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Sammanfattning 

Idrottsrörelsen involverar i dag över 3 miljoner människor i Sverige. För att hålla ordning på alla 

idrottsutövare behöver förbund och föreningar pålitliga administrationssystem och bra IT-lösningar. 

Riksidrottsförbundet utvecklar ett gemensamt administrationssystem, IdrottOnline, som i dag 

används av ungefär 50 specialidrottsförbund och 13 000 föreningar (maj 2010). Majoriteten av 

användarna till systemet är ideellt arbetande föreningsmänniskor. För att underlätta deras arbete 

bör systemet vara enkelt och smidigt att använda och inte kräva alltför stora ansträngningar att lära 

sig. 

Syftet med det här projektet är att utforma en åtgärdsplan för IdrottOnline med förändringsförslag. 

Åtgärdsplanen ska ligga till grund för framtida förbättringar avseende användbarhet, intuitivitet och 

enhetlighet. För att kunna utforma en åtgärdsplan anpassad för användarnas behov har en central 

del i projektet varit att involvera just användarna. Ett antal intervjuer och användartester har utförts 

och dessa har, tillsammans med bland annat intervjuer med anställda på Riksidrottsförbundet, varit 

utgångspunkter för att kunna identifiera vilka problemområden som finns. 

Projektet visar att det i dagsläget finns stora brister i IdrottOnline vad det gäller användbarhet. Flera 

problemområden har identifierats, men de största bristerna finns i den modul där föreningarnas 

medlemsregister hanteras, samt enhetligheten i systemet som helhet. Projektet har också visat att 

det finns en del skillnader i hur användarna uppfattar systemet jämfört med hur de anställda på 

Riksidrottsförbundet ser på systemet. I den slutgiltiga åtgärdsplanen har förändringsförslagen 

bedömts utifrån två olika perspektiv; omfattning och prioritet.  

En stor utmaning för Riksidrottsförbundet i sitt förbättringsarbete av IdrottOnline är att kunna 

tillgodose alla användares behov då användargruppen är mycket stor och består av personer med 

olika bakgrunder, erfarenheter och behov. Med hjälp av den åtgärdsplan som detta projekt har 

resulterat i finns nu en möjlighet att ta ett stort steg i rätt riktning.



 

 
 

Förord 

20 veckors jobb med examensarbetet börjar nu lida mot sitt slut. Vi är båda mycket nöjda med våren 

och det projekt som vi har fått vara en del av på Riksidrottsförbundet. Vi har fått viktiga lärdomar och 

har haft otroligt kul på vägen fram till slutresultatet. Förutom att vi givetvis vill tacka varandra för ett 

mycket gott samarbete finns det flera andra personer som förtjänar ett stort tack. 

Först och främst vill vi tacka all personal på Riksidrottsförbundets IT-avdelning som har gett oss 

förutsättningar att utföra projektet på bästa sätt. Extra stort tack till projektledarna Pia, Mia och 

Stellan, samt vår handledare Elisabet Ericsson som har varit ett stort stöd från första mötet fram till 

sista presentationen. Vi vill också tacka vår handledare och examinator på IDA, Johan Åberg, som har 

varit till hjälp i val av metoder och rapportskrivande. En viktig roll i detta projekt har också alla 

användare som vi har varit i kontakt med haft. Vi har fått mycket bra respons från i princip alla 

användare som vi har kontaktat och de allra flesta har haft en mycket positiv inställning till att få vara 

med och påverka IdrottOnlines framtid. Tack till alla användare! 

Sist men inte minst vill vi också tacka våra vänner och familjer som har utgjort ett stort stöd och 

hjälpt oss med bland annat korrekturläsning och goda råd. Framför allt förtjänar våra sambor, Erik 

och Mikael, ett stort tack för allt de bidragit med som bollplank, goda lyssnare och rådgivare. 

Stockholm, juni 2010 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bland annat projektets syfte, problemformulering, 

frågeställningar och dispositionen av rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Idrottsrörelsen involverar i dag över 3 miljoner människor i Sverige. För att hålla ordning på alla 

idrottsutövare behöver förbund och föreningar pålitliga administrationssystem och bra IT-lösningar. 

Riksidrottsförbundet utvecklar ett gemensamt administrationssystem, IdrottOnline, som i dag 

används av ungefär 50 specialidrottsförbund och 13 000 föreningar (maj 2010). En typisk 

IdrottOnline-användare är svår att definiera då administratörer i olika föreningar och förbund är allt 

från datorintresserade ungdomar till datorovana pensionärer. Dessutom varierar behoven i systemet 

stort mellan föreningar i olika idrotter och av olika storlekar. Att större delen av användarna till 

systemet arbetar med det ideellt är också en faktor som gör att det ställs extra höga krav på 

systemet avseende användbarhet och intuitivitet. Att utveckla ett gemensamt system som är lätt att 

lära sig och som tillgodoser alla användares olika behov är svårt, men inte omöjligt.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera användbarhetsproblem i administrationssystemet 

IdrottOnline och utforma en åtgärdsplan med förändringsförslag som ska ligga till grund för framtida 

förbättringar av IdrottOnline. Systemet består av flera moduler, som i dag ser väldigt olika ut, och 

målet med åtgärdsplanen är att få dem mer enhetliga, intuitiva och användarvänliga. 

1.3 Problemformulering 
IdrottOnline består i dag av i huvudsak fem moduler som bland annat används för att söka bidrag och 

administrera medlemsregister. Systemet används av ungefär 13 000 idrottsföreningar i Sverige och 

då oftast av ideellt arbetande ledare som har liten, eller ingen, datorvana. Dessutom används 

IdrottOnline av såväl små lokala föreningar som stora specialidrottsförbund (till exempel Svenska 

ridsportförbundet). Därför ställs stora krav på användarvänlighet och intuitivitet, samt att systemet 

kan anpassas till användarnas behov. I dagsläget är de olika modulerna utvecklade var för sig, vilket 

gör att det saknas en röd tråd och att systemet därför kan upplevas som komplicerat. 

Avsikten är att projektet ska resultera i en åtgärdsplan med förändringsförslag som efter 

implementation ska underlätta användandet av IdrottOnline. Åtgärdsförslagen avser design och 

layout samt funktioner och flöden och dessutom ska den ge standarder för framtida moduler. Målet 

med projektet har uppnåtts då en åtgärdsplan med förbättringsförslag med någon form av 

prioriteringsordning har utformats. 

1.4 Frågeställningar 
Den övergripande frågeställningen för detta projekt är: 

 Vilka förändringar av IdrottOnline bör genomföras för att öka användbarheten och få ett mer 

enhetligt system? 

Till hjälp för att besvara denna frågeställning har följande, mindre omfattande, frågeställningar 

brutits ut: 
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- Vilka arbetsflöden inom IdrottOnline upplevs som mest problematiska? 

- Finns det skillnader i vad projektledarna för de olika delarna av IdrottOnline anser 

bör åtgärdas jämfört med vad användarna upplever? 

- Hur ska förändringsförslagen prioriteras? 

1.5 Direktiv och avgränsningar 
Då projektets omfattning är begränsat till 20 veckor har vissa avgränsningar gjorts med utgångspunkt 

i direktiv från handledare och projektledare på Riksidrottsförbundet.  

De delar av IdrottOnline som projektet omfattar är följande: 

 IdrottOnline hemsida 

 IdrottOnline medlemsregister 

 LOK-stöd 

 Idrottslyftet 

IdrottOnline finns i tre olika versioner, en för föreningar, en för förbund och en för 

Riksidrottsförbundet. Dessa tre har mycket gemensamt, men skiljer sig åt i vissa funktioner och 

användarflöden. Projektet kommer bara att omfatta föreningsperspektivet där den absoluta 

majoriteten av användarna finns. 

Inom föreningsdelen av IdrottOnline kommer modulen Min sida inte att omfattas av projektet, då 

den inom kort ska ersättas av en ny modul. Även modulen Utbildning exkluderas då denna inte 

lanserats än. Inte heller flöden för hantering av behörigheter kommer att ingå, eftersom det är 

planerat att ingå i andra projekt inom IdrottOnline. 

1.6 Begrepp 
Det finns ett antal begrepp och facktermer som används i IdrottOnline och på Riksidrottsförbundet 

som kommer att användas i rapporten. Här följer en kort förklaring av dessa begrepp samt 

förkortningar som kommer att förekomma i rapporten. 

EPiServer: EPiServer Content Management System (CMS) är ett innehållshanteringssystem och 

webbpubliceringsverktyg baserat på Microsofts .NET Framework. Med EPiServer kan personer med 

liten erfarenhet av hemsidor skapa och uppdatera företagets, eller i detta fall föreningens, 

webbplats. 

Excel: Då begreppet Excel används i rapporten avses Microsoft Office Excel. 

Idrottslyftet: En fyraårig satsning på idrottens barn- och ungdomsverksamhet där 

Riksidrottsförbundet har fått 500 miljoner kr från regeringen. Satsningen, med namnet Idrottslyftet, 

är nu inne på sitt tredje år. 

ImageVault: Ett bild- och filhanteringsverktyg som är integrerat med EPiServer. 

LOK-stöd: Benämning för statligt lokalt aktivitetsstöd. Det statliga LOK-stödet är avsett att stödja 

ungdomsverksamheten i idrottsföreningarna, för aktiviteter med personer i åldrarna 7 till 20 år. 

Föreningarna får ekonomiskt stöd baserat på närvaro vid aktiviteter. 
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Reporting services: SQL Server Reporting Services är ett serverbaserat rapportgenereringssystem 

från Microsoft som används för att hantera olika typer av rapporter (www.wikipedia.org1, 2010). 

RF: Förkortningen står för Riksidrottsförbundet. 

SharePoint: Microsoft SharePoint är precis som EPiServer ett innehållshanteringssystem (CMS). 

SharePoint har en integrerad sökfunktionalitet och är också utvecklad av Microsoft. 

(www.wikipedia.org2, 2010) 

SISU Idrottsutbildarna: Är ett studieförbund som erbjuder idrottens föreningar och förbund 

utbildning och utveckling. I rapporten används ibland endast SISU som benämning på SISU 

Idrottsutbildarna. 

Specialidrottsförbund: En oberoende organisation inom RF som är ansvarig för sin specifika idrott, 

till exempel Svenska Fotbollförbundet eller Svenska Ridsportförbundet. 

1.7 Disposition 
Rapporten är uppbyggd på följande sätt: 

Inledning 

Detta kapitel beskriver bland annat bakgrunden och syftet med projektet. 

Riksidrottsförbundet 

Beskriver Riksidrottsförbundet och uppkomsten av administrationssystemet IdrottOnline samt 

beskrivningar av de olika delarna i systemet. 

Teoretisk referensram 

Detta kapitel är uppdelat i två delar, Teorier kring användbarhet och Metodteori. Det första 

definierar begreppet användbarhet och beskriver hur det kan mätas och vilka riktlinjer som finns 

för användbara system. Metodteori behandlar olika typer av datainsamlingsmetoder såsom 

intervjuer, observationer och fokusgrupper. 

Metod 

Kapitlet beskriver bland annat vilka metoder som använts i projektet, hur urvalet gjorts och hur 

uppdelningen mellan oss sett ut. 

Empiri 

Här redogörs för insamlad data såsom intervjuer med personal på Riksidrottsförbundet, 

resultatet av användartester och telefonintervjuer samt en sammanställning av 

användarsynpunkter som samlats in. 

Analys 

Analysen är uppdelad i fem delar, en för vardera modul i IdrottOnline samt ett avsnitt om 

IdrottOnlines helhet och generella design. Här kopplas observerade problem och 

användarkommentarer ihop med teorierna i den teoretiska referensramen och analyseras. 

                                                             
1
 SQL Server Reporting Services http://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Server_Reporting_Services 

2 Microsoft SharePoint http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint 
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Resultat  

Resultatet presenteras i form av en tabell med förändringsförslag som inkluderar en bedömning 

av omfattningen av respektive förändringsförslag samt en gradering av prioritering. Efter 

tabellen för respektive modul har förändringsförslagen illustrerats med skisser för att tydliggöra 

dem.  

Slutsatser och diskussion 

I det sista kapitlet, Slutsatser och diskussion, besvaras frågeställningarna följt av en diskussion 

med våra tankar om projektet och resultatet av det. 

Referensförteckning 

I referensförteckningen finns alla referenser listade, såväl tryckta som elektroniska källor samt 

intervjupersoner. 

Bilagor 

Sist i rapporten finns ett antal bilagor, bland annat de intervjufrågor och testuppgifter som 

användes vid användartester samt en komplett lista på synpunkter från användarna. 

1.8 Bilder 
De bilder som finns i rapporten är, om inte annat anges, skärmdumpar från delar av IdrottOnline eller 

skisser som vi själva har skapat. Riksidrottsförbundet har godkänt publicering av dessa bilder. Alla 

person- och föreningsuppgifter som syns i bilderna är fiktiv data. 

1.9 Källkritik 
Majoriteten av de källor som har använts i projektet är böcker som dels funnits genom 

rekommendationer från handledare och dels genom egen sökning på bibliotek i Linköping och 

Stockholm. Den litteratur som har använts anses som väldigt trovärdig då böckerna är skrivna av 

välkända auktoriteter inom området.  

Under litteraturstudien har all information som har använts sökts upp i flera olika källor för att 

underbygga resonemangen och detta gör att risken för att felaktig information har använts kan ses 

som låg. I den mån det har varit möjligt har referering till andrahandskällor undvikits genom att 

originalkällorna har hittats och refererats till. 

Mycket information kring IdrottOnline har inhämtats från RF, både från hemsidan och från personer 

som arbetar på RF, och denna information har granskats av RF innan publicering för att undvika 

missförstånd och felaktigheter. 
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2 Riksidrottsförbundet  
I det här kapitlet beskrivs Riksidrottsförbundets historik och bakgrund till uppkomsten av IdrottOnline 

samt förklaringar till systemets olika delar. 

2.1 Riksidrottsförbundets historik 
Under början av 1900-talet var idrottsrörelsen i Sverige i ett uppbyggnadsskede och antalet utövare 

och föreningar var då ganska få. De idrottsföreningar som fanns var nästan uteslutande placerade i 

de större städerna och ett kännetecken för idrottslivet var avsaknaden av en rikstäckande 

organisatorisk ledning. Det fanns sedan tidigare flera konkurrerande riksförbund, men ett viktigt 

trendbrott kom år 1903 då Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund bildades. Vid 

bildandet bestod organisationen av endast 35 föreningar och cirka 2000 medlemmar, men antalet 

ökade snabbt till ett hundratal föreningar år 1905 och hela 600 föreningar år 1914. Under 

mellankrigstiden fortsatte expansionen i allt högre takt och idrottsrörelsen fick då sitt stora 

genombrott. Inte förrän år 1947 ändrades namnet från Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas 

riksförbund till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). (Lindroth & Norberg, 2002) 

I dag består Riksidrottsförbundet av ungefär 22 000 föreningar uppdelade på 21 distrikt och 70 

specialidrottsförbund. Antalet medlemmar är nu över 3 miljoner. RF ansvarar för idrottens strategi 

som gäller finansiering, kommunikation och organisationsformer och dess främsta uppgifter är att 

stötta medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med exempelvis myndigheter 

och politiker. (www.rf.se3, 2010) 

2.2 IdrottOnline 
IdrottOnline är idrottens system för kommunikation och administration. I dag har cirka 13 000 

föreningar och 50 specialidrottsförbund startat IdrottOnline-sidor. I konceptet ingår administrativa 

verktyg för att bland annat hantera medlemmar, söka bidragen LOK-stöd och Idrottslyft, samt 

rapportering och statistikhantering. (www.idrottonline.se4, 2010) 

2.2.1 Utveckling 

På Riksidrottsmötet, idrottens högsta beslutande organ, 2003 togs ett beslut om att svensk idrott 

själv ska äga, driva och utveckla ett IT-baserat administrativt system som ska vara kostnadsfritt för 

föreningar och förbund. Med detta beslut som grund skapades först Klubben Online och Förbundet 

Online som sedan ersattes av IdrottOnline. Anledningen till att man beslutade att stänga ner de 

tidigare systemen, till förmån för nya IdrottOnline, var att de inte längre levererade en stabil drift och 

att utvecklingsmöjligheterna var begränsade. Tanken är att den nya miljön ska erbjuda föreningarna 

och förbunden fler möjligheter, samt bättre och säkrare verktyg för administrering och 

kommunikation. Den första versionen av IdrottOnline Klubb lanserades i juli 2007 och i slutet av 2008 

lanserades IdrottOnline Förbund. (www.idrottonline.se5, 2010)  

2.2.2 Beskrivning av IdrottOnline Klubb 

I IdrottOnline Klubb, som detta projekt behandlar, finns i dagsläget fem moduler vilka man kommer 

åt från flikar på respektive förenings webbsida. För användare med rätt behörighet syns alla flikar då 

                                                             
3 Om Riksidrottsförbundet , http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Pressrum/Om-Riksidrottsforbundet/ 
4
 Om IdrottOnline, http://www1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=158221 

5 IdrottOnline bakgrund, http://www1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=158444&epslanguage=sv 
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personen loggat in på sin föreningssida (se figur 1 nedan). Inloggningen sker från föreningens 

webbsida och medlemmar kan endast logga in på sin egen förenings sida, inte på till exempel 

www.idrottonline.se eller någon annan förenings webbsida, där en likadan inloggningsruta finns. 

