användarna och se hur deras arbetssituation ser ut. 
(Gulliksen J. 2002) 

Evolutionär utveckling – iterativ design 
Denna del i processen innehåller tre urskiljbara spår: Konceptuell design, 
Interaktionsdesign och Detaljerad design. 
under tiden processen stegar framåt. Över
detaljerad. Spåren behöver inte utföras i sekvens, utan man kan blanda mellan 
dem. (Gulliksen J. 2002) 
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Införande 
I införandet introducerar man systemet i verksamheten och sätter det i drift. 
Användarna skall utbildas, manualer och dokumentation skall vara på plats. 
(Gulliksen J. 2002) 
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3 Metod 

3.1 Bakgrund 
Användbarhetsdesign består som nämnts i teoriavsnittet av tre huvuddelar; 
Kravanalys, Evolutionär utveckling - iterativ design och Införande. Dessa delar 
består i sin tur av aktiviteter (se figur 9). Teorin bakom de aktiviteter som använts 
förklaras i detta kapitel. 
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Figur 9. Processen för användbarhet. 

3.1.1 Fältstudier 
Fältstudier som utvärderingsmetod genomförs ofta på system som redan är i drift 
och som ska genomgå en större förändring eller nyutveckling. Ett antal olika 
användare väljs ut för att få en blandad referensgrupp. Dessa får svara på två typer 
av frågar; dels bakgrundsfrågor (t.ex. ålder, kön och datorvana), dels frågor om 
hur de tycker systemet fungerar. Svaren på frågorna ligger till grund för 
användarprofiler och en bild av användaracceptansen för systemet. Utvärderaren 
besöker användarna på deras arbetsplats för att se hur de arbetar och ställer 
kompletterande frågor. Fältstudier är en av de mest verklighetsförankrade 
utvärderingsmetoderna och dessutom utvärderas systemet i den miljö det vanligen 
används i. Att besöka användarna och ta upp deras tid kan dock bli dyrt och 
dessutom krävs att systemet redan finns och är i drift. Fältstudier brukar dock ge 
det bästa resultatet. (Gulliksen J. 2002) 
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3.1.2 Urval av användare 
Vid användarmedverkan i utvecklingen av ett system har det ofta visat sig att en 
blandad grupp av användare kan ge en bättre bild av systemet och därmed 
förhoppningsvis ett bättre resultat. Det bästa resultatet kan ibland uppnås genom 
att ha så stor skillnad mellan användarna som möjligt, t.ex. en användare som är 
18 år och en annan som är 70 år. Följande faktorer bör utvärderaren tänka på vid 
urvalet av användare: 

 Könsfördelning - Kvinnor är ofta mer inriktade på mänskliga behov och 
mindre på datorernas tekniska prestanda så en könsmässig blandning är 
positiv. 

 Ålder - Åldersfördelningen i gruppen får gärna återspegla den bland 
användarna i företaget. Det kan dock finnas vissa fördelar med att ha en så 
stor åldersfördelning som möjligt, speciellt vid utvärdering av prototyper. 

 Mångkulturellt - Det är viktigt att den kulturella fördelningen i 
användargruppen stämmer överens med den i företaget. 

 Verksamhetserfarenhet - Gruppen bör bestå av både personer som varit i 
företaget länge och relativt nya. 

 Datorvana - Grupper av användarrepresentanter kan ofta till största delen 
bestå av datorvana användare, men det är oerhört viktigt att även personer 
med mindre datorvana finns med eftersom de oftast är i majoritet i 
företaget. 

 Yrkeskategorier - I ett utvecklingsprojekt bör alla yrkeskategorier i 
företaget ingå. 

 Organisationens storlek - Ju större organisationen är desto större är 
risken att utvärderaren missar användare med speciella behov. Det är alltså 
extra viktigt att gå igenom hela organisationen för att få en grupp som 
representerar hela företaget. 

 Geografisk spridning av verksamheten - Beroende på var användarna 
geografiskt är placerade kan behoven i systemet variera. 

 Gruppstorlek - Beroende på projektets storlek kan deltagarna delas in i 
arbetsgrupper som har olika uppgifter. Grupperna kan, beroende på 
uppgift bestå av 6-12 personer. 

(Gulliksen J. 2002) 

3.1.3 Användarprofiler / Personas 
Användarprofiler och personas är två olika sätt att identifiera vilka användarna är 
och hur en ”medelanvändare” ser ut. Det behöver inte nödvändigtvis vara en 
medelanvändare för hela organisationen om det handlar om många människor. Då 
är det en bra idé att ha flera personas för att kunna göra flera versioner av 
produkten/systemet. (Cooper A. 2004) 
 
Skillnaden mellan en användarprofil och en persona är ofta, men inte alltid, att en 
användarprofil är baserad på korta fakta om användarna och sen är saker 
runtomkring påhittade för att bygga upp en hel miljö. Det kan handla om att ålder, 
kön och utbildning är kända på användaren. Sen hittas yrke, ort och antal barn på. 
Personas är däremot helt uppbyggda av kända fakta, även om personan ofta ges ett 
namn och ibland även andra egenskaper. Men dessa egenskaper används bara för 
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att ge personan mer liv och ett ansikte för designers och andra som jobbar med 
projektet. (Cooper A. 2003) 

3.1.4 Användbarhetsmål, designkriterier och användbarhetsguide 
 Användbarhetsmål har tagits upp tidigare i teoridelen men som ett komplement

till dessa mål kan designkriterier vara mycket bra att ha. Användbarhetsmål 
används främst som mätverktyg för att se hur långt kraven är uppfyllda. 
Designkriterierna är ett verktyg för den som utformar systemet. De innehåller 
direktiv för utformningen, med sin grund i användbarhetsmålen, rörande 
användargrupper, deras arbetssituation, mål etc. De är oftast mer specifika och 
inriktade mot rena designlösningar. Användbarhetsmål, designkriterier, 
verksamhetsmål, resultat från fältstudier, användarprofiler/personas och 
systemmål kan sammanfattas i en användbarhetsguide som fungerar som en sorts 
sammanhållande dokumentation kring användbarhet i projektet. Förslag på 
rubriker i en användbarhetsguide kan vara: 

 Anpassning av den användarcentrerade processen 
 Plan för användarmedverkan 
 Övergripande beskrivning av målsättningarna med systemet och dess 

funktionalitet 
 ler och/eller personas Användarprofi
 Kontextuell uppgiftsanalys 
 Plattforms-/tekniska beroenden och begränsningar 
 Användbarhetsmål 
 Designbeslut och kriterier 
 Användningsscenarier 
 Konceptuell design 
 Interaktionsdesign, navigering och informationsstruktur 
 Detaljerad design av användargränssnittet 
 Återkoppling och utvärdering 
 Designartefakter 
 Planer för användbarhetsutvärderingar och rapporter 

(Gu

är en prototyp den första färdiga produkten att sätta i 
r inom systemutveckling kan däremot ses som en 

lliksen J. 2002) 

3.1.5 Prototyper 
I den industriella designen 
produktion. Prototype
beteckning på ett system innan det är färdigutvecklat. Framställandet av 
prototyper kan ge följande möjligheter: 

 Utforska nya möjligheter 
 Prova funktionalitet 
 Hitta krav 
 Träna kreativitet 
 Hitta svagheter 
 Testa prestanda, utseende, etc. 
 Prova sekvenser av kommandon 
 Ett sätt att utveckla system på 
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Vid elt nytt system kan det vara en bra idé att 
örja på en ännu enklare nivå än med prototyper. Då kan man börja med en 

 ligga på att bara testa en del av systemet, men då 

användare 
Det finns några olika metoder för direkt medverkan av användare: 

 användarcentrerad design av ett h
b
konceptuell design (papper och penna) eller mock-up:s (t.ex. en enkel grafisk 
version, men gjord på dator). 
Målsättningarna och den huvudsakliga inriktningen med en prototyp kan vara 
olika. I en prototyp kan fokus
göra denna del helt funktionsduglig. I en annan prototyp kan hela 
användargränssnittet göras, medan de underliggande funktionerna lämnas till 
senare. (Gulliksen J. 2002) 

3.1.6 Utvärdering med 

 Användarobservationer – Användarna observeras, gärna i sin vanliga 
de noteras miljö, när de utför bestämda uppgifter. Användarnas beteen

noggrant för att sedan kunna tolkas. 
 

 användbarheten. Det kan vara 
n 

Prestationsrelaterad mätning – Användarnas beteende mäts i olika 
storheter för att kunna se inverkan på
tidsåtgången för att utföra en viss uppgift eller antalet feltryck under e
användarsekvens. 

 Kritiska händelser – Kartläggning av specifika positiva eller negativa 
händelser. 

 Frågeformulär – Studerar inte användargränssnittet i sig utan samlar in
användarnas svar på de frågor som ställts (Gulliksen J. 2002). Det krävs 

 

li 
er 

ansträngning och skicklighet för att få frågorna tydliga så att svaren kan b
analyserade på ett rättvist sätt. Frågeformulär kan användas fristående ell
tillsammans med andra metoder för att få tydligare förståelse. En fördel 
med frågeformulär är att man kan nå en stor publik. (Preece J. 2002)  

 

t 
r 

Intervjuer – Kan i stort innehålla samma frågor som ett frågeformulär, 
men ger intervjuaren större möjligheter till kontakt med användaren. 
Dessutom ges både intervjuaren och användaren en större möjlighet att 
följa upp ställda frågor (Gulliksen J. 2002). Användarna intervjuas för at
få specifik kunskap, eller för att få subjektiva åsikter om hur produkten ä
att använda. En intervju kan utföras på olika sätt, antingen följa en 
definierad mall (strukturerad) eller att användare får ge sina åsikter fritt 
(ostrukturerad). (Usability Partners)  
Tänka högt – Här ger användaren sina förväntningar, åsikter och idéer 
verbalt direkt till utvärderaren under tiden systemet testas. 

 

 Deltagande design och utvärdering – Här ingår olika typer av deltagar
(användare, produktutvecklare, användbarhetsexperter, m.fl.) i 

e 

utvärderingen och/eller designen av systemet för att få en större blandning 
bland deltagarna. 

 

(Gu

Kreativitetsmetoder – Här utvecklas systemet genom gruppaktiviteter där 
användarna ofta ingår. 

lliksen J. 2002) 

17 



Utveckling av elektroniskt ärendehanteringssystem med inriktning på användbarhet 2006 
 

3.1.7 Expertutvärdering 
I en expertutvärdering går experter på användbarhet och design igenom systemet 
och letar efter problem och fel. Det finns en del nackdelar med denna typ av 
utvärdering: 

 Experten är inte användare! Det är inte alltid så lätt för experten att sätta 
sig in i alla delar av användarens vardag vilket kan leda till att vissa fel 
inte upptäcks. 

 Kunskaperna hos användbarhetsexperterna kring människa-
datorinteraktion är ofta begränsade på grund av brist på utbildning eller 
erfarenhet. 

 Användarkontakten är begränsad och utvärderingen sker oftast inte 
tillsammans med användarna utan mot s.k. Style Guides, checklistor och 
tumregler för användbarhet. 

Expertutvärderingar är trots allt oftast ett snabbt och billigt sätt att hitta 
grundläggande användbarhetsproblem. (Gulliksen J. 2002) 

3.2 Utförande 
Som grund för detta arbete har Jan Gulliksen och Bengt Göranssons 
användbarhetsdesign legat. Eftersom det redan fanns ett system och på grund av 
de avgränsningar som satts från början har dock vissa delar inte tagits med (se 
figur 10). Dessutom har vissa delar flyttats om för att passa de krav och de 
tidsbegränsningar som fanns.  
 
I stort sett har hela kravanalysen behandlats och här har mycket kraft lagts för att 
få en stabil grund att stå på och en bra förståelse för användarna och systemet. 
I den evolutionära utvecklingen – iterativa designen har de första stegen, där mest 
enklare skisser görs, hoppats över eller flyttats eftersom dessa främst lämpar sig 
för icke existerande system. De delar av den konceptuella designen som 
behandlats har lagts i samband med interaktionsdesignen, utan någon utvärdering, 
och där använts som grund för de prototyper som gjorts. 
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Figur 10. Processen för användbarhet i detta projektet. 
 

Innan det praktiska arbetet i form av fältstudier genomfördes gjordes en enkel 
tidsplan (se tabell 1) för att ha vissa riktlinjer under arbetets gång. 
 
 

Vecka Uppgift 
5 Introduktion, projektbeskrivning, användaranalys, förbereda fältstudier 
6 Fältstudier 
7 Prototypframtagning, utvärdering 
8 Prototypframtagning, utvärdering 
9 Detaljerad design 
10 Detaljerad design 
11 Detaljerad design 
12 Utvärdering av detaljerad design 
13 Rapportskrivning 
14 Rapportskrivning 

Tabell 1. Tidsplan. 

3.2.1 Fältstudier 
Anledningen till att fältstudier valdes som utvärderingsmetod var att det är en av 
de mest verklighetsförankrade utvärderingsmetoderna. Dessutom ger den 
personliga kontakten med användarna en bra bild av hur de arbetar och 
möjligheten att föra en bättre diskussion kring systemet. 
 
Fältstudierna genomfördes i form av besök på 5 företag (6 olika arbetsplatser) 
som alla var kunder till Medius och hade användare som nyttjade systemet i 
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varierande grad. Företagen och användarna valdes ut för att få en någorlunda bild 
av ett ”medelföretag” och en ”medelanvändare”, men samtidigt en tillräckligt 
varierad grupp för att få ett rättvisande resultat av de analyser som skulle 
genomföras. Eftersom Medius har kunder utspridda över stora delar av landet 
valdes företag inom ett begränsat geografiskt område för att besöken skulle vara 
praktiskt genomförbara. 
 