Nedan följer en kort beskrivning av de olika modulerna.  

 

Figur 1 - De fem modulerna som ingår i IdrottOnline. 

Hemsida  

Hemsidan baseras på webbpubliceringsverktyget EPiServer där föreningarna kan skapa, uppdatera 

och vidareutveckla sina hemsidor utifrån en standardmall (se figur 2). För att komma åt 

webbpubliceringsverktyget kan användaren efter inloggning i IdrottOnline gå till ett så kallat 

Redigeraläge. Föreningen kan välja på ett antal olika standardlayouter, med så kallade boxar 

placerade på olika sätt, där till exempel nyheter och bilder kan visas. Exempel på funktioner som kan 

läggas in på hemsidan är kalendarium, nyheter, föreningsstruktur och matchresultat. Det finns också 

en möjlighet för föreningarna att i Hemsidan skapa till exempel lagsidor, så kallade Arbetsrum. 

För att hantera bilder används ett bildhanteringsverktyg som är utvecklat av Meridium AB, 

ImageVault. ImageVault är helt integrerat i EPiServer och kan användas som ett filarkiv. I ImageVault 

kan man bland annat ändra bildstorlek, rotera och beskära bilden. 

I och med att EPiServer används är det nödvändigt att i detta projekt ta hänsyn till de begränsningar 

som finns i EPiServers användargränssnitt och arbetsflöden. Exempel på sådana begränsningar är att 

alla kommandon inte kan döpas om och att vissa funktioner är placerade på specifika, ej valbara, 

platser. 

 

Figur 2 - Översikt EPiServer-miljön som används för att skapa hemsidan. 
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Medlemsregister  

Medlemsregistret är ett verktyg för administrering av föreningens medlemmar. Det är uppbyggt med 

både fliksystem och en ”verktygslåda”(se figur 3 nedan), där användaren kan använda en rad 

funktioner såsom hantering av grupper och roller och att skapa adresslistor. Här inkluderas också 

klubbinformation, statistik och hantering av kontakter.  

 

Figur 3 - Översikt medlemsregistret. 

Medlemmar 

Under denna flik kan användaren söka på föreningens medlemmar och hantera dessa, exempelvis att 

lägga in nya medlemmar. Här finns också möjlighet att skriva ut etiketter, exportera medlemmar till 

Excel och avsluta medlemskap. 

Åtgärdslistan 

Personer som har lagts till i medlemsregistret utan fullständiga uppgifter, till exempel ofullständigt 

personnummer eller fel postnummer, hamnar i den så kallade Åtgärdslistan. De personer som finns 

med här räknas inte med i statistiken. 

Prova på 

Här kan föreningen lägga in ”Prova på”-personer som exempelvis kan användas om någon varit med 

på aktiviteter för att prova på idrotten. 

Kontakter 

För att hantera kontakter till föreningen, såsom sponsorer eller domare, kan denna flik användas.  
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Roller 

I IdrottOnline finns roller som är fördefinierade av RF och SF, till exempel ordförande och kassör, och 

det går också att skapa nya roller själv som man sedan kan tilldela sina medlemmar. 

Grupper 

Grupper kan användas för att bland annat hantera lag. Om användaren exempelvis skapar en grupp 

kallad F94-95 kan alla medlemmar som spelar i laget F94-95 tillhöra den gruppen. På så sätt kan 

administratören hantera alla lag i en förening. 

Familjer 

Familjer kan användas då föreningen exempelvis gör utskick till sina medlemmar, så att varje hushåll 

bara får en trycksak. 

Administration 

I fliken Administration kan så kallade Medlemsnivåer hanteras, rapporter skapas och föreningen kan 

ge förbunden tillgång till medlemsdata. 

Statistik 

Här kan man skapa tabeller över medlemsdata samt se könsfördelningen i föreningen. 

Klubbinfo 

Under denna flik finns bland annat adressuppgifter, bankgironummer och telefonnummer till 

föreningen och möjlighet för föreningen att ändra uppgifterna. De uppgifter som föreningen har 

angivit här syns även i en ruta på föreningens hemsida. 

LOK-stöd 

Modul där föreningarna rapporterar sina aktiviteter och ansöker om bidraget statligt lokalt 

aktivitetsstöd (LOK-stöd).  Här registrerar man deltagartillfällen och ledartillfällen, vilka bidragen 

baseras på, samt kontrollerar att siffrorna stämmer och skickar in ansökan om det statliga bidraget 

LOK-stöd. Man kan även se tidigare ansökningar. Det finns två typer av denna modul, en med 

fullständig närvaroregistrering (se figur 4) och en med endast en sammanställning. Den förstnämnda 

innebär att man löpande närvarorapporterar aktivitet för aktivitet och sedan får en sammanställning 

som man skickar in. Den andra varianten går ut på att man endast rapporterar in en sammanställning 

av aktiviteter som man själv gjort utanför systemet. Än så länge är den LOK-stödsmodulen med 

fullständig närvaroregistrering endast ute på test hos cirka 500 föreningar (maj 2010) och aktiviteter 

som läggs in där kan kopplas ihop med kalendern på hemsidan så att dessa visas då man besöker 

föreningens hemsida. 
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Figur 4 - Översikt LOK-stödsmodulen. 

Idrottslyftet 

Idrottslyftet är en modul där föreningarna ansöker om bidraget Idrottslyft, se figur 5. Här kan man 

göra nya ansökningar, se tidigare inskickade ansökningar och skicka så kallade återrapporter, som 

beskriver vad de erhållna pengarna använts till. Det går också att få en överblick över alla sina 

ansökningar för olika perioder och se dess statusar. I området mellan Ny ansökan och Ansökningar 

har förbunden möjlighet att lägga till text med till exempel instruktioner eller information. Även 

Återrapporter, som ska skickas in som uppföljning där föreningen ska berätta vad som gjordes med 

pengarna, syns i denna vy. 

 

Figur 5 - Översikt Idrottslyftsmodulen. 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är uppdelad i två delar: Teorier kring användbarhet och Metodteori. 

Den förstnämnda definierar begreppet användbarhet och beskriver bland annat hur användbarhet 

kan mätas och varför det är viktigt att integrera användarna vid utvecklandet av system. I 

metodteorin beskrivs inspektionsbaserade och användarbaserade metoder, vilka ligger till grund för 

de metoder som använts i projektet. 

3.1 Teorier kring användbarhet 
I det här kapitlet beskrivs en rad teorier kring bland annat vad användbarhet är, varför det är viktigt 

och hur man kan mäta det. 

3.1.1 Vad innebär användbarhet? 

Begreppet användbarhet kan definieras på många olika sätt, men i grunden finns det en ISO-standard 

för begreppet vilken definierar användbarhet som ”usability is 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” (ISO 9241-11) (Tullis & Albert, 2008). Denna ISO-definition klargör att 

lösningen måste anpassas till användningssituationen, målgrupperna och dess förväntade nytta 

(Ottersten & Berndtsson, 2002). Ett exempel på en tolkning av detta är Jakob Nielsens, som 

definierar ett användbart system med hjälp av följande begrepp (Gulliksen & Göransson, 2002): 

 Lätt att lära: Användaren ska snabbt kunna komma igång med sitt arbete. 

 Effektivt att använda: Då användaren lärt sig systemet ska det vara effektivt att arbeta med. 

 Lätt att komma ihåg: Då man återkommer till systemet efter en tids uppehåll ska användaren 

kunna komma ihåg hur det fungerar. 

 Få fel: Det ska gå att göra så få fel som möjligt och i de fall man ändå gör fel ska det vara 

möjligt att återkomma till situationen där felet uppstod. 

 Subjektivt tilltalande: Användarna ska tycka om systemet och känna att det är tilltalande att 

arbeta med det. 

Vidare definierar professor Alan J. Dix användbarhet utifrån tre faktorer; ”lärbarhet” (”den lätthet 

med vilken en ny användare effektivt kan börja interagera och uppnå maximal prestation”), 

flexibilitet (”den mängd olika sätt som användaren och systemet kan utbyta information på”) och 

stabilitet (”det stöd som användaren får för att avgöra hur framgångsrikt målen har uppnåtts”). 

Dessa tre faktorer består av ett antal begrepp, vilka gör denna tolkning relativt omfattande (Dix et al., 

2004; Gulliksen & Göransson, 2002): 

 ”Lärbarhet”: 

- Förutsägbarhet: Systemet ska vara förutsägbart då användare, i de här 

sammanhangen, inte tycker om överraskningar. Det innebär att användaren lätt, 

baserat på tidigare erfarenheter, ska kunna förutspå resultatet av en aktion i 

systemet. 

- Syntetiserbarhet: Användaren ska kunna avgöra effekten av huruvida dess tidigare 

handlingar bidragit till systemets nuvarande tillstånd. 
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- ”Igenkänningsbarhet”: Nya användare har med sig många erfarenheter från andra 

applikationer och system. ”Igenkänningsbarhet” syftar till hur väl användaren kan 

utnyttja sin tidigare kunskap för att interagera med det nya systemet. 

- Generaliserbarhet: Ofta försöker användare utöka sin kunskap för en interaktion till 

likande situationer. Generaliserbarhet avser graden av stöd användaren får från 

systemet att kunna göra detta. 

- Konsekvens: Likheten i beteende från liknande situationer eller uppgifter.  

 Flexibilitet: 

- Dialoginitiativ: Systemet ska befria användaren från tvingande dialogrutor som 

begränsar interaktionen. 

- Multitrådning: Det ska vara möjligt och enkelt att i systemet utföra flera uppgifter 

parallellt. 

- Uppgiftsmigrering: Det ska finnas en möjlighet att förflytta kontrollen av uppgiften 

mellan användare och system. Ett exempel är vid stavningskontroll där det ska finnas 

en uppdelning av vad användaren respektive systemet ska göra. 

- ”Ersättningsbarhet”: Detta innebär att ekvivalenta värden kan bli substituerade mot 

varandra, till exempel att inmatning av datum automatiskt konverteras till 

standardformat. 

- Anpassningsbarhet: Syftar till möjligheten för systemet eller användaren att anpassa 

användargränssnittet. 

 Stabilitet: 

- Observerbarhet: Möjligheten för användaren att avgöra systemets ”inre tillstånd”. 

- Felavhjälpningsförmåga: Det ska vara lätt för användaren att korrigera fel, eller vidta 

åtgärder, när ett fel upptäckts. 

- Svarsförmåga: Hur väl användaren förstår graden av kommunikation i systemet. 

- Uppgiftsöverensstämmelse: I vilken grad systemet stödjer de uppgifter användaren 

vill utföra på det sätt som användarna uppfattar dem. 

Begreppet användbarhet tolkas också av författarna Benyon et al. (2005) i boken Designing 

Interactive Systems. Benyon et al. (2005) menar att ett system med hög grad av användbarhet har 

följande egenskaper: 

 Man ska kunna använda systemet med en rimlig ansträngningsnivå. 

 Systemet ska innehålla relevanta funktioner och information, vilka ska vara ordnade på ett 

lämpligt sätt. 

 Det ska vara lätt att lära sig att utföra, för systemet genomförbara, uppgifter och att komma 

ihåg hur man ska utföra dem även om man varit ifrån systemet en tid. 

 Det ska vara säkert att arbeta i systemet i alla sammanhang där det är avsett att användas. 

 Det ska klara av att utföra de uppgifter som användaren vill ha utförda av systemet. 

Ottersten och Berndtsson (2002) definierar användbarhet som en kvalitetsegenskap hos interaktiva 

produkter och att om en produkt eller ett system uppfyller användarnas och målgruppernas syften 

har det hög användbarhet. Vidare menar de att man för att utforma en användbar produkt måste 

beakta det mänskliga systemet, vilket innebär egenskaper hos de individer som är tänkta att använda 

produkten - både generella och specifika sådana. Dessutom ska det sammanhang där produkten ska 

användas också tas i beaktande, det vill säga att produkten måste anpassas till sammanhanget i 
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vilket den är avsedd att användas vilket inkluderar både fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska 

sammanhang. Utöver det ska man även ta hänsyn till den nytta som produkten förväntas ge. 

Ottersten och Berndtsson (2002) menar alltså att ett interaktivt system förväntas göra någon nytta 

eller bidra med något både för den som tillhandahåller produkten och individen som använder 

produkten. För att systemet ska upplevas som användbart måste alla dessa aspekter vara uppfyllda. 

Om ett system inte är fullgott för att tillgodose den förväntade nyttan är det inte användbart även 

om det är bra lämpat till sammanhanget och det mänskliga systemet. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

3.1.2 Att mäta användbarhet 

Det finns många olika sätt att mäta användbarheten på i ett system (Benyon et al., 2005). Med 

utgångspunkt i ISO-definitionen av användbarhet (se avsnitt 3.1.1 Vad innebär användbarhet?) kan 

konkreta mätningar göras för de tre olika parametrarna ändamålsenlighet (effectiveness), effektivitet 

(efficiency) och tillfredsställelse (satisfaction) (Benyon et al., 2005; Jordan, 1998; Tullis & Albert, 

2008). Nedan följer exempel på mätmetoder för dessa. 

Ändamålsenlighet 

Det mest grundläggande måttet på om ett system är ändamålsenligt eller inte är huruvida 

användaren kan slutföra sin uppgift eller inte (Task success) (Tullis & Albert, 2008). Jordan (1998) 

menar att detta ofta är en ”svart eller vitt”-fråga: antingen är systemet ändamålsenligt eller så är det 

inte det. Han tillägger dock även att det i mer komplexa system kan hända att användaren endast 

delvis lyckas slutföra vissa uppgifter. Enligt Tullis och Albert (2008) kan olika nivåer av framgång 

noteras under testerna, som till exempel slutförd med framgång, slutförd med assistans eller delvis 

slutförd. De föreslår till exempel att man kan sätta poäng på varje uppgift användaren gör; 0 (noll) 

poäng om uppgiften inte slutförts, 0,5 poäng om den slutförts med assistans och 1 poäng om den 

slutförts med framgång utan assistans. För att få ett tydligt mått på ändamålsenligheten kan ett 

medelvärde av användarnas uppgifter som slutförs korrekt, success score, beräknas (Dix et al., 2004; 

Tullis & Albert, 2008).  

För att kunna mäta ändamålsenligheten på ovan beskrivet vis måste det enligt Tullis och Albert 

(2008) finnas ett tydligt sluttillstånd på de uppgifter användaren ska lösa. Om det inte finns ett klart 

och tydligt sluttillstånd riskerar man att få ett dåligt fungerande test med otydlig data som resultat. 

Tullis och Albert (2008) ger också exempel på två uppgifter som illustrerar tydligt sluttillstånd 

respektive otydligt sluttillstånd: 

 Hitta nuvarande pris på en aktieandel hos Google (tydligt) 

 Undersök möjligheter för ditt pensionssparande (otydligt) 

I de flesta användbarhetsstudier baseras data på ett relativt litet antal deltagare (till exempel 5-20 

deltagare) och därför är det viktigt att undersöka hur tillförlitlig och representativ data som har 

insamlats är. För att göra det brukar man beräkna ett konfidensintervall. Ett konfidensintervall 

beräknas binomialt och visar hur tillförlitligt resultatet är för en större population. Som exempel är 

det mer tillförlitligt om 16 av 20 deltagare slutför sina uppgifter med framgång än om 4 av 5 

deltagare gör det. I Excel finns en funktion för att beräkna konfidensintervall som kan användas. 

(Tullis & Albert, 2008) 

Ett annat sätt att mäta ändamålsenligheten på, som Benyon et al. (2005) nämner, är att beräkna hur 

stor andel av användarna som korrekt slutför sina uppgifter.   
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Effektivitet 

För att mäta effektiviteten (hur stor ansträngning som krävs i förhållande till resultatet) används ofta 

så kallad error rate, felfrekvens. Med det menas hur många fel användaren gör på vägen för att 

uppnå önskat resultat (Tullis & Albert, 2008). Tullis och Albert (2008) nämner dock att det inte alltid 

är enkelt att mäta fel. En förutsättning för att kunna göra det är att man måste veta exakt hur den 

korrekta handlingen ska vara. Ibland kan det också finnas flera olika sätt att utföra en uppgift på som 

alla är korrekta, vilken gör mätningen ännu mera komplex (Tullis & Albert, 2008).  

Ett annat liknande sätt att mäta effektiviteten på är att studera avvikelsen från den kritiska vägen 

(Jordan, 1998). Den kritiska vägen är det flöde som kostar minsta möjliga ansträngning för att 

slutföra en uppgift. Som exempel tar Jordan (1998) upp flödet då användaren ska spara en 

applikation på en dator. Den enklaste vägen att göra det på kan vara att klicka på menyn Arkiv och 

sedan Spara. Om användaren istället först öppnar till exempel menyerna Redigera och Verktyg i 

sökandet efter Spara har han gjort en avvikelse från den kritiska vägen och på så sätt förlorat i tid och 

ansträngning. Även Benyon et al. (2005) diskuterar tiden för att slutföra en uppgift som ett bra mått 

på effektivitet. Ett ansenligt, och vanligt förekommande, sätt att mäta effektiviteten på är att helt 

enkelt klocka hur lång tid det tar för användaren att utföra uppgifterna (Dix et al., 2004; Tullis & 

Albert, 2008). 

Ett sätt att mäta antal fel och avvikelser från den kritiska vägen är, enligt Tullis och Albert (2008), att 

man räknar antalet aktioner, det vill säga att man räknar hur många handlingar, eller klick, 

användaren måste göra för att slutföra uppgiften. För att mätningen ska bli meningsfull ska endast de 

uppgifter som slutförs räknas med. Datamängden blir missvisande om man inkluderar icke slutförda 

uppgifter. Exempelvis kan en användare misslyckas och avbryta uppgiften efter enbart ett fåtal klick. 

Om den data används kommer det då att se ut som att han klarade uppgiften lika bra som någon 

som slutförde uppgiften med endast ett fåtal felklick. (Tullis & Albert, 2008) 

Även när man mäter effektiviteten är det bra att beräkna konfidensintervall för att få en bild av hur 

tillförlitlig insamlat data är. I Excel kan detta göras på ett enkelt sätt med utgångspunkt i ett 

medelvärde av till exempel felfrekvensen eller tiden att utföra en uppgift. (Tullis & Albert, 2008) 

Tillfredsställelse 

För att mäta användarnas tillfredsställelse är det enklast att helt enkelt prata med användarna och 

fråga hur de känner för systemet (Jordan, 1998). Detta kan göras kvalitativt, genom att utföra till 

exempel intervjuer, eller kvantitativt genom att skicka ut enkäter eller frågeformulär (Benyon et al., 

2005; Jordan, 1998). Enligt Tullis och Albert (2008) är en av de mest meningsfulla metoderna för att 

mäta tillfredställelsen att mäta förhållandet mellan positiva och negativa kommentarer. Även sådant 

som att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk kan säga mycket om hur användaren känner för 

systemet (Tullis & Albert, 2008).  

Så kallad self-reported data ger mycket bra information om hur användaren upplever, och känner för, 

systemet och kan användas för att mäta tillfredställelsen. Det finns två vanliga sätt att samla self-

reported data: Likert-skalor och Semantiska differential-skalor. Den sistnämnda innebär att man 

ställer upp par av motsatser i varsin ände av en skala enligt följande exempel: 
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Svag          Stark 
Vacker          Ful 

Varm          Kall 
Ljus          Mörk 

 

Likert-skalor bygger på att den svarande bedömer huruvida han eller hon instämmer eller inte 

instämmer med olika påståenden. Man kan antingen göra en skala med begrepp som ”Instämmer 

helt” och ”Instämmer inte alls” i varsin ändpunkt eller namnge alla steg, till exempel ”Instämmer 

helt” – ”Instämmer delvis” – ”varken instämmer eller motsätter sig” – ”Motsätter sig delvis” – 

”Motsätter sig helt”. Det vanliga är att man sedan sätter värden på de olika stegen i skalan och 

beräknar ett medelvärde som sedan kan jämföras mellan olika uppgifter, användargrupper eller 

studier. (Tullis & Albert, 2008)  

Benyon et al. (2005) nämner också att frekvensen på användandet, givet att det är frivilligt, kan vara 

ett mått på tillfredställelsen. De menar att en användare som inte är nöjd med systemet inte heller 

använder det om det är frivilligt. 

3.1.3 Varför är det viktigt att sträva mot att utveckla användbara system? 

När användbarhet kommer på tal brukar de allra flesta hålla med om att det är bra att ha system som 

fungerar och inte är svåra att använda (Tullis & Albert, 2008). Tullis och Albert (2008) poängterar att 

de aldrig någonsin under de år som de arbetat med att utvärdera produkter har varit med om att 

någon klagar över att ett system är för enkelt att använda. 

Jordan (1998) skriver att brist i användbarhet kan orsaka problem som, i ena änden av skalan, kan 

vara frustrerande och irriterande för användaren och, i andra änden av skalan, kan vara livshotande. 

Tullis och Albert (2008) ger exempel på situationer inom sjukvården där brister i användbarhet vid 

upprepade tillfällen har lett till att patienter har fått fel medicin. De nämner också en allvarlig 

trafikolycka där en busschaufför missförstod skyltningen, vilket ledde till att sju personer dog.  

Att rädda liv är förstås inte enda anledningen till att motivera god användbarhet. Som Jordan (1998) 

nämner finns många olika grader av problem som kan motivera god användbarhet beroende på 

sammanhanget. En viktig anledning för många företag att arbeta med användbarheten är ofta att det 

kan öka intäkter eller sänka kostnader (Tullis & Albert, 2008). God användbarhet är en stark 

konkurrensfördel gentemot andra företag och kan generera ekonomiska vinster (Jordan, 1998). 

Många interaktiva produkter exponerar också ett varumärke, vilket kan göra att företaget i sig anses 

som krångligt om produkten är krånglig (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

För interaktiva produkter, där användaren själv kan avgöra om han eller hon vill använda produkten, 

är det uppenbart att den bör vara enkel och behaglig att använda eftersom man annars kan tappa 

användare och potentiella kunder. Däremot har användbarhet traditionellt setts som oviktigt i IT-

produkter där användaren är tvingad att använda produkten, som till exempel i system som är 

avsedda för att användas som en del av användarens arbete. Ottersten och Berndtsson (2002) 

hävdar dock att det alltid är en dålig investering att förbise användbarhet då det kan leda till, till 

exempel, höga kostnader för inlärning. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

En annan anledning till att sträva mot användbara system är att undvika irritation och frustration hos 

användarna, som annars kan leda till att de inte kan slutföra sina uppgifter och därför slutar använda 

produkten eller systemet (Jordan, 1998). Användaren känner tillfredställelse med produkten om den 
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fungerar som användaren förväntar sig och om produkten skänker användaren tillfredställelse blir 

han eller hon också mer motiverad till att använda produkten även i framtiden (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). 

Gulliksen och Göransson (2002) tar upp exempel på hur mycket tid som går till spillo för 

datoranvändare på grund av brister i användbarheten. De hänvisar till en studie som publicerades i 

Veckans Affärer i mars 1998 som visar att datoranvändare i genomsnitt använder 2 timmar och 22 

minuter varje vecka på att lösa datorproblem. Bara genom att förbättra användbarheten lite grand 

skulle dels mycket arbetstid tjänas in för användarna och dels skulle det ge vinster i arbetsmiljö, 

fysisk och mental hälsa för dessa människor. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

3.1.4 Integration av användare 

Att integrera användarna i utvecklingsprocessen har visat sig vara mycket lönsamt (Lazar, 2005). 

Lazar (2005) menar att om användarna inte är integrerade vid utvecklingen av ett system är det ”a 

recipe for failure” (sv. ”ett recept för misslyckande”). Vidare anser han att avsaknaden av 

användarintegration gör att utvecklaren av systemet inte har någon aning om huruvida systemet 

innehåller de funktioner som förväntas eller om systemet är lätt att använda för nya användare. 

Av samma åsikt är Preece et al. (2002) som skriver att det bästa sättet att försäkra sig om att en 

produkt, eller ett system, utvecklas med hänsyn till användarnas behov och förmåga är att involvera 

”riktiga” användare under utvecklingsprocessen (och inte bara så kallade ”proxy-användare”, vilket 

är personer som agerar användare). Denna arbetsmetod leder till en mer användbar produkt 

eftersom utvecklarna då får en bättre förståelse för användarnas mål och behov (Preece et al., 2002). 

Vidare menar Preece et al. (2002) att man i utvecklingsfasen av en produkt ska använda sig av ett 

användarcentrerat tillvägagångssätt. Detta innebär att drivkraften för utvecklingen inte ska vara ny 

teknologi utan verkliga användare och deras mål (Preece et al., 2002). Genom detta ska systemet bli 

väldesignat och stödja, inte begränsa, användaren i sitt arbete med produkten. 

För att utveckla bra och användbara system måste man enligt professor Gould följa fyra 

systemdesignprinciper (Gould, 1988; Gulliksen & Göransson, 2002): 

 Tidigt - och kontinuerligt - fokusera på användarna: Först ska man ta reda på vilka som 

kommer att använda systemet eller produkten. Genom direkt kontakt med användarna ska 

utvecklaren skapa en förståelse för användarna. Detta görs genom att undersöka deras 

kognitiva, beteendemässiga, antropometriska (fysiologiska) och attitydmässiga inställning 

och utifrån detta inse vad användarna behöver.  

 Tidig – och kontinuerlig - användartestning: Man bör redan från början i 

utvecklingsprocessen mäta och observera, både kvalitativt och kvantitativ, användarnas 

reaktioner på scenarios, användarmanualer och så vidare Senare bör man utnyttja 

prototyper och simuleringar och låta användarna genomföra verkliga uppgifter vilka också 

ska mätas och observeras. 

 Iterativ design: Man bör åtgärda de problem som påträffas vid användartesterna och 

använda en iterativ process med olika steg såsom design, utvärdering och omdesign 

etcetera. Systemet ska modifieras baserat på resultaten av användartestningen. 

 Integrerad design: Det bör vara en person som har övergripande ansvar för alla de 

komponenter som bidrar till användbarheten då dessa komponenter ska utvecklas 
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tillsammans. Denna typ av design, integrerad design, utgår från att man fastslår att 

användbarhet är viktigt och komplext och att det kräver insatser under hela projektets gång. 

Med den första principen menar Gould, i likhet med Benyon et al. (2005), att det inte är möjligt att 

lista ut vad användarna vill ha, behöver och vill göra utan att prata med dem. Ett första steg som ska 

göras, före eller i en tidig fas i projektet, är att bestämma vilka användarna ska vara samt vilka 

uppgifter dessa ska utföra med hjälp av systemet. Sedan ska man prata med de tänkta användarna 

och fråga dem om det tidigare systemets problem, svårigheter och vilka delar som fungerar bra. Det 

är viktigt att inte förvänta sig att användarna själva ska komma med nya, banbrytande idéer eftersom 

de flesta inte är utbildade, eller har erfarenhet, i att tänka i de banorna. Däremot kan man få ut 

mycket av att presentera användarna för egna förändringsförslag och låta dem fundera kring och 

kommentera dessa. Vidare anser Gould att man tjänar mycket på att ha denna direkta kontakt med 

de framtida användarna, jämfört med att exempelvis göra marknadsundersökningar. Då man gör den 

typen av undersökningar missar man en del information och genom direkt kontakt kan man 

dessutom lättare undvika den vanligt förekommande problematiken att utvecklare och användare 

inte talar samma språk. (Gould, 1988) 

Den andra principen syftar till att det från början i utvecklingsprocessen, och under hela processen, 

är viktigt att användarna kontinuerligt får utföra verkliga arbetsuppgifter vilka avses genomföras med 

systemet. Prototyper, manualer och simuleringar kan användas som hjälpmedel för att utföra detta. 

Det är fördelaktigt att börja den tekniska dokumentationen av produkten även innan någon kod har 

skrivits, då de tänkta användarna då får möjlighet att reagera och kommentera så tidigt i processen 

som möjligt. (Gould, 1988) 

Princip tre, iterativ design, syftar till att processen måste vara iterativ, det vill säga att det finns ett 

cykliskt förlopp som upprepas ofta (Gulliksen & Göransson, 2002). Grundtanken till detta arbetssätt 

är att det inte går att göra allt rätt första gången, oavsett hur duktig eller hur mycket erfarenhet 

utvecklarna av systemet har (Gould, 1988). 

Gould menar med den fjärde principen att alla användbarhetsaspekter ska tas i beaktande och 

utvecklas parallellt. För att detta ska vara möjligt krävs att en person, eller en roll, har det 

övergripande ansvaret för alla dessa aspekter. (Gould, 1988) 

3.1.5 Riktlinjer för användbara system 

Det finns ett antal viktiga områden som gör det lättare att uppnå god kommunikation mellan 

användare och gränssnitt i ett system. Osvalder och Ulfvengren (2008) tar upp färg, riktning, 

gestaltning och symboler och utöver dessa lägger Lazar (2005) till typsnitt. 

Färg 

Det finns några färger som frekvent används för färgkodning (i västvärlden), nedan följer 

några exempel (Osvalder & Ulfvengren, 2008): 

 Rött: tolkas som fara, varmt, stopp 

 Gult: tolkas som varning, sakta 

 Grönt: tolkas som kör, OK, fortsätt 

 Blått: tolkas som kallt, lugnt 
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Man kan använda färger för att uppmärksamma viktig information eller visa på förhållanden 

mellan objekt (Goodwin, 2009). Det finns både för- och nackdelar med att utnyttja färger i 

användargränssnittet. Exempel på fördelar är att man med färger som sagt lätt kan 

uppmärksamma specifik data men också separera objekt som ligger nära varandra och se till 

att användaren snabbare kan ta in information (Osvalder & Ulfvengren, 2008).  Nackdelar är 

bland annat att en del personer är färgblinda, att färger om de används på fel sätt kan orsaka 

en icke önskvärd uppdelning av objekt och att färger kan orsaka efterbilder (Osvalder & 

Ulfvengren, 2008). Används för mycket färg kan det göra att skillnader mellan objekt blir 

otydliga eller döljs (Goodwin, 2009). Schneiderman och Plaisant (2005) rekommenderar att 

inte använda mer än fyra olika grundfärger, men att dessa sedan kan ha olika nyanser för att 

indikera olika grader.  