Innan besöken togs en enkät fram med bakgrundsfrågor och frågor om vad 
användarna tycker om systemet. Bakgrundsfrågorna var frågor om ålder, kön, 
utbildning, avdelning på företaget, datorvana, hur länge de arbetat på företaget, 
hur länge de arbetat med systemet och hur ofta de använder systemet. Svaren på 
dessa frågor användes senare för att ta fram en persona (se 
Användarprofiler/Personas). Frågorna om vad användarna tycker om systemet 
skulle främst bidra med att ge allmän bild av systemet och vilka brister som 
användarna ansåg fanns. I anknytning till enkäten genomfördes en diskussion med 
användarna för att reda ut eventuella oklarheter i enkäten, vidareutveckla en del 
av svaren samt komplettera enkäten med ytterligare frågor/svar. 

3.2.2 Användarprofiler / Personas 
I fältstudierna deltog totalt 18 personer och baserat på enkätsvaren från dessa 
personer togs en persona fram. Dessa användare var åldersmässigt spridda mellan 
26 och 55 år, uppdelningen mellan män och kvinnor var 44/56 procent och på en 
fråga om datorvana ansåg alla att de, på en skala 1 till 5 (där 1 är nybörjare och 5 
är expert), låg mellan 3 och 5. Alla dessa svar har sammanställts i en 
användarbeskrivning (se bilaga 3). Ur denna användarbeskrivning har 
medelsvaren tagits för att få fram följande persona: 
 

Namn: Annelie 
Ålder: 37 år 
Eftergymnasial utbildning: Nej 
Avdelning på företaget: Ekonomi 
Datorvana (på skala 1 – 5): 4 
Tid på företaget: 6,5 år 
Tid med systemet: 1,25 år 
Användningsfrekvens av systemet: Varje dag 

Tabell 2. Persona. 

3.2.3 Användbarhetsmål 
Våra mål för Medius system bygger på de användbarhetsmål som står under 
rubrik 2.4 Användbarhet, fältstudien och Medius åsikter och är som följer: 

 Ett menysystem som är lätt att navigera i och tar lite plats. 
 Utnyttja arbetsytan mer effektivt. 
 Få ett ”fräschare” och modernare utseende. 
 Mer dynamisk funktionalitet. 
 Ett gränssnitt som känns bekant. 

20 



Utveckling av elektroniskt ärendehanteringssystem med inriktning på användbarhet 2006 
 

3.2.4 Användbarhetsguide 
Med de användbarhetsmål som nämnts i teoriavsnittet som grund och 
kompletterande designkriterier har kravanalysen sammanfattats i en enkel 
användbarhetsguide. Denna guide innehåller inte alla de delar som Gulliksen och 
Göransson har föreslagit i sin process för användbarhet utan bara de delar som är 
relevanta för just detta projekt. Rubrikerna och korta sammanfattningar av 
innehållet i användbarhetsguiden finns i bilaga 6. 

3.2.5 Prototyp 1 
De första prototyperna som gjordes baserades främst på svaren från den inledande 
enkätundersökningen och diskussionerna kring denna. Som ett mellansteg gjordes 
enkla pappersskisser (se bilaga 4) för att ha en ”mall” när prototyperna skulle 
göras i HTML. Prototyperna gjordes så enkla som möjligt, men ändå med vissa 
funktioner. Menysystemet var prioriterat i den första prototypen och det skulle 
självklart fungera. Även länkar till en del undersidor valdes att läggas in. Fyra 
olika versioner gjordes av Prototyp 1 för att ge användarna möjlighet att se olika 
lösningar på samma problem (se figur 11 samt bilaga 5).  
 

 
Figur 11. Prototyp 1. 

3.2.6 Utvärdering med användare 
Utvärderingen av Prototyp 1 genomfördes via mail till de användare vi pratat med 
tidigare i fältstudierna. Ett mail skickades ut med frågor om användarna tyckte att 
de fick en bra överblick av sidan, om färgvalen var tilltalande, om menyn och 
storleken på arbetsytan. Antalet svar på dessa frågor var något mindre än man 
kunnat önska. De svar som kom in pekade ändå på samma saker, t.ex. att många 
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föredrog den horisontella menyn och neutrala färger. Detta gjorde att arbetet med 
Prototyp 2 kunde påbörjas. 

3.2.7 Prototyp 2 
De åsikter som kom fram i samband med utvärderingen var ganska samstämmiga. 
Dessa svar tillsammans med åsikter från Medius ledde till en mer omfattande 
prototyp med större flexibilitet. Under förfiningen av modellerna lades mycket tid 
på att hitta rätt teknisk lösning på problemet. Ganska snabbt konstaterades att 
Ajax skulle kunna lösa de flesta av de önskemål som framkommit kring främst 
flexibiliteten. Efter valet av teknik behövdes också en utvecklingsmiljö väljas. 
Backbase, Telerik och Microsoft var bara några av de företag som hade Ajax-
bibliotek. Valet föll på Backbase, men om Microsofts miljö Atlas kommit längre 
än till betanivå hade antagligen denna valts på grund av dess integrering i 
Microsoft Visual Studio. 
 
I arbetet inför Prototyp 2 lades som sagt mycket tid på att välja utvecklingsmiljö 
och senare även att lära sig denna. Det arbetades ett tag med två versioner av 
Prototyp 2 parallellt, men dessa sammanfogades sedan till en för att få en mer 
omfattande prototyp. Fokus lades på att visa lösningar på de frågor och problem 
som kommit fram under projektet. Kvalitet prioriterades före kvantitet. Därför 
gjordes inte så många sidor, men tekniken på dessa sidor kan sedan kombineras på 
andra sidor för att lösa ”nya” problem.  Se figur 12 för slutligt resultat. 
 

 
Figur 12. Prototyp 2. 
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3.2.8 Expertutvärdering 
Efter framtagandet av Prototyp 2 gjordes en utvärdering med utvecklarna på 
Medius för att få deras åsikter och eventuella frågor. Där diskuterades mest 
tekniska frågor om t.ex. fördelarna med mindre data som skickas och 
möjligheterna att integrera Ajax i deras system. Men även för- och nackdelarna 
med det flexibla utseendet togs upp.  
 
Saker som togs upp visas nedan, en större sammanfattning finns i bilaga 8: 

 Utseendet är mer likt en vanlig Windows-applikation. 
 Ett modernare utseende. 
 Det är mindre data att skicka, vilket ger ett snabbare system. 
 Flexibiliteten i gränssnittet är större. 
 Medius behöver inte ändra allt på en gång, kan börja med vissa delar. 
 Bör akta sig för att ge användarna för många alternativ. 
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4 Resultat 
Syftet med arbetet var att visa lösningar på hur ett mer användarvänligt, 
funktionellt och mer attraktivt användargränssnitt kan se ut. Målen vi hade från 
början kom från oss själva, användarna och Medius. Under rubrik 3.2.3 
Användbarhetsmål står följande mål som kan ställas mot det slutliga resultatet för 
att se om vi lyckats eller inte: 

 Ett menysystem som är lätt att navigera i och tar lite plats 
 Utnyttja arbetsytan mer effektivt 
 Få ett ”fräschare” och modernare utseende 
 Mer dynamisk funktionalitet 
 Ett gränssnitt som känns bekant 

 
Första målet var ett menysystem som skulle vara lätt att navigera i och ta lite 
plats. Vi ordnade dels en sidomeny som liknar den som finns i Outlook. Den tar 
mindre plats än originalmenyn och går dessutom att minimera om man behöver 
använda hela arbetsytan. Dessutom finns en vanlig rullgardinsmeny precis som i 
vilken Windows-applikation som helst om man vill spara plats eller inte vill 
använda sidomenyn. 
 
Det andra målet var ett bättre utnyttjande av arbetsytan. Sidomenyn tar mindre 
plats än från början och mängden tomt utrymme på sidorna har minskats för att 
vara en bättre kombination mellan effektivt utnyttjande av arbetsytan och 
tillräckligt med utrymme mellan olika delar för att kunna skilja på dem. Dessutom 
har möjligheten att kunna ändra textstorleken lagts till för att användare med stora 
respektive små skärmar ska kunna utnyttja arbetsytan så effektivt som möjligt. 
 
Det tredje målet är mer subjektivt, men genom att titta på de trender som finns just 
nu i utseenden i HTML-baserade system och anpassa dessa idéer till våra 
förutsättningar har vi tagit fram ett exempel som ligger väl i tiden. Både färger 
och former är tilltalande och moderna. 
 
Den dynamiska funktionaliteten är väl uppfylld, kanske till och med för mycket 
sett till användbarheten. Detta mål är uppfyllt i många små detaljer så som 
möjligheten att ändra bredd på kolumner, tabeller som anpassar innehållet till 
skärmen, menyer som går att minimera och fönsterhantering (med tillhörande 
möjligheter till storleksförändringar bland annat). 
 
Det femte och sista målet om ett gränssnitt som ska kännas bekant är uppfyllt 
genom ett utseende som liknar Microsoft Outlook och som dessutom har flera 
funktioner hämtade från Windows-miljö. Inga nya och helt oprövade lösningar 
har använts för att slippa göra stora misstag. Det är vår sammanställning av andras 
lösningar som är unik, men samtidigt ger en känsla av igenkännande. 
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Syftet med arbetet var att visa lösningar på hur ett mer funktionellt, enklare och 
mer attraktivt användargränssnitt kan se ut. Användarmässigt fungerar Medius 
system bra som det är, de har en kontinuerlig kontakt med användarna och rättar 
till fel så fort de upptäcks. På grund av detta gav användarna oss i fältstudien 
begränsat med material att jobba med. Så resultatet innehåller lösningar på de 
problem som användarna, vi själva och Medius har upptäckt. Med tanke på 
expertutvärderingen så var Medius också nöjda, deras problem ligger nu i att 
implementera de lösningar vi föreslagit.  
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5 Diskussion 
I denna del diskuteras den metod som använts, vilka anledningar till att vissa 
beslut togs och hur resultatet blev. Det diskuteras även runt problem som 
uppkommit under arbetets gång och även det som fungerat precis som vi tänkt.  

5.1 Metod 
Metoden som vi använde oss av var användbarhetsdesign som är utvecklad av Jan 
Gulliksen och Bengt Göransson. Vi valde denna metod eftersom den kändes mer 
praktiskt utvecklad än den kanske vanligare usability engineering. Den ser bra ut 
på papper men behöver omstruktureras för att kunna fungera i praktiken. Den 
omstruktureringen är enligt Jan Gulliksen och Bengt Göransson gjord till deras 
användbarhetsdesign. Det kan även nämnas att med tanke på tiden vi har för 
examensarbetet så finns det inte tid till att utforska tillräckligt många metoder för 
att få bästa uppfattning av vad som skulle lämpa sig bäst.  
 
Användbarhetsdesign har ett bra upplägg om man ska göra ett system från 
grunden. Vi gjorde vissa förändringar i arbetsgången för att anpassa det bättre till 
våra förutsättningar, vilket var att utifrån Medius redan fungerande system göra 
ett nytt användargränssnitt. Med anledning av dessa förändringar kan det ha blivit 
ett annorlunda resultat än om metoden följts till punkt och pricka. Vi tog t.ex. bort 
första delen i den iterativa designen eftersom vi ansåg att den gör sig bäst vid 
utvecklande av ett nytt system från grunden.  
 
Vad gäller utförandet så började vi med en fältstudie. Det som kan kritiseras från 
den är att det hade varit bra om vi haft en bättre insikt i hur systemet fungerar. Vi 
valde att utföra en enkätundersökning för att på ett lätt sätt få svaren nedskrivna 
samt att användarna vi besökte hade väldigt ont om tid. En del frågor från enkäten 
var ledande. Detta beror på att Medius redan visste om vissa problem som vi ville 
undersöka mer. I efterhand så hade troligen dessa frågor kommit upp även om det 
inte hade varit ledande frågor. Det hade kunnat läggas mer tid på utformningen av 
enkäten för att få bättre och mer ingående svar. Det kan också konstateras att 
reliabiliteten hade kunnat bli högre om enkäten kompletterats med mer 
omfattande observationsintervjuer. Efter enkäten diskuterade vi även igenom 
svaren med användarna för att få lite mer utvecklade svar, här hade det hjälpt om 
vi haft mer beteendevetenskapliga kunskaper för att få reda mer ingående hur 
användarna tänkte. Svaren vi fick var inte så nytänkande, en hel del problem togs 
upp men vi hade gärna sett lite fler förslag på lösningar. Men i övrigt var 
användarna positivt inställda till examensarbetet. Det var tillräckligt många 
användare för att få ett bra underlag till användarprofilen. Om vi hade vetat mer 
om användarnas bakgrund så hade det troligen räckt med fem till tio användare 
för att komma fram till samma sak. Urvalet av användarna gjordes i samarbete 
med Medius eftersom det ska vara användare som har tid att ställa upp och finnas 
tillräckligt nära, geografiskt sett, för att kunna besökas. Med tanke på svaren vi 
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fick tror vi inte det hade varit någon större skillnad om vi valt andra användare än 
vi gjorde. 
 
Arbetet med de första prototyperna inleddes med utgångspunkt från tidigare 
insamlad information. Det kom upp relativt tydliga riktlinjer utifrån fältstudien. Vi 
valde att göra en HTML-baserad prototyp redan från början framförallt för att vi 
inte skulle hinna med att ha för många iterationer med användarna och eftersom vi 
inte skulle hinna åka ut till användarna så var det svårt att visa en pappersskiss. 
Med första prototypen valde vi att främst inrikta oss på strukturen på sidan, var 
menyerna skulle ligga och att arbetsytan skulle bli större. Eftersom Medius Flow 
är ett så pass stort system valde vi att inrikta oss på första sidan man kommer till, 
Inkorgen.  
 
När det kom till utvärdering av våra tillverkade prototyper så valde vi att skicka ut 
mail till användarna. Vi hade gjort förfrågningar vid fältstudien för fortsatt 
utvärdering, så de som fick mailet visste vad det handlade om. Detta främst för att 
vi inte skulle hinna med att träffa alla på plats. Svaren vi fick in var inte heller 
riktigt vad vi hade tänkt oss. Så i efterhand skulle man tagit sig tid till ett 
återbesök för att få grundligare svar och bättre samarbete. Eftersom svaren som 
kom in inte var så många kan man här tvivla på reliabiliteten, även om de flesta 
svar var ganska samstämmiga.  
 