 

Vad gäller textfärg så finns det några standarder som har använts länge, till exempel att 

hyperlänkar är blåa och understrukna och att lila eller röd text är besökta hyperlänkar (Lazar, 

2005). Lazar anser att man inte ska använda blå, lila eller röd text om det inte är en hyperlänk 

eftersom många användare då skulle missuppfatta det. Det är också viktigt att det är en 

kontrast mellan text- och bakgrundsfärgen så att det blir behagligt för ögat att läsa (Lazar, 

2005; Goodwin, 2009). Man ska inte använda till exempel röd text på blå bakgrund då det blir 

ansträngande för ögonen, vilket kan orsaka huvudvärk på grund av att de ligger på motsatt 

sida varandra i färgspektrumet (Goodwin, 2009; Lazar, 2005). Lazar (2005) ger exempel på 

textfärger som kan användas på vit bakgrund: svart, mörkgrön, mörkblå och färger som inte 

bör användas på vit bakgrund: gul, rosa och ljusgrön. En riktlinje är att ha mörk text på ljus 

bakgrund eller ljus text på mörk bakgrund men ljusa bakgrunder tenderar att ha färst 

problem med primära textfärger (blå, rött och svart) (Lazar, 2005). 

 

Riktning 

Även när det gäller riktning bör man använda generella stereotyper. Människan uppfattar 

normalt uppåt eller åt höger som ökat värde och nedåt eller åt vänster som minskat. Vidare 

motsvarar medurs ökning alternativt vridning åt höger medan moturs motsvarar minskning 

eller vridning åt vänster. (Osvalder & Ulfvengren, 2008) 

Gestaltning 

Det finns fyra klassiska gestaltlagar som används inom all design; närhet, likhet, kontinuitet 

och komplettering (Osvalder & Ulfvengren, 2008). Nedan illustreras dessa med inspiration 

från Osvalder och Ulfvengren (2008). 
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Kontinuitet 

Närhet 

Komplettering 

Likhet 

 

Figur 6 - Gestaltlagarna. 

Detta kan exemplifieras med en instrumentpanel med många reglage där reglerdon som hör 

ihop ska placeras nära varandra och don med samma funktion ska likna varandra. Med 

kontinuitet menas att människan kopplar ihop saker som följer efter varandra och 

komplettering innebär att man i perceptionsförloppet försöker utläsa det som visas genom 

att fylla i bitar som saknas i en figur. (Osvalder & Ulfvengren, 2008) 

Symboler 

Symboler som ska användas i ett användargränssnitt måste vara allmänt vedertagna och 

otvetydiga så att de inte kan misstolkas (Osvalder & Ulfvengren, 2008). Till symboler hör till 

exempel pilar, bokstäver och siffror och i de fall en passande symbol används har det enligt 

Osvalder och Ulfvengren (2008) en del fördelar gentemot en beskrivande text; på längre 

avstånd syns symbolen bättre, information kan upptäckas snabbare, även om symbolen blir 

delvis övertäckt kan budskapet ändå tolkas och symboler är ofta internationella. Det har 

också stor betydelse i vilket sammanhang en symbol används. Ett ’+’-tecken kan tolkas på 

olika sätt beroende på sammanhanget: varning för korsande väg, sjukvård eller addition, se 

figur 7 (som illustrerats med inspiration från Goodwin, 2009). (Goodwin, 2009)  

 

Figur 7 - Ett plustecken tolkas på olika sätt beroende på i vilket sammanhang det presenteras. 

Typsnitt 

Generellt bör typsnittet vara detsamma i hela systemet och man bör också välja ett typsnitt 

som är vanligt förekommande (Lazar, 2005). Det är fördelaktigt om typsnittet har ett brett 

teckenavstånd, breda bokstäver och har enkla linjer (Goodwin, 2009). För rubriker bör 

teckenstorleken ökas men samma typsnitt som den övriga texten ska användas (Lazar, 2005). 

Detta hävdar även Goodwin (2009) som skriver att genom att variera textstorlek kan 

användbarheten ökas eftersom det skapar en tydlig hierarki och uppmärksammar det 

viktigaste.  
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För att underlätta användandet av system ska instruktioner hållas korta och lättförståeliga och man 

ska undvika att använda ord eller uttryck som användarna normalt inte använder. Används 

hyperlänkar ska dessa refereras till med tillräckligt många ord så att det tydligt framgår vad som 

händer då användaren klickar på länken. (Goodwin, 2009). 

Schneiderman och Plaisant har formulerat åtta gyllene regler för användargränssnittsdesign, vilka ser 

ut som följer (Schneiderman & Plaisant, 2005): 

 Sträva mot att vara konsekvent: Begrepp som används i systemet ska betyda samma sak på 

alla ställen. Om det till exempel finns en ”Arkiv”- meny i ett fönster ska det också finnas i alla 

andra fönster. 

 Se till att användare som arbetar mycket i systemet ges möjlighet att använda 

snabbkommandon: Det ska vara lätt för användare att utnyttja tangentbordet för att 

genomföra vissa uppgifter. 

 Ge informativ feedback: Felmeddelande ska vara formulerade så att användaren kan förstå 

vad som gått fel, till exempel ska felmeddelandet ”Okänd URL” användas istället för ”Error 

404”. 

 Designa dialogrutor för att tydliggöra utförda uppgifter: Det ska det vara tydligt för 

användaren när en aktion är avslutad, till exempel ”Utskriften klar.” 

 Förebygg fel och gör det lätt att hantera fel: Det bästa är om användaren inte kan göra några 

fel, alltså att gränssnittet hindrar användaren från att göra fel. Dock kommer fel alltid att 

dyka upp och då ska det vara så lätt som möjligt för användaren att rätta till felet. 

 Tillåt användaren att ångra aktioner: Det ska så ofta som möjligt finnas ”tillbaka”-knappar 

för att användaren på ett enkelt sätt ska kunna ångra inmatningar eller handlingar. 

 Ge användaren kontroll: Användare känner sig mer tillfreds om de upplever att de har 

kontroll över systemet än om det är tvärt om. 

 Reducera korttidsminnesanvändning: Till exempel ge hellre användaren alternativ än att be 

dem att komma ihåg information från en vy till en annan. 

Det finns en rad designprinciper som har presenterats och de flesta och mest populära handlar om 

hur man ska bestämma vad användare ska se och göra när de arbetar i en interaktiv produkt (Preece 

et al., 2002). De mest frekvent förekommande principerna är synlighet, feedback, restriktioner, 

mappning, konsekvens och affordans (de upplevda och verkliga egenskaperna hos systemet) 

(Norman, 1988; Preece et al., 2002). Synlighet syftar till att ju mer synliga funktioner är, desto mer 

sannolikt är det att användarna vet vad de ska göra härnäst efter en aktion (Preece et al., 2002). Ju 

mer gömda de är desto svårare blir det för användaren att hitta och använda funktionen (Norman, 

1988). Feedback innebär i det här sammanhanget att användaren får information om vilken aktion 

som har genomförts och vilket resultat aktionen gett (Norman, 1988). Detta går hand i hand med en 

av Schneiderman & Plaisants (2005) gyllene regler som beskrivs tidigare i detta kapitel. Även 

Ottersten och Berntsson (2002) skriver att återkoppling vid användandet av systemet är en 

förutsättning för att användaren ska kunna förstå produkten. Restriktioner handlar om att ta fram 

sätt att begränsa olika typer av användarhandlingar som kan ske i ett givet moment (Preece et al., 

2002). Ett vanligt sätt att åstadkomma dessa begränsningar är att inaktivera kommandon och 

knappar (Preece et al., 2002). En annan vanligt förekommande princip är mappning som handlar om 

hur knappar eller dylikt placeras i förhållande till varandra (Norman, 1988). Ett exempel på detta är 

hur man placerar pilar (illustrerat med inspiration ifrån Preece et al., 2002): 
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Figur 8 - Olika mappning av pilar. 

Konsekvens syftar till att gränssnitt ska designas exempelvis så att knappar, eller andra element, som 

utför samma uppgift ska se likadana ut (Preece et al., 2002). En av fördelarna med detta är att 

användaren då har lättare att lära sig och använda systemet (Preece et al., 2002). Även här finns 

likheter med en av Schneiderman & Plaisants (2005) gyllene regler och också med tolkningen av 

användbarhet som Dix et al. (2004) beskriver. Den sista av de vanligaste designprinciperna är 

affordans som alltså innebär de upplevda och verkliga egenskaperna hos ett system (Norman, 1988). 

Om detta tas i beaktande vet användaren vad han eller hon ska göra bara genom att se, utan att 

bilder, markeringar eller instruktioner krävs (Norman, 1988). Norman (1988) menar att om enkla 

saker behöver markeringar, instruktioner eller bilder så är de dåligt designade. 

Gränssnittskomponenter som till exempel knappar med text, knappar med ikoner och kryssrutor har 

en betydande roll för hur systemet upplevs (Goodwin, 2009). Goodwin (2009) beskriver i sin bok 

Designing for the digital age hur dessa gränssnittskomponenter kan användas och vad man bör tänka 

på när man använder dem för att få ett bra designat användargränssnitt. I tabellen nedan följer några 

exempel (Goodwin, 2009): 

Komponent Hur bör den användas? Komplikationer 
Knappar med text Defaultknappar bör markeras och 

aktiveras då man trycker ”Enter”. 
Detta är inte optimalt för applikationer 
med lite utrymme, där är det istället 
bättre att använda ikoner i knapparna. 

Knappar med ikon På ställen där det är ont om plats 
och där användaren ges möjlighet 
att komma ihåg vad ikonen betyder. 

Det är lämpligt att undvika ikoner om 
användarna bara spenderar kort tid 
med systemet eller om det är svårt att 
komma på ett bra utseende på ikonen. 

Kalenderfunktion Ska användas för att med hjälp av 
muspekaren kunna välja datum. 

Tänk på att också ge användaren 
möjlighet att skriva in datumet med 
tangentbordet. 

Kryssrutor Används för ja- eller nej-svar eller för 
att kunna välja flera alternativ i en 
lista. 

Se till att märka kryssrutan till höger 
om den och om det är många 
kryssrutor bör de placeras vertikalt så 
att de inte blandas ihop. 

Flikar Används för att kunna byta vy utan 
att tappa orienteringen. 

Om det är möjligt bör man undvika att 
ha många flikar och att använda ”flikar 
i flikar” då detta kan göra att 
användaren tappar orienteringen 
istället för att få en bättre sådan. 

Textfält Används för fritextsinmatning. 
Fältets längd bör ungefärligt 
motsvara antalet tecken som får 
matas in. 

Använd inte textfält för att visa icke- 
editerbar text med grå bakgrund, det 
kan förvirra användaren. 
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Tooltip Kan användas för att ge användaren 
ytterligare eller kompletterande 
information när denne drar 
muspekaren över någonting. Tooltip 
försvinner när muspekaren flyttas. 

Undvik att använda detta med mycket 
text. 

Tabell 1 - Gränssnittskomponenter. 

Ottersten och Berndtsson (2002) nämner också några tumregler för interaktionsdesign. Ett exempel 

är att designerna ska sträva efter att ta bort så mycket onödig information och element som möjligt, 

då dessa inte tillför någonting utan bara gör det svårare för användaren att tolka och bedöma 

informationen. Liksom Goodwin (2009) poängterar Ottersten och Berndtsson (2002) att ikoner ska 

utformas enkelt och tydligt, bland annat genom att informationsbärande detaljer behålls och icke-

informationsbärande detaljer exkluderas, eftersom syftet med dem är att framkalla direkt 

igenkänning av någonting.  Vidare tar Ottersten och Berndtsson (2002) också upp gruppering, det vill 

säga att objekt som placeras nära varandra upplevs höra ihop, även om de ser olika ut. Detta kan 

kopplas till gestaltlagen närhet vilken Osvalder och Ulfvengren (2008) beskrivit (se gestaltlagarna 

tidigare i detta avsnitt). 

Ytterligare en tumregel för interaktionsdesign är att grupper ska skapas med hjälp av mellanrum eller 

ramar om platsen är begränsande. Det senare ska man dock vara sparsam med då det lätt kan 

uppfattas som extra, onödig information och därför omedvetet selekteras bort av användaren. I 

likhet med Schneiderman & Plaisant (2005) rekommenderar Ottersten och Berndtsson (2002) att 

man ska vara konsekvent vid till exempel användandet av färg, alltså att samma färg ska användas på 

samma sätt på alla ställen. Detta gäller också för begrepp, det vill säga man ska använda samma 

begrepp för samma sak och för knappar, som givet att de har samma funktion ska placeras på samma 

ställe i hela systemet. När det gäller läsning på skärm ska inmatnings- och upplysningsfält 

vänsterjusteras för att de ska bli lätt för användaren att läsa. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

 

Det är mycket lättare för användaren att uppmärksamma information om den är logiskt ordnad i 

kolumner och fält än om det inte finns någon standardlayout (Lazar, 2005). Eftersom korttidsminnet 

är begränsat är det fördelaktigt att placera all information som krävs för att utföra en viss aktion i 

samma fönster, så att användaren inte behöver komma ihåg information mellan olika steg (Ottersten 

& Berndtsson, 2002). Även detta går hand i hand med de gyllene reglerna som Schneiderman & 

Plaisant (2005) presenterar, då den sista av dem handlar om att begränsa användandet av 

korttidsminnet.  

Vad gäller utformandet av formulär som användare ska fylla i finns några riktlinjer. Formuläret ska ha 

en tydlig och beskrivande titel, det ska finnas kortfattad instruktioner (med möjlighet att läsa mer), 

logisk gruppering och följd av inmatningsfält och konsekvent terminologi. Dessutom bör det finnas 

bra felhantering, felkorrektion och informativa felmeddelanden samt att fält som måste, eller inte 

måste, fyllas i är tydligt markerade. Avslutningsvis är det viktigt för användarupplevelsen att det finns 

en tydlig indikation på att formuläret är färdigifyllt och att allt gått som det ska. (Schneiderman & 

Plaisant, 2005) 
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3.2 Metodteori 
I detta avsnitt beskrivs olika metoder som kan användas för att utvärdera och analysera system. 

3.2.1 Inspektionsbaserade metoder – Expert review 

Expert review är ett exempel på inspektionsbaserade metoder som innebär att en erfaren design- 

eller användbarhetsexpert granskar systemet och noterar tänkbara problem. Denna typ av 

användbarhetstestning är ofta billig och snabb, men har på senare år blivit lite omodern eftersom de 

endast baseras på en individs åsikt. Många ser därför expert review som mindre vetenskaplig än 

andra metoder. (Goodwin, 2009) 

Goodwin (2009) menar dock att det inte är dåligt att lita på en experts åsikter, så länge den som 

granskar verkligen är expert. Hon jämför med andra områden än användbarhet där man ofta litar till 

experter, som till exempel inom juridik och teknik. Även Lazar (2005) tar upp det faktum att expert 

review inte alltid ses som en bra metod för användbarhetstestning men hävdar, i likhet med 

Goodwin, att experter har mycket att tillföra en användbarhetsstudie.  

Enligt Lazar (2005) bidrar experter och användare med olika saker i användbarhetstestningen, 

experterna är experter på användargränssnittet och dess design, medan användarna är experter på 

de uppgifter som ska utföras. Ett expertbaserat test tenderar därför att fokusera på själva 

gränssnittet medan ett användarbaserat test tenderar att fokusera på användandet av gränssnittet 

för att utföra uppgifter (Lazar, 2005). Goodwin (2009) menar att expert review är som mest effektivt i 

kombination med användarbaserade tester för att upp de olika fokus som dessa två typer av testning 

har. 