Efter detta hade vi även ett samtal med Medius, under vilket framkom en del nya 
riktlinjer. Medius tanke var nu att vi skulle titta på lite mer nyskapande vad gäller 
utseende och framförallt funktion på användargränssnittet. Grunden till detta var 
efterfrågan från tilltänkta kunder som fortfarande inte bestämt sig. De tyckte att 
dagens utseende var för enkelt och att man kunde påverka för lite själv. Detta var 
inget vi hörde från vår fältstudie, men som sagt kom inte de användarna med så 
mycket nytänkande. Så vår uppgift var att titta på lösningar som går att använda 
för att få ett mer flexibelt gränssnitt. Efter en del efterforskning kom vi fram till 
att Ajax var svaret på att få funktionalitet på användargränssnittet. Så när vi 
började skapa andra omgången prototyper så hade vi fältstudie, Prototyp 1 och 
Medius åsikter att jobba med. Arbetet med dessa prototyper var svårt från början 
eftersom det är en ny teknik och svårt att hitta ett bra utvecklingsverktyg. T.ex. 
Microsoft som brukar ligga långt framme släpper sin utvecklingsmiljö för Ajax 
först under 2007. Här kan även diskuteras hur användarvänligt Ajax egentligen är. 
Är det verkligen bra att användaren kan gå in och ändra om på en webbsida? Eller 
varför skulle en webbsida inte kunna fungera som ett installerat program? Här 
finns det skilda åsikter, men en standardanvändare vill känna igen sig i sitt 
arbetssätt, och Ajax kan göra att vissa saker inte blir som förr. Men å andra sidan 
är det nog inte något stort problem för Medius, eftersom de har utbildningsdagar 
med nya kunder så de lär sig systemet på ett bra sätt. Det kan nog bli mer problem 
med en sida som är för allmän beskådan. Men man kan använda tekniken för att 
lösa vissa delar, man behöver inte bygga upp hela sidan med Ajax.  
 
När det kommer till val av utvecklingsmiljö så finns det många olika alternativ. Vi 
valde ett som heter Backbase, eftersom det kändes enkelt att jobba med och hade 
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många bra kontroller. Vi kollade runt och testade andra också, men många hade 
inte de funktioner som vi sökte, en del var inte så seriöst utförda och vissa var inte 
tillräckligt utvecklade. Våra rekommendationer till Medius i denna fråga är 
däremot att vänta på Microsoft Atlas av flera anledningar. Medius använder redan 
Microsofts utvecklingsmiljöer, det kommer att bli bra stöd i Microsoft Visual 
Studio för Ajax-komponenterna och eftersom Ajax fortfarande utvecklas så 
kommer det troligen att bli stabilare med tiden.  
 
Vid den andra prototypens framtagande tog det tid att sätta sig in i hur Ajax 
fungerar. Det tog även tid att sätta sig in i hur Backbase var uppbyggt, hur de 
definierade komponenterna och hur scripten var uppbyggda. Till att börja med 
valde vi att göra två prototyper men efter ca en vecka bestämde vi att sammanfoga 
det vi gjort och fortsätta på en linje eftersom de två olika prototyperna blev ganska 
lika varandra. 
 
Arbetet gick vidare och en prototyp togs fram. Men här bestämde vi i samråd med 
Medius att inte visa den för användarna. Detta för att Medius med våra 
rekommendationer troligtvis kommer vänta på Microsofts utvecklingsmiljö för 
Ajax. I och med detta så kommer det att dröja innan nya versioner kommer och vi 
vill inte ge falska förhoppningar nu. Dessutom hade tidsmässigt ytterligare en 
kontakt med användarna varit svårt att planera in. Istället fick Medius personal 
verka som en expertpanel. Nackdelen med detta var att vi inte fick några åsikter 
från användarna. Men å andra sidan var det mer en presentation av möjliga 
lösningar, snarare än ett färdigt användargränssnitt. 
 
Tanken med användbarhetsdesign är att ha en hög användarmedverkan. Detta 
försökte vi naturligtvis eftersträva i så hög grad som möjligt, men i vissa delar har 
det kommit i skymundan på grund av tidsbrist och begränsad kunskap. Under 
arbetets gång lärde vi oss mer om användbarhetsdesign och projektstruktur, så 
skulle ett nytt arbete utföras skulle användarmedverkan komma mer i fokus. Om 
arbetet planerats bättre hade det troligen inte varit några problem att ha en högre 
användarmedverkan i form av fler besök där användarna t.ex. kunde utföra tester 
på prototyperna. Även en kontinuerlig diskussion med användarna där man bollar 
idéer hade bidragit på ett positivt sätt. 
 
Den tänkta tidsplanen gick inte att följa helt och hållet. Fältstudien tog längre tid 
än vi hade tänkt. Framförallt för att det var svårt att boka in tider med användarna 
som skulle passa. Vi var ute i ganska god tid, men trots det gick det inte att få in 
alla möten under en vecka. Den första prototypframtagningen tog också lite längre 
tid än tänkt, detta för att vi hade lite svårt att komma igång med skapandet. Det 
hade kanske gått lättare om vi kört en omgång med pappersskisser med 
användarna först. Då hade man kommit in i det på ett bättre sätt. Men när de första 
prototyperna var klara och utvärderingen var gjord så fick vi lite andra aspekter att 
ta hänsyn till som nämnts ovan. Detta gjorde att vi fick lägga till tid på detaljerad 
design. När detta var gjort så hade 10 veckor gått, men rapporten var fortfarande 
kvar att färdigställa.  
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5.2 Resultat 
Syftet med arbetet var att visa lösningar på hur ett mer användarvänligt, 
funktionellt, och mer attraktivt användargränssnitt kan se ut. De mål vi hade att 
jobba mot var: 

 Ett menysystem som är lätt att navigera i och tar lite plats 
 Utnyttja arbetsytan mer effektivt 
 Få ett ”fräschare” och modernare utseende 
 Mer dynamisk funktionalitet 
 Ett gränssnitt som känns bekant 

 
Det första målet var ett menysystem som var lätt att navigera i och skulle ta lite 
plats. Vi tycker vi uppfyllt detta mål eftersom menyn är uppbyggd på samma sätt 
som många andra Windows-applikationer och därmed känner de flesta användare 
igen sig och vet hur navigeringen sker. Menyn tar dessutom betydligt mindre plats 
än tidigare och går dessutom att minimera för att få ytterligare plats. Det andra 
målet hör då givetvis ihop med det första eftersom menyn tar mindre plats och det 
är mindre ”outnyttjat” utrymme på skärmen. Därmed anser vi att vi uppfyllt även 
det andra målet. Det tredje målet handlade om ett modernare och fräschare 
utseende. Vi tycker att vi uppfyllt även detta. Främst genom att jämföra med hur 
systemet såg ut innan, men även i jämförelse med andra html-baserade system. 
Det fjärde målet var ett system med mer dynamisk flexibilitet. Det tycker vi att vi 
uppfyllt, kanske till och med för mycket. Det kan i vissa fall vara önskvärt att inte 
användarna kan ändra för mycket i systemet. Vi har dock visat på de möjligheter 
som finns. Det femte målet var att få ett gränssnitt som känns bekant. Vi anser att 
vi uppfyllt detta genom att använda oss av redan existerande tekniker. Vi har gjort 
ett system som innehåller många funktioner som finns i vanliga 
Windowsapplikationer, vilket leder till att användarna känner igen sig. 
 
Användarmässigt fungerar Medius system bra som det är, de har en kontinuerlig 
kontakt med användarna och rättar till fel så fort de upptäcks. På grund av detta 
gav användarna oss i fältstudien begränsat med material att jobba med. Så 
resultatet innehåller lösningar på de problem som användarna, vi själva och 
Medius har upptäckt. Med tanke på expertutvärderingen så var Medius också 
nöjda, deras problem ligger nu i att implementera de lösningar vi föreslagit. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen efter detta examensarbete måste för det första bli att vi är nöjda med det 
vi gjort och enligt de mål som sattes upp i början av projektet har vi även lyckats 
med vår uppgift. Vi tycker att Medius system fungerade bra redan från början, 
men i samarbete med utvecklarna på Medius och framförallt användarna 
upptäcktes en del fel och brister. Dessa har rättats till och dessutom har systemets 
utseende fått en uppfräschning. Den största vinsten är dock antagligen det vi lärt 
oss om projekt i företag jämfört med projekt i skolan. I efterhand hade en del 
saker kunnat göras annorlunda och andra metoder för användbarhet hade kunnat 
provas om det funnits mer tid. Vi anser dock att Jan Gulliksens och Bengt 
Göranssons användbarhetsdesign har fungerat bra i det här projektet och vill 
uppmuntra andra att prova det i andra typer av projekt för att se hur mångsidigt 
och flexibelt det är. 
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Bilaga 1 Enkätundersökning 
 
1. Ålder:  
 

________________ 
 

2. Kön: 
 

□ Man  □ Kvinna 
 

3. Utbildning: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

4. Vilken avdelning tillhör ni på företaget? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

5. Datorvana (där 1 är nybörjare och 5 är erfaren): 
 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
 

6. Hur länge har ni arbetat på företaget? 
 

________________ 
 

7. Hur länge har ni arbetat med Medius Flow? 
 

________________ 
 

8. Hur ofta använder ni Medius Flow? 
 

□ 1-3 gånger i månaden  □ 1 gång i veckan 
 
□ Flera gånger i veckan  □ Varje dag 

  
 

9. Vad anser du om systemet idag? 
 
• Vad är bra? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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• Vad är dåligt? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
10. Vilka delar av Medius Flow använder ni mest? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
11. Anser ni att utseendet på Medius Flow är viktigt när ni arbetar med systemet? 
 

□ Ja  □ Nej 
 

• Om ni svarade ”Ja”, vad tycker ni om utseendet idag? 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
12. Vad anser ni om storleken på arbetsytan i Medius Flow? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
13. Använder ni tangentbordsstyrningen när ni arbetar? 
 

□ Ja  □ Nej 
 
 
• Om ni svarade ”Ja”, är det några problem? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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14. Finns det delar som är extra tidskrävande att nå (lång sökväg etc.)? 
 

□ Ja  □ Nej 
 

• Om ni svarade ”Ja”, vilka delar är det och skulle det underlätta med 
snabblänkar? 

 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
15. Anser ni att knapparna är logiska och självförklarande, med tanke på placering, färger 

och namn? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
16. Hur ser ni på användarprofilen? 

 
• Saknas något? 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 
17. Behövs det mer hjälp i Medius Flow? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

18. Övriga tankar och åsikter: 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Sammanställning av enkätundersökning 
Sammanställning av en enkät om användbarhet i MFlow/Iflow 
 
Sammanfattning 
 
Alla vi pratat med är nöjda med MFlow/IFlow som system. Alla berömmer också Medius för den nära kontakten 
och de goda möjligheterna att påverka utvecklingen. Med MFlow/IFlow anser sig företagen ha större kontroll på 
sina fakturor och möjlighet att kunna se vilken status varje faktura har. Många säger också att gränssnittet är lätt 
att förstå och enkelt att sätta sig in i. 
Bland de som använt MFlow/IFlow ett tag anser många att arkivet blir för stort och tar för lång tid att ladda in. 
Är detta bara ett problem i de tidigare versionerna? En sak som användarna anser är tidskrävande är att lägga till 
rader i attesten, de skulle vilja ange antalet rader istället för att klicka rad för rad. Flera användare säger också att 
det skulle underlätta om beloppen från fakturorna syns i alla sammanställningsbilder, det är t.ex. svårt att hitta 
rätt faktura från samma leverantör utan att veta beloppet. 
Utseendemässigt hade de vi pratade med inte så mycket att klaga på. De tyckte det var tydligt och överskådligt i 
stort. 
Användarna ansåg att storleken på arbetsytan fungerar bra på en stor skärm, men annars blir det jobbigt med 
scrollande. Det bör nämnas att de flesta vi pratat med har stora skärmar och har inte upplevt några större problem 
med arbetsytan. 
Över lag verkar inte användarna använda sig av tangentbordsstyrning, men många är på väg att börja. De som 
dock använder tangentbordsstyrning tycker att det fungerar bra. 
I användarprofilen nämndes att ett "roll"-fält skulle uppskattas. Nu skrivs "rollen" i förnamnsfältet och hela 
namnet i efternamnsfältet. Företagen vill också ha möjlighet att spärra gamla användare så att det inte går att 
skicka fakturor dit. 
Mer specifika problem och åsikter tas upp nedan. 
 
 

1. Vad anser du om systemet idag? 
 
• Vad är bra? 

 
 Att kunna få snabb historik 
 Man har större kontroll av fakturor 
 Det är lätt att söka efter fakturor 
 Det är enkelt och lätt att förstå 
 Tydligt gränssnitt 
 Förbättrar den interna kontrollen och säkerheten 
 Användarvänligt 
 Bra överskådlighet 
 Verkar stabilt 
 Lättanvänt 
 Snabbt 
 Snabb matchning av ärenden 
 Bra uppföljningsmöjligheter 
 Möjlighet att kunna se var och vilken status varje faktura har 
 Bra historik 
 Bra med webbaserat gränssnitt 
 Snabbt att attestera 

 
• Vad är dåligt? 

 
 Arkivet tar för lång tid att ladda in 
 Att lägga till rader i attesten tar lång tid om man vill ha många rader 
 Systemet blir långsamt när flera saker görs samtidigt på servern 
 Det finns vissa problem vid integrationen med affärssystemet 
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 Att man inte kan samla in fakturor vid månadens slut 
 Det blir ofta fel vid inscanningen av fakturor 
 Lättare att få beräkningshjälp vid kontering 
 Systemet blir långsamt när många fakturor är på väg in 
 Sökfunktionerna i arkivet är begränsade 
 Mängden fakturor i arkivet blir för stort 
 Beloppet måste synas i alla sammanställningsbilder 
 De flesta fakturor har 30 dagars betalningstid, men när det kommer fakturor med t ex. 