Ett annat exempel på inspektionsbaserade metoder är cognetive walkthrough.  

3.2.2 Användarbaserade metoder  

I det här avsnittet presenteras teorier kring de metoder som involverar användare och som kommer 

att användas i undersökningsfasen och användartestningen.  

Intervjuer 

En av de mest effektiva metoder för att ta reda på vad som behövs, vad folk vill ha och vilka problem 

som finns är att prata med dem (Benyon et al., 2005). Även Goodwin (2009) menar att intervjuer är 

bra för att förstå hur användarna tänker. Om intervjuer används i kombination med observationer 

blir de ofta ännu mer effektiva enligt bland andra Osvalder et al. (2008) och Dix et al. (2004). En 

intervju kan vara uppbyggd på olika sätt beroende på vilken nivå av struktur som används, vilket 

diskuteras i flera källor (Benyon et al., 2005; Lazar, 2005; Preece et al., 2002). Vissa intervjuer kan 

vara väldigt strukturerade, där intervjuaren ställer enbart förberedda frågor och får svar på dem, 

medan andra kan vara mer ostrukturerade där inga frågor är förutbestämda och intervjun fortlöper 

mer som ett samtal med ett generellt mål som grund (Lazar, 2005). Exempel på tillfällen där 

strukturerade intervjuer används är i opinionsundersökningar i samband med allmänna val (Benyon 

et al., 2005). Enligt Osvalder et al. (2008) är antalet personer som ingår i en strukturerad 

intervjustudie ofta mycket större än i de övriga intervjuformerna. Helt ostrukturerade intervjuer 

används ibland i sammanhang där det är extra viktigt att intervjuarens förutfattade meningar 

minimeras eller där bakgrundsinformation inte finns tillgänglig på förhand (Benyon et al., 2005). 
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De flesta intervjuer hamnar någonstans mitt emellan de två fallen som nämns ovan och kallas för 

semi-strukturerade (Lazar, 2005). Benyon et al. (2005) menar att designers allt som oftast använder 

sig av just semi-strukturerade intervjuer. Intervjuaren är då förberedd med frågor men kan 

omformulera dessa under intervjun och även följa upp med nya ämnen som blir aktuella (Benyon et 

al., 2005). 

Som datainsamlingsmetod finns det både fördelar och nackdelar med intervjuer (Osvalder et al., 

2008). Nedan följer några exempel på detta.  

Fördelar med intervjuer: 

  Subjektiv och flexibel metod; Intervjuaren kan få kunskaper om vad den intervjuade tänker 

och känner, samt kräva förklaringar och ställa följdfrågor. (Osvalder et al., 2008) 

 Nivån på frågorna i en intervju kan anpassas efter kontexten som den utförs i. (Dix et al., 

2004) 

 Intervjuer kan användas när som helst i designprocessen. (Jordan, 1998) 

 Risken för missförstånd av frågor är betydligt mindre i en intervju i jämförelse med till 

exempel en enkät. (Jordan, 1998) 

Nackdelar med intervjuer: 

 Intervjuaren måste närvara under hela intervjun, vilket kan påverka den intervjuade antingen 

negativt eller positivt. (Osvalder et al., 2008) 

 Det är inte säkert att det som den intervjuade säger stämmer överens med hans eller hennes 

verkliga handlingar. (Osvalder et al., 2008) 

 Kostnaden för att administrera en serie intervjuer är hög i jämförelse med andra metoder, 

bland annat eftersom det är tidskrävande då intervjuaren måste vara närvarande under hela 

intervjun. (Jordan, 1998) 

Det är viktigt att intervjuerna planeras noga så att de frågeställningar som tas upp är relevanta för 

studien (Osvalder et al., 2008). Här följer några saker intervjuaren bör tänka på inför och under en 

intervju: 

 Det är bra om man gör intervjun i par där en kan leda intervjun medan den andra 

dokumenterar. (Benyon et al., 2005) 

 Formulera korta frågor och undvik att använda fackspråk eller termer som inte användaren 

förstår. (Preece et al., 2002) 

 Om möjligt, bör man försöka anpassa varje intervju individuellt utifrån den person som ska 

intervjuas. (Dix et al., 2004) 

 Beskriv syftet med intervjun tydligt för den intervjuade, hur intervjun kommer att 

dokumenteras, samt hur resultatet kommer att behandlas. (Osvalder et al., 2008) 

 Sammanfatta intervjun för den intervjuade i slutet. (Osvalder et al., 2008) 

Telefonintervjuer 

En annan användarbaserad metod är telefonintervjuer. Att utföra en telefonintervju innebär att 

användaren kontaktas via telefon för att svara på frågor. Ett problem med telefonintervjuer är att 
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många människor inte vill delta i undersökningar. Därför är telefonintervjuer lämpligt om användarna 

på förhand är väl medvetna om utvecklingen av systemet och själva vill delta. (Lazar, 2005)  

Telefonintervjuer utförs oftast som strukturerade intervjuer och det är viktigt att i förväg tänka 

igenom hur lång tid de frågor man har tänkt ställa kommer att ta. En telefonintervju bör ta maximalt 

20 minuter att genomföra. (Osvalder et al., 2008) 

Observationer 

Observationer används för att se hur användarna agerar i sina verkliga arbetsmiljöer. Syftet med 

observationer är att få en förståelse för användarsituationen utan att själv som observatör påverka 

den. (Osvalder et al., 2008) 

Enligt Dix et al. (2004) kan observationer genomföras i form av användartester, antingen genom att 

användaren får en eller flera uppgifter av observatören som han eller hon sedan utför, eller genom 

att observatören helt enkelt observerar när användaren utför sina vanliga arbetsuppgifter. Ofta 

ombeds också användaren att tänka högt när han eller hon utför sina uppgifter (Dix et al., 2004). 

Denna observationsteknik kallas för think aloud. 

Think aloud 

Think aloud är en metod som går ut på att användaren ”tänker högt” medan han eller hon använder 

ett system (Lazar, 2005; Dix et al., 2004). Användaren kan antingen tilldelas specifika uppgifter eller 

ges friheten att utforska systemet själv (användartester) (Jordan, 1998). Genom att användaren hela 

tiden försöker förklara hur han eller hon tänker kan en annan typ av data som annars missas 

inhämtas. Think aloud ger mycket riklig information om hur användaren känner och tänker samt vilka 

problem som användaren möter (Lewis & Rieman, 1993) och enligt Jordan (1998) kan man med think 

aloud effektivt samla in en stor mängd data från endast en liten mängd testpersoner.  Dix et al. 

(2004) menar att en av fördelarna med think aloud är att det är en enkel metod att använda. Han 

tillägger dock att svårigheter finns i själva analyseringen av data efter testningen, till exempel att det 

är väldigt avgörande vilken inspelnings- eller anteckningsmetod man använder. 

Lewis och Rieman (1993) ger exempel på kommentarer som kan uppkomma i en think aloud-

observation: ”Jag vill utföra uppgift 1, men jag ser ingenstans där jag kan göra det härifrån. Jag 

försöker på ett annat sätt” eller ”Varför får jag information om uppgift 1 här? Det är inte uppgift 1 jag 

försöker utföra”.   

Det finns en risk med think aloud och det är att det faktum att användaren hela tiden måste tala om 

vad som händer påverkar utförandet av själva uppgiften (Dix et al., 2004). Av den anledningen kan 

också andra parametrar, som till exempel tid- och felmätningar, påverkas (Tullis & Albert, 2008).   

Att tänka på vid användartester 

När man utformar ett användartest är det många faktorer som man måste ha i åtanke. En väl 

genomtänkt studie kan spara tid och ansträngning och besvara de frågor som finns klart och tydligt. 

Enligt Tullis och Albert (2008) måste följande fyra frågor besvaras för att en väl genomtänkt studie 

ska kunna utformas: 

 Vilken typ av deltagare behöver vi? 

Det är viktigt att deltagarna i ett användartest är representativa för den tilltänkta 

målgruppen. En viktig fråga att ta hänsyn till i val av deltagare är huruvida man vill ha data 
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uppdelad för olika typer av användare. Exempelvis kan man välja att göra en uppdelning 

baserat på ålder, datorvana eller geografiskt läge. 

 Hur många deltagare behöver vi? 

En vanlig fråga i de flesta användarstudier brukar vara hur många deltagare man bör ha. Det 

finns dock ingen regel som säger att man måste ha ett visst antal deltagare för att 

datamängden ska bli giltig. Hur många deltagare som kan vara lämpligt beror bland annat på 

hur mycket tid som finns tillgänglig och vad som förväntas bli resultatet av studien. 

 Ska data jämföras från en enskild användargrupp eller från flera olika användargrupper? 

Det är viktigt att bestämma huruvida data som samlas in ska jämföras för varje deltagare (till 

exempel felfrekvens för olika designer av en produkt) eller om den ska jämföras mellan olika 

deltagare (till exempel felfrekvens för olika åldergrupper av användare). Båda varianterna har 

sina för- och nackdelar. 

 Måste vi anpassa ordningen på uppgifterna? 

Ibland kan ordningen i vilken uppgifterna i ett test utförs ha en stor betydelse för resultatet. 

Deltagarna kan lära sig att använda produkten efter hand och därför är det bra att tänka 

igenom ordningen på uppgifterna i förväg. I de fall då ordningen kommer naturligt eller 

uppgifterna inte relaterar till varandra kan denna fråga exkluderas. 

Fokusgrupper 

En fokusgrupp är en grupp som samlas för att diskutera ett specifikt ämne, till exempel användarnas 

upplevelser av ett system eller krav på nya funktioner (Jordan, 1998). Vanligtvis består gruppen av tre 

till 10 personer men det kan ibland vara fler inblandade (Preece et al., 2002). Enligt Jordan (1998) är 

diskussionen uppbyggd kring en agenda bestämd av en diskussionsledare. Diskussionsledaren kan 

leda diskussionen mer eller mindre strukturerat. 

En av huvudidéerna med fokusgrupper är att en persons åsikt eller synpunkt kan trigga de andra 

deltagarna för att skapa diskussion (Jordan, 1998). Ofta är det därför bra om diskussionsledaren 

ställer relativt enkla och breda frågor med syfte att deltagarnas egna åsikter ska komma upp till 

diskussion (Preece et al., 2002).  

En av svårigheterna med fokusgrupper kan vara att ge alla deltagare möjlighet att ta utrymme i 

diskussionerna. Det är lätt hänt att en eller ett par personer dominerar diskussionerna och att övriga 

personer då får väldigt lite utrymme. Detta är speciellt svårt för en diskussionsledare att hantera om 

fokusgruppen är stor. (Jordan, 1998) 

Fördelar med fokusgrupper: 

 Fokusgrupper är en billig metod som på kort tid ger en stor mängd data. (Preece et al., 2002) 

 Deltagarna har möjlighet att ta upp viktiga ämnen som diskussionsledaren inte har tänkt på. 

(Jordan, 1998) 

Nackdelar med fokusgrupper: 

 Det kan vara svårt att undvika diskussioner som inte är relevanta. (Preece et al., 2002) 

 Det är svårare rent praktiskt att samla en grupp människor på en och samma tid och plats i 

jämförelse med att boka in en intervju med en person. (Preece et al., 2002) 
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4 Metod 
Detta kapitel redogör för de metoder som har använts i projektet, följt av ett avsnitt om metodkritik 

där brister hos de valda metoderna diskuteras . Det ingår också ett avsnitt om hur urvalet av 

användare har gjorts och ett avsnitt om hur uppdelningen mellan oss har sett ut. 

4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att stödja arbetet med projektet. Litteratur som behandlar 

området användbarhet användes och kunskaper inhämtades även från litteratur inför intervjuer för 

att uppnå bästa möjliga resultat. Kurslitteratur från tidigare kurser kom till användning, i kombination 

med litteratur från bibliotek i såväl Linköping som Stockholm. 

4.2 Egen testning 
För att få en grundläggande kunskap om IdrottOnline inför intervjuerna och få en bra förståelse för 

systemet utfördes egen testning av systemet, en så kallad expert review (Goodwin, 2009). Detta 

gjordes initialt av alla moduler och sedan kontinuerligt under projektets gång. Under testningen 

dokumenterades påträffad komplexitet, designmässig inkonsekvens och problematiska flöden.  

4.3 Intervjuer, observationer och fokusgrupp 
Benyon et al. (2005) menar att det bästa sättet ta reda på vad användarna tycker och vilka behov de 

har, samt vilka förändringar användarna vill se, är att prata med dem. Därför har både intervjuer och 

användartester genomförts. 11 personer har intervjuats och fått utföra ett antal testuppgifter där de 

ombads att ”tänka högt”, think aloud, samtidigt som de observerades (Dix et al., 2004). Alla personer 

som gjort testuppgifterna har tidigare arbetat i IdrottOnline och har endast utfört uppgifter rörande 

moduler i systemet som de tidigare använt. Utöver detta har 13 telefonintervjuer gjorts vilka 

baserats på resultaten av intervjuer och användartesterna. Även projektledarna för de olika delarna 

av IdrottOnline intervjuades i början och under projektet samt personal från Riksidrottsförbundets 

helpdesk, utbildningsansvarig på SISU Idrottsutbildarna, och Idrottslyftsansvarig. De personer som 

nämns vid namn i rapporten är tillfrågade och har godkänt att omnämnas i denna rapport. 

Syftet med intervjuerna med projektledarna var att få en bild av vad de anser vara de största 

problemen i IdrottOnline. Dessa intervjuer genomfördes också för att vi skulle få en mer grundlig 

genomgång av de olika delarna och vilka begränsningar som finns. Då detta utfördes tidigt i 

projektet, innan vi hade hunnit sätta oss in i systemet, blev intervjuerna mer av ostrukturerad form 

(Lazar, 2005). Intervjun med heldeskpersonal och utbildningsansvarig gjordes för att samla upp deras 

tankar om systemet och vilka förändringar de ville se eftersom de har mycket kontakt med 

användarna. 

Användarintervjuernas första del bestod av ett antal övergripande frågor kring problem i 

IdrottOnline, manualerna och helpdesk samt frågor om respektive förening. Denna fas av 

intervjuerna utfördes som semi-strukturerade intervjuer (Lazar, 2005) där vissa frågor var förberedda 

från början men användarna gavs utrymme att berätta om det som han eller hon tyckte var relevant. 

Efter detta gjordes användartesterna där intervjupersonen utförde uppgifter på den eller de delar av 

IdrottOnline som personen tidigare hade arbetat med. Totalt fanns 16 uppgifter vilka inkluderade 

delarna Hemsidan, Medlemsregister och LOK-stödsmodulen (se bilaga D). Testuppgifterna 

utformades utifrån de flöden och funktioner som vi i det skedet ansåg vara mest problematiska och 
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mest frekvent använda. För att kunna göra konkreta mätningar på uppgifterna utformades 

uppgifterna så att de hade ett tydligt sluttillstånd, i enighet med Tullis och Albert (2008). För att 

kunna genomföra användartesterna användes en testföreningssida med samma inställningar inför 

varje test. Detta för att förutsättningarna skulle vara lika för alla användare och resultaten kunna 

jämföras med varandra. Intervjupersonerna fick testuppgifterna utskrivna på papper så att risken för 

skillnader i formulering vid olika tillfällen minimerats.  

Telefonintervjuernas första del var densamma som övriga användarintervjuers första del vilka följdes 

av ett antal mer detaljerade frågor kring funktioner som under tidigare intervjuer fångats upp som 

problematiska eller oanvända (se bilaga C för fullständig uppräkning av de detaljerade frågorna). 

Dessa intervjuer utfördes som mer strukturerade intervjuer i enighet med Osvalder et al. (2008) 

teorier angående telefonintervjuer. 