10 dagars betalningstid så skickas det direkt en påminnelse till chefen 
 Vill kunna dela upp arkivet i årtal 
 Det är svårt att hitta rätt faktura från samma leverantör, vore bra om man kunde se 

beloppen 
 Det står inte vad felet är vid matchning, man vet inte vad det är för fel 

 
 

2. Vilka delar av MFlow/IFlow använder ni mest? 
 

 Kontering 
 Attestering 
 Sökfunktionen 
 Allt 
 Fakturor 
 Inköpsmatchning 
 Uppföljning 
 Distributionslistor 

 
 

3. Anser ni att utseendet på MFlow/IFlow är viktigt när ni arbetar med systemet? 
 

• Om ni svarade ”Ja”, vad tycker ni om utseendet idag? 
 

 Vill kunna se hela flödesbilden 
 Fina färger 
 Tydlig layout 
 Lättillgängligt 
 Användarvänligt 
 Överskådligt 
 Förklarande texter på vägval är bra 
 Lättöverskådligt 
 Klart och tydligt 
 Inte allt för plottrigt 
 Lätt att hitta den information som man eftersöker 
 Tydliga menyer 
 Enkelt att arbeta i 
 Allt är för stort, bilden bör skalas till skärmstorleken så man slipper scrolla 
 Vill ha ett enklare sätt att gå tillbaka i menyer 
 Knapparna vid fakturabilden borde vara statiska högst upp och inte följa med i 

scrollningen  
 På fakturor med många sidor vore det bra att kunna se antal sidor, vill gärna ha flikar 

med sidnummer 
 

 
4. Vad anser ni om storleken på arbetsytan i MFlow/IFlow? 

 
 Bör få plats på en skärm oavsett storlek på skärm 
 Bra med 19” skärm, men sämre med mindre skärm 
 Den inscannade fakturabilden är för stor 
 Dåligt när man skriver ut konteringen, allt kommer inte med 
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 Man ser inte hela flödesbilden 
 Huvudet kunde vara mindre 

 
 

5. Använder ni tangentbordsstyrningen när ni arbetar? 
 
• Om ni svarade ”Ja”, är det några problem? 

 
 Får inte alla kortkommandon att fungera 
 Det vore bra att lägga till en handbok om hur tangentbordsstyrningen fungerar 

 
 
6. Finns det delar som är extra tidskrävande att nå (lång sökväg etc.)? 
 

• Om ni svarade ”Ja”, vilka delar är det och skulle det underlätta med 
snabblänkar? 
 

 När en faktura makuleras kommer det först upp en ruta som frågar om man vill 
makulera fakturan sen kommer ytterligare en ruta med ”fakturan är makulerad”, 
onödigt 

 Sorteringen i Iflow 
 Knappen arkiverade känns rätt så onödig, kommer upp väldigt många fakturor 
 I arkivet skulle det behövas ett smidigare sätt att hitta en faktura 
 När man delar upp fakturor vore det bra om man kunde välja antal rader som behövs, 

ska man lägga till många rader är det väldigt mycket tryckande 
 

 
7. Anser ni att knapparna är logiska och självförklarande, med tanke på placering, färger 

och namn? 
 

 Logga ut sitter för nära bilden man jobbar i 
 Det uppkommer ett ok när man makulerat ett ärende, känns överflödigt 
 Markera slutattestera mera 

 
 

8. Hur ser ni på användarprofilen? 
 
• Saknas något? 

 
 Kunna ändra bakgrundsfärger själv (färgteman) 
 Det skulle behövas ett ”roll”-fält, för att t.ex. kunna söka på ”ekonomichef” 
 Möjlighet att spärra gamla användare, idag går det att inaktivera en användare men 

det går fortfarande att skicka fakturor dit 
 

 
9. Behövs det mer hjälp i MFlow/IFlow? 

 
 Tror många skulle ha nytta av ett hjälpavsnitt i Iflow 
 Kanske för nybörjare 
 En FAQ skulle vara användbar 
 Vi får den hjälp vi behöver internt 
 Nej, det behövs inte 
 Nej, inte så länge det följer Windowsstandard 
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10. Övriga tankar och åsikter: 
 

 En bra användarhandbok på papper skulle vara bra 
 Större pekytor på första menyvalet i vänstermenyn, det med + tecken 
 Vi har en uppdelning av varufakturor och omkostnadsfakturor. Jag skulle tycka att det vore bra 

om vi hade kunnat söka på hur många fakturor av varje slag vi har haft i systemet, även hur 
många fakturor som har gått ut på analys. 

 Problem med inscanningen 
 Öka frekvensen på uppdatering mot affärssystemet 
 Få ett mail per dag istället för varje faktura 
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Bilaga 3 Persona 
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Bilaga 4 Skisser 

 
Skiss 1 

 
 

 
Skiss 2 

 

41 



Utveckling av elektroniskt ärendehanteringssystem med inriktning på användbarhet 2006 
 

 
 

 
Skiss 3 
 
 

 
Skiss 4 
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Bilaga 5 Prototyp 1 

 
Prototyp 1 förslag 1 

 

 
Prototyp 1 förslag 2 
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Prototyp 1 förslag 3 

 

 
Prototyp 1 förslag 4 
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Bilaga 6 Användbarhetsguide 
 Anpassning av den användarcentrerade processen – Se rubrik 3.2 Utförande för att 

se hur användbarhetsdesignen anpassats för att passa detta projekt. 
 Plan för användarmedverkan – Användarna ska involveras redan från start i form av 

fältstudier. Sedan återkommer användarna i projektet när de första prototyperna ska 
utvärderas. Tanken på användarna, med personan som fokus, finns med som ett stöd 
under hela projektets gång. 

 Övergripande beskrivning av målsättningarna med systemet och dess 
funktionalitet – Systemet ska i grunden fortsätta fungera som före projektet. De fel 
och brister som finns i systemet i användbarhetshänseende skall rättas till. 

 Användarprofiler och/eller personas – Se rubrik 3.2.2 Användarprofiler/Personas. 
 Kontextuell uppgiftsanalys – Resultaten från fältstudierna finns att läsa under 3.2.1 

Fältstudier och 4 Resultat. Det finns även kompletterande material bland bilagorna. 
 Plattforms-/tekniska beroenden och begränsningar – Den största begränsningen 

ligger i att det redan finns ett system som i sig har begränsningar. Alla funktioner i 
systemet måste finnas med och förhållandet mellan de olika delarna måste vara 
detsamma. Ytterligare en begränsning är det webbaserade gränssnittet som inte är 
tänkt för den här typen av system. Det går dock till stor del att arbeta sig runt. Det 
finns dessutom självklart begränsningar i form av hård- och mjukvara på servrar. Den 
enda webbläsare som stöds av Medius är Internet Explorer och därför är det en 
begränsning att funktioner i andra webbläsare inte kan utnyttjas.  

 Användbarhetsmål – Våra mål för Medius system bygger på de användbarhetsmål 
som står under rubrik 2.2 Användbarhet, fältstudien och Medius åsikter och är som 
följer: 

 Ett menysystem som är lätt att navigera i och tar lite plats. 
 Utnyttja arbetsytan mer effektivt. 
 Få ett ”fräschare” och modernare utseende. 
 Mer dynamisk funktionalitet. 
 Ett gränssnitt som känns bekant. 