En fokusgrupp (Jordan, 1998) bestående av idrottsutbildare fick också kommentera IdrottOnline 

under en timma och då främst modulerna Hemsidan och Medlemsregistret. Många av de närvarande 

idrottsutbildarna var själva administratörer i någon förening och alla hade haft mycket kontakt med 

användarna av IdrottOnline. I enighet med Preece et al. (2002) valde vi att ställa ett fåtal, relativt 

enkla och breda, frågor med syfte att deltagarnas egna åsikter skulle komma upp till diskussion. 

Deras synpunkter och förändringsförslag fångades upp och noterades och vissa funktioner 

diskuterades grundligt. 

4.4 Mätning av användbarhet 
För att mäta användbarheten har de tre parametrarna som har beskrivits i kapitlet 3.1.2 Att mäta 

användbarhet använts i detta projekt: ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse (Benyon et 

al., 2005; Jordan, 1998;Tullis & Albert, 2008). För ändamålsenligheten har måttet task success 

använts, i enighet med Tullis och Albert (2008). Intervjupersonen fick utföra ett antal testuppgifter 

och fick 1 poäng om han/hon klarade uppgiften, 0,5 poäng om han/hon klarade uppgiften med hjälp 

och 0 poäng som han/hon inte lyckades lösa uppgiften. Resultaten sammanställdes till en success 

score för varje uppgift, enligt vad Tullis och Albert (2008) föreslår, och konfidensintervall beräknades 

för varje uppgift. 

För att kunna utnyttja användartesterna på ett så bra sätt som möjligt mättes även effektiviteten 

genom att notera antalet felklick som personen gjorde för att lösa uppgiften (Tullis & Albert, 2008). 

Innan användartesterna definierades den kritiska vägen (Jordan, 1998) för att lösa respektive uppgift 

och avvikelser från denna observerades som felklick. Ingen hänsyn togs till hur lång tid 

intervjupersonerna behövde för att lösa uppgifterna. Detta valdes bort då testmiljön som användes 

var relativt instabil vilket gjorde att vissa aktioner ibland tog väldigt lång tid. Även det faktum att ett 

mobilt bredband fick användas vid vissa intervjuer, istället för ett snabbare fast bredband, gjorde att 

tidsaspekten i det här fallet blev ointressant. För effektiviteten sammanställdes resultatet till 

medelvärden för respektive uppgift där enbart slutförda uppgifter togs med i beräkningarna, helt i 

linje med Tullis och Albert (2008). 

Det tredje måttet, tillfredsställelsen, mättes genom att i slutet av varje intervju be intervjupersonen 

att gradera ett antal påståenden om IdrottOnline på en skala där 1 innebar ”instämmer inte alls” och 

10 innebar ”instämmer helt”, en så kallad likert-skala (Tullis & Albert, 2008). Även här har 

medelvärden beräknats för att få en bild av hur användarna känner för systemet. 
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4.5 Urval 
För att ha möjlighet att genomföra användartesterna begränsades det geografiska området till 

Stockholmsområdet, eftersom RF har sina lokaler i Idrottens Hus i Stockholm. Vissa intervjupersoner 

hade möjlighet att komma till RF:s lokaler medan andra besöktes i respektive förenings lokaler. 

Telefonintervjuerna som följde bidrog till att den geografiska spridningen blev relativt utspridd (se 

avsnitt 6.5 Telefonintervjuer).  

Den stora majoriteten av alla användare av IdrottOnline är ideellt arbetande personer som har andra 

huvudsysselsättningar, vilket gjorde att hänsyn behövde tas till vilka tider personerna hade möjlighet 

att ställa upp. En del kontaktuppgifter erhölls från personal på Riksidrottsförbundet men de flesta var 

föreningar som tidigare inte varit i så mycket kontakt med Riksidrottsförbundet. Efter en genomgång 

av föreningar med aktiverade IdrottOnline-sidor i Stockholmsområdet kontaktades dessa. Detta 

gjorde det omöjligt att före intervjun veta uppgifter om exempelvis ålder, kön, datavana eller tidigare 

erfarenheter av liknande system. Den parameter som ändå kunde användas som utgångspunkt i 

urvalet var föreningarnas storlek och det strävades efter att få en spridning med såväl små föreningar 

med ett litet antal medlemmar som stora flersektionsföreningar med många medlemmar. 

4.6 Metodkritik och felkällor 
Det finns vissa brister i såväl intervjuer som observationer som metoder för att genomföra detta 

projekt. Dels finns de nackdelar som beskrivs i avsnitt 3.2.2 Användarbaserade metoder och dels är 

vår erfarenhet av att utföra intervjuer och observationer begränsade. För att kompensera för detta 

valde vi därför att utföra både intervjuer och observationer. Det finns även nackdelar med 

fokusgrupper. Ett problem som vi ställdes inför var att det var svårt att hinna med att dokumentera 

alla kommentarer från deltagarna, då vi delade upp oss och ledde en diskussion vardera. Det faktum 

att fokusgrupperna var relativt stora försvårade också. Trots detta utförde vi gruppdiskussionerna då 

vi ansåg att fördelarna med råge övervägde nackdelarna. 

Som beskrivs i avsnitt 3.2.1 Inspektionsbaserade metoder - Expert review bör den som utför 

granskningen av systemet ”verkligen vara expert”. Det kan diskuteras huruvida vi verkligen är 

experter på området och därför har den data som samlades in i den egna testningen varit mer 

sekundär och resultatet av projektet baseras i första hand på den datamängd som har samlats in från 

användare och anställda på RF. 

En vanligt förekommande teknik inom användbarhetsstudier är att ta fram så kallade 

användarprofiler och sedan hitta intervju- och testpersoner utifrån dessa. Detta har dock inte varit 

applicerbart på det här projektet då möjligheten att välja intervjupersoner har varit mycket 

begränsad. Istället har vi fokuserat på de få parametrar som var möjliga att styra i urvalsprocessen 

och sedan göra tillräckligt många intervjuer för att så bra som möjligt täcka in hela spektrumet med 

användare. 

Det finns några felkällor som kan ha påverkat tillförlitligheten på den datamängd som har samlats in. 

En sådan felkälla är att testmiljön som användes under användartesterna var instabil. Ett exempel på 

detta är att ImageVault, som en av testuppgifterna baserades på, gick så långsamt att vi i flera fall 

blev tvungna att avbryta uppgiften och gå vidare. Uppdateringar i testmiljön begränsade också 

användartesterna i den meningen att vissa uppgifter inte kunde utföras alls med några användare. 

För att komma till rätta med de problem som tesmiljön förde med sig startades en föreningssida i 
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produktionsmiljön. Detta gjorde att problemen försvann men förutsättningarna förändrades något, 

även om det strävades efter att den nya sidan skulle vara så lik sidan i testmiljön som möjligt.  

Självklart har vi strävat efter att dokumentera alla synpunkter och kommentarer noggrant, men då 

datamängden blev väldigt stor finns det en liten risk att någon synpunkt glömts eller tappats bort. 

Ytterligare en sak som kan ha påverkat tillförlitligheten är att förutsättningarna förändrades något då 

vi gjorde några omformuleringar i testuppgifterna efter de första intervjuerna.  

4.7 Uppdelning 
Det mesta arbetet med projektet har gjorts tillsammans och vi har båda två varit närvarande vid alla 

intervjuer. Uppdelningen vad gäller intervjuerna var sådan att en av oss höll intervjun och den andra 

antecknade. Dessa roller har sedan växlat från intervju till intervju och samma sak gäller 

telefonintervjuerna. Då diskussionen med fokusgruppen fördes delade vi upp oss så att vi skulle 

hinna få in så mycket synpunkter som möjligt.  

All sammanställnig av data, designförslag och utformandet av skisser har båda varit lika involverade i. 

Gällande rapporten har delar av den delats upp mellan oss för att kunna arbeta så effektivt som 

möjligt. När det gäller den teoretiska referensramen har Caroline skrivit avsnitten 3.1.1 Vad innebär 

användbarhet, 3.1.4 Integration av användare och 3.1.5 Riktlinjer för användbara system. Erik har 

skrivit kapitel 3.1.2 Att mäta användbarhet, 3.1.3 Varför är det viktigt att sträva mot att utveckla 

användbara system?, 3.2.1 Inspektionsbaserade metoder - Expert review och 3.2.2 

Användarbaserade metoder. I utförandet av empirin, analysen, resultatet och slutsatser/diskussion 

har vi varit lika delaktiga. 
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras den information som har samlats in från intervjuer, fokusgrupper, 

användartester och egna observationer. Kapitlet är i stort sett upplagt i kronologisk ordning utifrån 

när informationen samlades in. 

5.1 Intervjuer med anställda på riksidrottsförbundet 
I inledningen av projektet utfördes intervjuer med ett antal anställda på Riksidrottsförbundet. Detta 

gjordes för att dels få deras syn på systemet i dag och vad som behöver förbättras och dels för att vi 

skulle kunna ställa frågor kring hur systemet fungerade, då allt var helt nytt för oss. De intervjuer som 

genomfördes var med tre projektledare som ansvarar för de olika modulerna i IdrottOnline, en 

person från helpdesk, ansvarig för SISU Idrottsutbildarna samt ansvarig för Idrottslyftet. Frågorna 

som hade förberetts innan intervjuerna finns bifogade i bilaga A. 

5.1.1 Stellan Exarchopoulos - Medlemsregister 

Stellan Exarchopoulos arbetar som projektledare för modulen Medlemsregister. 

Syftet med intervjun var att bilda oss en uppfattning om vilka delar och flöden av medlemsregistret, 

och även hela IdrottOnline, han anser vara mest problematiska samt att få reda på vilka 

förväntningar han har på projektet vi genomför. Generellt tycker han att det finns stor 

förbättringspotential i medlemsregistret och anser att mycket inte är bra i modulen i dagsläget. Då 

han började fick han ta över modulen med det utseende det fortfarande har. Anledningen till att 

modulen blivit relativt icke-intuitiv och svåranvänd är enligt Stellan att de behövt utveckla systemet 

väldigt snabbt och med snäva deadlines.  

Stellan upplever att de mest problematiska delarna är: 

 Åtgärdslistan: Han anser att den är svårförståelig och ifrågasätter därför om den 

överhuvudtaget ska finnas kvar. 

 Roller/kategorier: Dess begrepp upplever Stellan är förvirrande och svåra för användarna att 

förstå. Han undrar om det är fel begrepp att använda och vilka begrepp som annars istället 

ska användas. 

 Lägga till medlem/ändra medlem: Detta användarflöde är enligt Stellan inte bra. 

 Föreningsrapport: Flödet att skapa föreningsrapporter är inte tillräckligt intuitivt. 

Stellan berättade att anledningen till att alla medlemmar inte syns från början (se figur 9 nedan) i 

sökresultatet är att det är för prestandakrävande. Informationsrutan Roller i huvudföreningen, som 

finns placerad under alla flikar i medlemsregistret, blev implementerad i början av våren inför LOK-

stödsansökan som kräver att någon är LOK-stödsansvarig. Rutan är till för att rätt behörigheter enkelt 

ska kunna tillsättas. Stellan anser dock inte att denna behöver synas i alla vyer. 
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Figur 9 - Sökfunktionen och informationsrutan i medlemsregistret. 

Funktionen för att lägga till en medlem har man tvingats begränsa på grund av att det inte ska gå att 

använda som ett uppslagsverk. Tidigare var det lätt att se adressen till en person genom att bara 

skriva in dess personnummer och nu har man gjort det lite svårare att se detta. Under fliken Roller 

vill Stellan införa förklaringar och tycker att det vore bra att se över flödet att tillsätta roller, eftersom 

han inte tycker att det är tillräckligt lättförståeligt i dag. Fliken Grupper tycker han borde heta 

Grupper och Lag istället, eftersom alternativet Lag har lagts till. Att funktionen som rör rapporter 

finns med på föreningsdelen av IdrottOnlines medlemsregister tycker Stellan är onödigt då den inte 

tillför föreningarna någonting utan bara förvirrar användarna. Begreppet ”aktiv i idrott” används på 

flera ställen och detta vill Stellan byta ut till något bättre. I medlemsregistret finns det också 

möjlighet att ha olika kontaktuppgifter på person och roll, men han upplever att det inte framgår 

tillräckligt tydligt att denna möjlighet finns. 

Då man klickar på en person i sökresultatlistan kan man ändra medlemsuppgifter. Även där finns ett 

fliksystem där en av flikarna heter RFID (se figur 10 nedan). Denna används inte och förvirrar bara 

varför Stellan tycker att den ska tas bort.  
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Figur 10 - Medlemsöversikt och RFID-fliken. 

Vad gäller Stellans förväntningar på projektet är de att det ska resultera i ett mer intuitivt och mer 

enhetligt system. Han uppmuntrade oss till att tänka vitt och brett och att ställa oss frågan ”Varför 

finns denna funktion här?”. Han ställde också frågor som ”Borde man kunna hantera 

medlemsavgifter i systemet?” och kom med förslaget att då nya medlemmar ska registreras kunde 

de få fylla i ett webbformulär på hemsidan som sedan en administratör måste godkänna. Det skulle 

innebära mindre arbete för administratörerna i föreningarna vilka nu måste lägga in alla uppgifter 

om nya medlemmar själva. 

5.1.2 Mia Larsson - Hemsidan 

Mia Larsson arbetar som projektledare på Riksidrottsförbundets IT-avdelning och har ansvar för 

modulen för att bygga hemsidan.  

Vi ställde frågor till Mia kring hemsidan, som till exempel vilka problem hon anser finns och vad som 

är viktigast att åtgärda. Vi lät också Mia lotsa oss igenom modulen för att visa och förklara hur saker 

var tänkta att användas och klargöra vilka delar av modulen som är utvecklade av RF själva och vilka 

som är standard i EPiServer. 

Mia menar att det i just den här modulen handlar mycket om var olika saker ska placeras, i vilken 

menyrad eller verktygslåda olika funktioner ska finnas tillgängliga (se figur 11). De olika alternativen 

som finns är menyflikarna i mitten (1), ovanför trädet (2) och i åtgärdsfönstret (3).   
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Figur 11 - Placering av funktioner i hemsidan. 

Inloggningsförfarandet har varit ett problem för många användare menar Mia. Inloggningsdelen är 

egenutvecklad och hon vill gärna ha förslag på bättre lösningar. Hon visar också att det är möjligt att 

högerklicka på olika ställen av hemsidan när man står i visaläge och därifrån kunna göra ändringar 

och skapa nya sidor. Redigeraläget måste vara enkelt att komma åt och det måste vara enkelt att 

växla mellan redigeraläge och visaläge. I anslutning till inloggningsknappen finns ett antal 

snabbknappar för vissa funktioner som ska vara enkla att komma åt (se figur 12). I dagsläget finns där 

Sök, Hjälp och Webbkarta. Enligt Mia behövs det tänkas igenom vilka knappar som borde ligga där. 

Hon menar att det inte är säkert att just de funktioner som valts från början är de funktioner som 

användaren behöver eller vill ha där.  

 

Figur 12 - Inloggningsruta med snabbknappar ovanför. 

De menyflikar som är standard i EPiServer är Struktur och Favoriter i menyn ovanför trädet och Visa, 

Redigera och Versionslista i ”mittenmenyn” (se figur 11). Övriga menyflikar har RF lagt till själva. Den 

flik som heter KO-verktygslåda innehåller verktyg för det gamla systemet Klubben Online och denna 

kommer att tas bort så fort alla klubbar helt har gått över till det nya systemet (IdrottOnline). Bland 

de flikar som finns i undermenyn till Redigera är Information och Avancerad information standard i 

EPiServer. Mia säger att det finns möjligheter att lägga till eller ändra flikar här utifrån användarens 

behov. I de flikar som är egenutvecklade, till exempel Grundinställningar och Boxinställningar är 

möjligheterna att göra förändringar betydligt större än i de som är EPiServer-standard.  