 Designbeslut och kriterier – De punkter som nämns under rubriken 2.4.3 
Designrekommendationer har försökt följas under projektet. Tanken är också att 
designen ska ordnas upp; göras modern, enhetlig och lockande. Designen ska kännas 
fräsch! 

 Konceptuell design – Se bilaga 4 för skisser på de första prototyperna. 
 Interaktionsdesign, navigering och informationsstruktur – Eftersom detta är ett 

kommersiellt system berörs inte informationsstrukturen vidare utan den 
grundläggande strukturen ses i menysystemet. Navigeringen bör ske på ett sätt som 
användaren känner igen och känner sig bekväm med. Dessutom var det i det här fallet 
ett krav att den inte skulle ta så mycket plats. Se exempel 1 och 2 för exempel på 
navigeringslösningar. 
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Exempel 1. Första navigeringsförslaget. 

 

 
Exempel 2. Andra navigeringsförslaget. 

 
 Detaljerad design av användargränssnittet – Antalet färger hålls nere för att inte ge 

ett rörigt intryck. Starka färger (rött och grönt till exempel) används enbart för att 
påvisa något speciellt. Rött används för ”negativa” saker: Avbryt, Ångra och Radera. 
Grönt för ”positiva”: Ja, Fortsätt och Godkänn. I övrigt nästan bara olika nyanser av 
grått (för att t.ex. skilja på rader). Alla bakgrunder är vita eller ljusa med svart text för 
bra läsbarhet. För rubriker och annan text som ska synas används fet stil eller en större 
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teckenstorlek. All text på sidorna ska dessutom gå att ändra storlek på med hjälp av 
teckenstorleksfunktionen i webbläsaren för att göra texten läsbar i alla upplösningar. 
Innehållet på olika sidor ska börja på samma ställe för att användaren inte ska behöva 
flytta blicken utan veta ”startpunkten”. Marginalerna på alla sidor ska vara desamma, 
om inte annat för att ge ett korrekt intryck. Användaren ska känna igen sig genom att 
systemet ska ha ett utseende som påminner om Microsoft Outlook. Knappen för att 
logga ur systemet ska ligga avskiljt från innehållet, förslagsvis i övre högra hörnet 
eller nedre vänstra, för att undvika feltryck. 

 Återkoppling och utvärdering – Se rubrik 3.2.6 Utvärdering med användare för att 
se vad användarna ansåg om de prototyper som togs fram. 

 Designartefakter – Bilder med förklaringar på gränssnittet finns i bilaga 7. 
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Bilaga 7 Prototyp 2 
 
 
 

Navigeringspanel likt Outlook

Startknapp som styr navigeringspanelen

Traditionell rullgardinsmeny

Navigeringspanel likt Outlook

Startknapp som styr navigeringspanelen

Traditionell rullgardinsmeny

 
 

Prototyp 2 bild 1 
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Alla kolumner går att sortera Bredden på kolumnerna går att ändra

Antalet poster som visas begränsas
för att minska laddningstiden

Alla kolumner går att sortera Bredden på kolumnerna går att ändra

Antalet poster som visas begränsas
för att minska laddningstiden

 
Prototyp 2 bild 2 

 
 
 
För varje kolumn finns flera inställningar

Det går att minimera, förstora, flytta och stänga fönstren.
Inkorgen täcker nu hela arbetsytan

Rader går att markera för att få bra översikt

För varje kolumn finns flera inställningar

Det går att minimera, förstora, flytta och stänga fönstren.
Inkorgen täcker nu hela arbetsytan

Rader går att markera för att få bra översikt

 
Prototyp 2 bild 3 
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När flera fönster är öppna ligger de klickbara likt Windows

Vid användarnamnet finns även utloggning och inställningar

När flera fönster är öppna ligger de klickbara likt Windows

Vid användarnamnet finns även utloggning och inställningar

 
 

Prototyp 2 bild 4 
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Bilaga 8 Expertutvärdering 
Vår rekommendation är trots allt att vänta på Microsofts produkt. Dels för att det fortfarande 
sker så mycket förändringar och dels för att det borde bli lite stabilare. Med det sagt så har vi 
här nedan lite för- och nackdelar samt en del rekommendationer.  
 
Fördelar 
 

 Mindre data att skicka – snabbare system 
 Mer likt en vanlig applikation 
 Strukturerar man bra från början är det lätt att uppdatera 
 Modernt utseende – likt Microsoftprodukter 
 Kräver inget speciellt på servern 
 Väldigt flexibelt utseende 

 
 
Nackdelar 
 

 Kräver en genomtänkt struktur 
 Användare vana med webbapplikationer 
 Bakåtknappar fungerar antagligen inte 
 Kräver JavaScript hos användaren 
 Nya funktioner – nya JavaScript – svårt? 
 För flexibelt utseende 

 
Rekommendationer 
 

 Behöver inte ändra allt på en gång 
 Kan göra delar, t.ex. göra om inkorgen 
 Skapa en bra struktur från början 
 Akta sig för att ge användaren för många alternativ 
 Se upp med att ge en webbapplikation för likt utseende som en vanlig applikation. Kan 

förvirra användaren 
 Alltid ha fasta alternativ för användare som inte använder så ofta 
 Allt behöver inte göras med Ajax 
 Användarna idag kräver inga större förändringar. Men det skulle vara för att locka nya 

kunder 
 Nuvarande användares största intresse är att få större arbetsyta 
 Användarna sa å andra sidan sina problem, de kom inte med något nytänkande 
 Vår presentation visar lösningar som går att göra 

Vad vill Medius? Dra kunder med ett snyggt och ”flashigt” utseende eller ha ett lättanvänt och 
användarvänligt system 
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Bilaga 9 Ordlista 
Document Object Model – när data manipuleras och hanteras i olika applikationer finns det 
ofta standarder som visar hur detta skall göras. Det brukar finnas färdiga metoder för att 
hantera t.ex. grafik eller textmassor. Dessa metoder fungerar som programmeringsgränssnitt, 
API (Application Programming Interface), mot den aktuella informationen. För att 
informationen som lagras med hjälp av XML skall komma till nytta måste applikationerna få 
tillgång till XML-dokumenten. För att detta har ett API mot XML-dokumenten utvecklats, 
Document Object Model (DOM). (Statskontoret 2000) 
 
XHTML – är efterföljaren till HTML. Det är baserat på XML och beskriver innehållet och 
inte hur innehållet skall visas. (Effectivestudios) 
 
XML – (eXtensible Markup Language) är ett mer avancerat språk än det mer traditionella 
HTML (HyperText Markup Language). Det används för att hantera information på ett mer 
strukturerat sätt. I HTML arbetar man med en fast uppsättning av märkord, medan man i 
XML låter användaren definiera sina egna märkord. (Statskontoret 2000) 
 
XMLHttpRequest – används för att asynkront hämta och ta emot data från webbservern. 
(Internetworld 2006) 
 
XSLT – (Extensible Stylesheet Language Transformations) är ett XML-baserat språk. Det 
används för att omvandla XML-dokument genom att t.ex. ändra ordningen på innehållet, 
lägga till information eller välja ut valda delar av grunddokumentet. Det skapas ett nytt 
dokument som inte behöver följa samma struktur. (Wikipedia) 
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