1 

2 

3 
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Enligt Mia är den allmänna uppfattningen om bildverktyget ImageVault att det går segt att använda. 

Detta är dock inte någonting som RF kan göra mycket åt utan det beror på ImageVault. ImageVault 

samarbetar med EPiServer och även om RF har gjort en del förändringar i ImageVault genom 

påläggsfiler menar Mia att möjligheterna till att förändra är ganska begränsade. 

I Åtgärdsfönstret, som ligger till höger (se figur 11), finns egenbyggda kommandon. Enligt Mia kan 

det vara bra att fundera igenom vilken typ av funktioner som ska ligga där. I dagsläget finns i 

åtgärdsfönstret kommandon som rör hela sajten. I åtgärdsfönstret finns bland annat en funktion för 

domänhantering. Mia menar att den hjälptext som finns där kunde vara tydligare och enklare.  

En viktig sak, enligt Mia, som diskuterades mycket är hjälpfunktioner. I dagsläget finns hjälp 

tillgängligt i hemsidemodulen genom att klicka på små frågetecken som finns i anslutning till olika 

kommandon. Även i inloggningsrutan finns ett sådant frågetecken för hjälp (se figur 12). Som det är 

nu finns inget gemensamt mellan de olika modulerna vad gäller hjälpfunktion och detta är något som 

Mia anser är viktigt att se över. 

Slutligen frågade vi också Mia om de problem som finns vid användandet av andra webbläsare än 

Internet Explorer. Hon säger att EPiServer inte stödjer till exempel Mozilla Firefox i sin nuvarande 

version, men att de i sin nästa version har inkluderat kompatibilitet med det. Om, eller när, RF 

kommer att uppdatera till den nya versionen är inte klart. Så länge det är tydligt i manualer vilka 

begränsningar som finns med andra webbläsare anser inte Mia att detta är ett stort problem. 

5.1.3 Pia Ahlgren – LOK-stödsmodulen och Idrottslyft 

Pia Ahlgren är projektledare för modulerna LOK-stöd och Idrottslyftet. Avsikten med intervjun med 

Pia var, liksom intervjuerna med Stellan och Mia, att bilda oss en uppfattning om vilka problem hon 

ser med respektive modul och hela systemet samt att få en genomgång av modulerna för att lära oss 

dem bättre. 

Pia berättade att de under utvecklandet av LOK-stödsmodulen och Idrottslyftet har tagit en 

begränsad del av designen och uppbyggnaden från medlemsregistret. Detta för att försöka skapa 

någon form av likhet mellan dem. Likheterna är enligt Pia färgskalan och fliksystemet. I övrigt har de 

avvaktat detta projekt för att se åt vilket håll IdrottOnline ska gå mot. Dessutom tillägger Pia att hon 

inte tycker att medlemsregistret är tillräckligt bra utformat och att det finns en hel del brister i den 

modulen, vilket också har legat till grund för beslutet att inte efterlikna medlemsregistret avsevärt 

mycket. En stor fråga som Pia tog upp var hur man ska hantera hjälptexter i systemet. Hon önskar att 

detta skulle vara enhetligt och användarvänligt i hela systemet så att det är enkelt för användarna att 

få svar på frågor utan att behöva läsa i någon manual eller kontakta helpdesk. En annan generell 

kommentar rörande hela IdrottOnline är inaktivitetshantering som i dagsläget fungerar så att då 

användaren varit inaktiv i 20 min loggas denne ut utan förvarning. 

 

Pia anser att kalendern är en viktig funktion som måste ses över. De har byggt den själva men försökt 

efterlikna EPiServer så mycket som möjligt då kalenderkonfigurationen görs i samma modul som 

hemsidan byggs. Pia tycker inte att flödet för att lägga till nya aktiviteter i kalendern är optimalt och 

vill gärna ha förslag på hur man kan lösa detta. Ett exempel på en brist hos kalenderhanteringen som 

Pia tar upp är att det är väldigt viktigt vad man döper kalendern till för att sedan hitta den i LOK-

stödsmodulen, men detta framgår inte tillräckligt tydligt för användaren. 
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Även i LOK-stödsmodulen går det att lägga till aktiviteter. Pia tar upp att det kan vara förvirrande att 

aktiviteter kan läggas till från olika ställen och att det inte ser likadant ut då man lägger in aktiviteter 

på respektive plats, så om detta vill hon gärna ha förändringsförslag . I LOK-stödsmodulen kan man 

också skapa rapporter. I och med den stora datamängd de har att göra med (runt 68 miljoner 

deltagartillfällen per år) blir detta problematiskt. Pia nämner här att hon vet om att det finns ett 

önskemål om att kunna se en sammanställning på exempelvis vad som gjorts på träningar under året. 

Vidare säger Pia att de använder reporting services i LOK-stödsmodulen vilket gör att det finns en del 

begränsningar. 

Idrottslyftmodulen bygger på Sharepoint, de har inte utvecklat något eget än. Det är ett 

projektsökningssystem där förbunden kan administrera och ändra vissa delar av modulen såsom att 

lägga till text. Vad gäller listorna (se figur 13) ser dessa ut som de gör beroende på Sharepoint men 

de skulle kunna förändras lite. 

 

Figur 13 - Listor med Idrottslyftsansökningar. 

I själva ansökan är vissa fält obligatoriska men inte markerade, då de kan sättas av antingen RF eller 

SF. RF administrerar Målgrupp, Period och Inriktning och SF administrerar Gren/Klass och Projekt (se 

figur 14).  Då det i nuläget inte finns något gemensamt administrationssystem för att sätta 

obligatoriska fält är det enligt Pia svårt att markera vilka som är sådana fält i ansökan. 
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Figur 14 - Idrottslyftsansökan. 

Utöver detta pratade Pia om att det i nuläget är lite problematiskt med vilken webbläsare som 

används. IdrottOnline stödjer bara Internet Explorer version 6-8 och en del användare, om än inte så 

många, använder till exempel Mozilla Firefox där vissa funktioner inte fungerar. Utvecklarna till LOK-

stödet och Idrottslyft använder enligt Pia Mozilla Firefox, så de modulerna fungerar relativt bra i 

andra webbläsare än Internet Explorer. Pia anser att detta problem nog behöver lösas men att det 

inte är kritiskt just nu eftersom de flesta av deras användare använder Internet Explorer. 

För ungefär ett år sedan anlitade Pia användbarhetskonsulter som gick igenom främst LOK-

stödsmodulen och gav några förslag på förändringar. Vi fick ta del av anteckningar från 

presentationen av deras arbete och förslag.  

5.1.4 Jens Lindquist - SISU 

Jens Lindquist arbetar som utbildningsansvarig för förbund hos SISU Idrottsutbildarna. Vi träffade 

Jens för att få en uppfattning om vilka svårigheter användarna brukar stöta på under de utbildningar 

som arrangeras av SISU. 

Till att börja med tycker Jens att inloggningsförfarandet är dåligt och inte tillräckligt intuitivt. Han 

föreslog att man kunde ha inloggningen, med rutor för användarnamn och lösenord, direkt på 

startsidan. Som det är nu måste man klicka på den lilla låsikonen (se figur 12) för att få fram detta. 

Jens anser dessutom att det inte är tillräckligt tydligt hur man växlar till redigeraläge. En annan sak 

som gäller generellt för hela systemet, som Jens tog upp, är att det borde finnas bättre stöd för 

användarna i form av hjälpfunktioner. Han lyfte ett förslag om att man skulle kunna lägga till en ny 

flik tillsammans med de övriga modulerna där man kan komma direkt till ”Stöd för användare” eller 

IdrottOnlines startsida. Ett annat alternativ som han tog upp är att investera i någon form utav 

”smart” hjälpfunktion som kan synkroniseras med manualer. Han tycker inte att man ska vara 

tvungen att öppna en pdf-fil för att få hjälp. 
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Vad det gäller Hemsidan anser Jens att den generellt är ganska bra. Det som brukar vålla problem där 

är hantering av bilder via ImageVault. Han menar att kopplingen mellan ImageVault och EPiServer är 

svårförståelig och att det borde gå fortare att lägga in en bild. I dagsläget krävs ganska många klick 

innan det är klart. 

Medlemsregistret tycker Jens är ganska rörigt även om de flesta funktioner som är önskvärda hos 

användarna finns där. Ett vanligt missförstånd hos flersektionsföreningar är att de inte förstår varför 

de inte kan ha ett eget register för sin sektion. Till exempel så tycker kanske hockeysektionen i en 

förening att de är en egen förening, men i själva verket tillhör de en huvudförening där hockey är en 

av flera sektioner.  

Användandet av flikar och verktyg i verktygslådan är inkonsekvent och Jens anser att det enda som 

egentligen inte är ett verktyg är Ny medlem och den skulle lika gärna kunna vara en knapp. 

I medlemsregistrets sökfunktion anser Jens att Förfinad sökning och Avancerad sök är ologiska. De 

fält som används mest ligger i Avancerad sök och för att komma dit måste man först klicka på 

Förfinad sökning och sedan på Avancerad sök. Vidare anser han att fälten borde kunna rensas lättare 

och att det ska vara enklare att markera alla medlemmar i sökresultatet. I nuläget går det bara att 

markera de som visas på den första sidan. Att vissa medlemmar hamnar i Åtgärdslistan är otydligt 

och Jens menar att Åtgärdslistan egentligen borde tas bort helt. Det borde inte göras skillnad på 

medlemmarna bara för att de valt att inte lämna ut till exempel sina fyra sista siffror i personnumret. 

Han tycker att det borde markeras på något annat sätt att vissa uppgifter saknas på en person, till 

exempel genom att markera namnet med en annan färg i sökresultatet. 

Angående roller tycker Jens att det borde finnas en liten hjälptext som förklarar vad det är och hur de 

kan användas. Det borde också tydligt synas vilka roller som är ”ärvda” av till exempel förbundet eller 

RF. Vidare upplever han att tilldelningen av rollegenskaper kan bli ”krystad” när man lägger till 

medlemmar. Där borde det vara tydligt att det inte är obligatoriskt att ange rollegenskaper utan att 

det är till för att få fler sökmöjligheter. Han påpekar också att det inte är helt tydligt vad kategorier är 

för någonting och att de är gemensamma för hela idrottsrörelsen. 

I flödet att lägga till ny medlem anser Jens att det är ologiskt att man måste börja med att fylla i 

personnummer. Han menar att det oftast är så att man sitter med en medlemslista sorterad på 

namn, inte personnummer, och då blir det enklare om man får fylla i namn först. 

Ladda ner importfil är enligt Jens ett dåligt namn som inte säger någonting om vad den funktionen 

egentligen gör. När man sedan har laddat ner filen syns det inte vilka fält som är obligatoriska. När 

man importerar en fil från Excel tycker Jens att det skulle vara bra om man kunde få möjligheten att 

tilldela alla tillagda personer en roll. Han ger som exempel en förening som ska lägga upp ett register 

på 500 personer där alla är ska ha rollen Föreningsdomare. Som det är nu måste man först importera 

alla och sedan söka upp var och en av dem och tilldela dem rollen. Detta är väldigt tidsödande. Ett 

annat alternativ som skulle kunna lösa detta problem är, enligt Jens, att man i sökfunktionen kan 

söka efter Senast tillagda eller sortera resultatet efter inläggningsdatum. 

De övriga modulerna (LOK-stöd och Idrottslyft) diskuterades inte mycket under vårt möte med Jens, 

då vi inte hunnit sätta oss in i dessa vid intervjutillfället och Jens inte hade haft någon direkt kontakt 

med de modulerna. 
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5.1.5 Conny Bouvin - Helpdesk 

Conny Bouvin arbetar på RF:s helpdesk tillsammans med åtta andra personer. Connys allmänna bild 

är att de användare som hör av sig till helpdesk har väldigt varierande datorkunskaper. Många av 

dem förstår inte manualerna och vissa är datorvana men ser inte helheten. Conny anser att på grund 

av att föreningarna inte utbildar sina användare tillräckligt kan flera administratörer från samma 

förening kontakta helpdesk om samma ärende. Connys önskan är därför att varje förening skulle 

behöva utse en ”huvudadministratör” som skulle vara den enda som kan kontakta helpdesk. Vidare 

tillägger han att han upplever att många inte ens läser manualerna vilket han delvis tror beror på att 

vissa har svårt att förstå den skrivna texten. Helpdesk försöker att i så stor utsträckning som möjligt 

hänvisa till manualerna så att användarna lär sig att leta där först, innan de kontaktar helpdesk. 

Conny tror att kortfattade hjälptexter i produkten skulle hjälpa användarna mycket. Annars är Connys 

generella känsla att systemet blir bättre och bättre men att det finns mycket att förbättra. Ett sådant 

exempel är begreppsförvirring som borde ses över för att göra det lättare för användarna att utnyttja 

systemet. 

Conny berättade också att de från helpdesk är med och testar systemet, men detta först efter 

leverans. Detta innebär alltså att de inte är med i utvecklingen av nya funktioner utan kommer först i 

kontakt med förändringar efter implementation. De har också möten med utvecklarna varannan 

vecka men han upplever ändå att det är många av förändringsförslagen som aldrig görs någonting åt. 

Vad gäller hemsidan har Conny observerat framförallt två saker som han anser måste förbättras. Det 

ena är inloggningsförfarandet. Användarna har förr haft svårt att hitta redigeraläget, men det börjar 

de vänja sig vid nu. Däremot har många svårt att från redigeraläget gå tillbaka till visaläge, vilket 

innebär att de flesta loggar ut helt och sedan loggar in igen för att på så sätt komma till visaläge. 

Detta användningssätt löser ju problemet men Conny hävdar att det tydligt borde synas hur man 

kommer tillbaka till visaläge. Det andra problemet är att det tar lång tid att lägga upp bilder via 

ImageVault, vilket är irriterande för användarna. Detta har blivit något bättre på senare tid men är 

fortfarande inte tillräckligt bra tycker Conny. 

Funktionen Importera medlemmar i medlemsregistret fungerar ibland inte och det är oklart varför 

enligt Conny. Detta vållar problem eftersom många föreningar har medlemmarna listade på något 

annat sätt än genom IdrottOnline (åtminstone innan de börjat använda systemet) och vill därför 

kunna lägga in det i IdrottOnline. Många föreningar använder ett ekonomisystem vid namn ”Hogia” 

vilket tillåter att man exporterar en lista på medlemmarna till ett av IdrottOnline godkänt Excel-

format, men trots detta blir det ibland problem att importera. Dessutom är det krångligt för 

användaren när det blivit ett fel då importen stannar på ”den problematiska personen” vilket 

resulterar i att användaren får ta bort den personen ur Excel-filen, eller rätta till personuppgifterna, 

och importera igen. Detta måste sedan upprepas tills importen går igenom utan fel. Conny menar att 

det vore väldigt mycket bättre om importen fortsatte trots fel på en rad i Excel-filen och att 

användaren sedan får en lista på ”problematiska personer”. Vidare berättar han att alla medlemmar 

som importeras måste godkännas och i det förfarandet listas de personer som är ”problematiska”, 

och därför hamnar i åtgärdslistan, längst ner och texten ”dessa personer har skapats” visas men det 

finns inget som indikerar var någonstans personerna finns vilket gör att man inte vet att de hamnat i 

åtgärdslistan. 
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Conny upplever också att funktionen som gör det möjligt att ha olika e-postadresser på en roll och 

person är svårförståelig. Dessutom kan bara helpdesk ändra denna adress, vilket Conny menar skulle 

förändras om det fanns någon form av ”huvudadministratör” i varje förening som hade rättighet att 

till exempel ändra sådant.  

Även sökfunktionen borde förbättras anser Conny.  En indikation på detta är att många på helpdesk 

använder det gamla systemet, Klubben/Förbundet online, för att söka efter personer vilket ju är ett 

dåligt betyg för IdrottOnlines sökfunktion.  Gällande åtgärdslistan säger Conny att användarna inte 

förstår vad det är. Ett problem är att om man gör en sökning under Medlemmar och får 0 träffar, kan 

det ändå finnas 7 personer i åtgärdslistan som uppfyller sökvillkoret. Här borde det enligt Conny stå 

”0 av 7 träffar” istället, så att det syns att det finns personer i åtgärdslistan. Conny föreslår att 

åtgärdslistan helt ska tas bort och att man istället ska få upp ”felaktiga” personer i samma 

resultatlista som alla andra medlemmar och att man genom att klicka på dess namn kan rätta till 

uppgifterna som är felaktiga. Dessutom säger Conny att begreppet Kategorier är förvirrande för 

många användare. 

Gällande LOK-stödsmodulen är det största problemet inloggningen, menar Conny. En del användare 

kan ha ändrat sin e-postadress sedan förra ansökningsomgången (LOK-stöd söks två gånger per år) 

och saknar därför lösenordet. Många försöker då logga in på www.idrottonline.se och när de inte 

lyckas med det försöker de skicka efter sitt lösenord vilket inte går därifrån eftersom de inte har rätt 

att logga in på den sidan. Han säger också att han uppfattat att många önskar en kortfattad 

punktlista för LOK-stödsansökan, istället för brödtext som nu finns i manualen. Har man istället en 

punktlista kan de som vill ha fler detaljer gå in i manualen och läsa där. Conny tillägger också att en 

del tycker att det är svårt att förstå vilken roll som ska vara satt för att kunna söka LOK-stöd, trots att 

det enligt Conny syns tydligt. 

Conny säger också att han kunnat se stora skillnader mellan användartyper i olika sporter, både 

avseende ålder och datorvana. Han berättar också att en del har problem med överföringen av 

medlemmar mellan det gamla systemet Klubben Online och IdrottOnline eftersom alla medlemmar 

förs över, även de som slutat i föreningen för flera år sedan.  

Idrottslyftet hade Conny inte kommit i kontakt med speciellt mycket, varför vi inte diskuterade dem 

med honom. 

5.1.6 Lena Björk – Idrottslyftskoordinator 

Lena jobbar på RF där hon är ansvarig för Idrottslyftet och har mycket kontakt med framför allt 

förbund men också föreningar. Syftet med intervjun var att samla upp åsikter och kommentarer kring 

idrottslyftsmodulen i IdrottOnline. Inga användartester kunde göras på idrottslyft och därför var 

intervjun med Lena viktig. 

Generellt tycker Lena att felmeddelanden och hjälptexter inte är tillräckligt informativa, men hon 

påpekar att detta har blivit mycket bättre, exempelvis att man får ett felmeddelande direkt om 

kassör eller ordförande inte är tillsatta. Hon säger också att tooltips inte används i så stor 

utsträckning av IdrottOnlines användare och att det gör hjälptexter är ännu viktigare. 

I översiktsbilden som syns när man klickar på Idrottslyftet (se figur 15) menar hon att många förbund 

önskar att själva kunna anpassa vilka fält som ska visas och hur de ska sorteras. Hon ger exempel på 
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att förbund inte är intresserade av kolumnen Förbund, då de givetvis redan vet vilken förbund de 

tillhör. På samma sätt menar hon att föreningarna, i sin version, inte behöver ha kolumnen Förening. 

Hon påpekar också att det skulle vara mer intressant att se beviljat belopp för de ansökningar som är 

godkända istället för, som det är i dag, sökt belopp. Vad gäller de olika statusar som ansökningar och 

återrapporter kan ha anser Lena att det överlag inte brukar vara några svårigheter att förstå. 

 

Figur 15 - Översiktsbild Idrottslyftet. 

När det gäller ansökningsformuläret säger Lena att hon vet att den inte är speciellt snyggt utformad, 

men hon menar att det inte är högsta prioritet på att åtgärda det. Vidare förklarar hon att 

specialidrottsförbunden kan styra vissa fält i formuläret, men att de önskar kunna styra ännu mer och 

även ha möjligheten att dölja vissa fält som de anser vara irrelevanta för dem. Hon menar också att 

det är svårt att märka ut vilka fält som ska vara obligatoriska i ansökan då detta skiljer sig från 

förbund till förbund. 

Ordförande och kassör måste vara satta för att föreningen ska kunna skicka in en ansökan och om 

föreningen för tillfället inte har någon av dessa uppmanas de av SF/RF att sätta ”vem som helst” till 

de posterna för att kunna skicka in ansökan. För att kunna söka idrottslyft är det dock inte, enligt 

Lena, ett krav att ha både ordförande och kassör tillsatta. Däremot menar hon att 

specialidrottsförbunden vill ha koll på sina föreningar och att satsningen är förankrad hos ansvariga i 

föreningarna. Att kassören finns med är också bra eftersom denne bör ha insikt i vilka ekonomiska 

medel som ansöks av föreningen. 

En annan sak som hon har upptäckt är att inte ansökningen sparas om den som fyller i den blir 

utloggad på grund av inaktivitet. Detta har varit ett problem då det ofta tar ganska lång tid att fylla i 

ansökan och tiden innan en ”timeout” har varit kort. Hon påpekar dock att detta har förbättrats och 

att tiden har blivit längre. 

Hon nämner att det generellt måste vara väldigt tydligt överallt i systemet. Ett exempel på otydlighet 

som hon tar upp är att en del användare tror sig ha skickat in en ansökan efter att ha klickat på 

Spara, vilket är det enda alternativ vid sidan av Avbryt som finns då rätt roller inte är satta. I själva 

verket har inte ansökan blivit inskickad, utan bara sparad, och detta har uppdagats för användarna 

långt senare (se figur 16).  
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Figur 16 - De enda valen som finns i Idrottslyftsansökan är Avbryt och Spara. 

Lena säger att hon har hört från flera håll att det blir stora problem om man använder en Macintosh-

dator, eftersom IdrottOnline inte stödjer de webbläsare som då används. 

En sak som saknas i idrottslyftsmodulen är exportmöjligheter till Excel. Hon menar att detta kanske 

främst är ett önskemål från förbundens sida, men att det även kan vara bra för föreningarna. 

Diskussionen med Lena kom även in lite på medlemsregistret då användare ofta får problem med att 

tillsätta rätt roller för att kunna skicka in sin idrottslyftsansökan. Lena förklarar att hon tycker att den 

enklaste vägen för att tillsätta en roll på en person är att söka fram personen i fråga, klicka på 

namnet och sedan lägga till rollen under fliken Roller Hon säger att man i nuläget för att kunna 

tillsätta till exempel en ny ordförande först måste söka upp och ta bort rollen från den nuvarande 

ordföranden och sedan söka upp den nya och lägga till rollen där. Hon upplever att en del användare 

vill att det ska vara möjligt att tillsätta rollen direkt till den nya ordföranden och att de gamla 

uppgifterna automatiskt skrivs över. 

Hon talar också om att fältet Idrotter där man ska vara inställd på huvudföreningen för att kunna 

tilldela rätt roller, ligger dåligt till. Hon menar att den är svår att hitta och att den borde ligga med de 

andra sökalternativen till vänster. 

5.1.7 Identifierade problemområden 

Här följer en sammanfattande punktlista över de största problemområden som identifierades under 

intervjuerna med anställda på RF: 

 Hjälpfunktioner: 

Det finns inte några gemensamma riktlinjer för hjälpfunktioner och hjälptexter. 

 Inloggningen: 

Inloggningsförfarandet, och växlingen mellan visa- och redigeraläge, är krångligt. 

 Bildhantering: 

ImageVault går segt och det är för krångligt att lägga till bilder. 

 Aktiviteter: 

Förfarandet att lägga till nya aktiviteter, i såväl hemsidemodulen som LOK-stödsmodulen, 

behöver ses över. 

 Åtgärdslistan: 
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Är svår att förstå och skapar mycket förvirring. 

 Nya medlemmar: 

Flöden för att lägga till medlemmar, Ny medlem och Importera medlemmar, vållar ofta 

problem för användarna. 

 Roller: 

Det är svårt att förstå hur roller ska användas och hur man tillsätter dem. 

5.2 Egna observationer 
Syftet med den egna testningen som utfördes initialt i projektet var främst att bekanta oss med 

systemet och de olika modulerna, men även ett sätt att tidigt upptäcka svårigheter och problem som 

sedan kunde utnyttjas i intervjuer och användartester. 

Efter att ha fått en kort introduktion och en demonstration av systemet satte den egna testningen 

igång. Under testningen noterades det som upplevdes konstigt, svårt eller på något sätt dåligt. Här 

följer en kortare redogörelse för de flöden och funktioner som vi ansåg vara mest problematiska.  

Det första intrycket av IdrottOnline var att alla olika moduler ser helt olika ut. Det syns tydligt att det 

från början inte funnits några gemensamma ramar för hur modulerna ska utvecklas. Detta syns inte 

enbart på designen och strukturen av exempelvis menyer, utan också i användandet av begrepp. Som 

exempel har samma funktioner och knappar olika namn i de olika modulerna. Knapparna heter Spara 

och avsluta på vissa ställen men Avsluta och spara på andra ställen. Dessutom ser sökfunktionen 

olika ut i olika moduler. 

Intrycket av modulen Hemsidan var att den vid första anblicken verkade kräva mer datorvana för att 

använda än medlemsregistret. Vi hade till att börja med svårt att hitta redigeraläget. Det var en hel 

del saker som vi inte direkt förstod, till exempel att många funktioner först syns då man högerklickar, 

och dessutom var det svårt att veta vilka förändringsmöjligheter som finns eftersom hela modulen 

bygger på EPiServer.  

Vi hittade en del mindre problem, som till exempel att Spara-knappar och dylikt borde kunna 

placeras bättre och att vissa funktioner är svåra att hitta om man inte är en van EPiServer-användare. 

En annan sak som vi reagerade på var att det finns stora skillnader i modulen om man använder en 

annan webbläsare än Internet Explorer. En del funktioner och alternativ blir osynliga i en annan 

webbläsare och detta framgår inte tydligt i varken produkten eller manualen, vilket kan göra att 

användaren kan förvirras i onödan. Vidare är rubriken då man skapar en ny sida missvisande, då den 

alltid är Skapa ny sida. Dessutom är det svårt att veta vilka sidtyper som kan visas i box på förstasidan 

eftersom inte indikeras på något sätt. Att bildhanteringsverktyget heter ImageVault gjorde oss 

förvirrade vid det första användningstillfället eftersom alla andra begrepp i systemet är på svenska. 

Medlemsregistret uppfattade vi från början som modulen med mest användbarhetsproblem. Till att 

börja med upplevdes sökfunktionen som krånglig. Det finns både Förfinad sökning och Avancerad 

sök, vilket ansågs förvirrande. Dessutom finns det alldeles för många sökkriterier i den förfinade och 

avancerade sökningen som inte är relevanta, exempel på detta är Postnummerintervall, 

Födelsemånad, Medlemsnivå och RFID.  Vi anser också att rutan med Roller i huvudföreningen ligger i 

vägen och gör att sökkriteriet Idrotter göms undan från sökdelen (se figur 17).  



 

 
44 

 

Figur 17 - Sökfunktionen och informationsrutan i medlemsregistret. 

Åtgärdslistan är i vår mening väldigt svår att förstå. Om man inte får förklarat för sig vad den är till 

för och hur man använder den är det nästan omöjligt att lista ut det själv. 

Flöden för att lägga till nya medlemmar, roller, grupper och familjer är inte tillräckligt tydliga och 

intuitiva. Dessutom går det att till exempel lägga till medlemmar på olika sätt och flödena ser då olika 

ut. Samma sak gäller för att ändra medlemmar, det kan göras på olika sätt som inte liknar varandra. 

Senare i projektet har det observerats att det finns många fält i medlemsöversikten som inte 

används, till exempel Medlemsnummer, Hemsida, MSN Messenger, Skype, Medlem tom och Ständig 

medlem. 

Sett till modulen Medlemsregistret som helhet måste det utvärderas vilka funktioner och 

kommandon som ska finnas var, vilka som ska ligga i menyraden och vilka som hör hemma i 

verktygslådan. Vi upplever att det inte finns någon riktig tanke bakom detta. 

Vi har också märkt att begreppet föreningsrapport inte används hos föreningarna utan att de istället 

använder begreppet årsrapport. 

LOK-stödsmodulen finns, som tidigare nämnts, i två olika varianter; en enkel och en fullständig. 

Gemensamt för båda är hur man skickar in en ansökan. Sammanställningen av ansökan ligger överst 

på sidan och för att kunna fylla i ansökan får man scrolla förbi sammanställningen.  

Det finns även i denna modul en del begreppsförvirringar. Det är till exempel svårt att förstå vad 

skillnaden är mellan Tillbaka och Tillbaka till registrera är. Många av knapparna i LOK-stödsmodulen 

tycker vi har för långa och inkonsekventa namn, exempelvis Ansökan har skapats och gå tillbaka till 

ansökningar. 

I den fullständiga versionen av LOK-stöd finns ytterligare tveksamheter i bland annat flödet för att 

lägga till en ny aktivitet. Till att börja med är det svårt att första gången hitta Lägg till ny LOK-

stödsaktivitet eftersom den funktionen endast är en länk (se figur 18). Vidare tycker vi att det känns 

konstigt att Spara och Avbryt endast finns längst upp. Det naturliga som vi upplever det, är att man 
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fyller i fälten uppifrån och ner och då borde det vara enklast att kunna klicka på Spara längst ner när 

man är färdig. Ett annat problem som vi observerade är att det inte verkar finnas någon bra lösning 

för felinmatningar. Om man till exempel skriver in ett ogiltigt datum händer ingenting förrän man 

klickar på Spara och inte ens då fås ett felmeddelande. Det som händer är enbart att man blir kvar på 

sidan och markören hamnar i det felande fältet. En annan synpunkt är att då man lägger till en ny 

aktivitet så ligger informationen om aktiviteten till vänster och deltagarna till höger men när man 

registrerar aktivitet är ordningen den omvända.  

 

Figur 18 - Lägg till LOK-stödsaktivitet är en länk. 

I modulen Idrottslyftet fanns inte alltför många olika flöden att testa. På första sidan upptäckte vi 

dock att de olika ”dropdown”-listorna flyttade omkring lite i förhållande till varandra beroende på 

vad man valde i dem. 

I själva ansökan för Idrottslyftet tycker vi att vissa ordval är tveksamma och att placering av rubriker 

är inkonsekvent och otydlig. 

5.2.1 Identifierade problemområden 

Här följer en sammanfattande punktlista över de största problemområden som identifierades under 

den egna testningen: 

 Enhetlighet/konsekvens: 

De olika modulerna ser olika ut och det saknas konsekvens i hur olika flöden ser ut i de olika 

modulerna. 

 Begrepp: 

Det finns många begrepp som förvirrar och konsekvens i begreppsanvändning saknas. 

 Nya medlemmar/roller/grupper: 

Flöden för att lägga till nya medlemmar/roller/grupper är krångliga. 

 Sökfunktionen: 

Sökfunktionen är krånglig. Det är förvirrande med både en Förfinad sökning och en 

Avancerad sök. 

 Åtgärdslistan: 

Är svår att förstå. 

5.3 Fokusgrupp 
I inledningen av projektet utfördes två diskussioner i fokusgrupper med idrottsutbildare. Deltagarna i 

fokusgrupperna arbetade med att utbilda föreningar i IdrottOnline. Syftet med diskussionerna var att 

få en bild av vilka problem användarna brukar ha och vilka svårigheter utbildarna har observerat med 
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systemet. Deltagarna delades upp i två grupper, en med cirka 10 personer som diskuterade hemsidan 

och en med cirka 20 personer som pratade om medlemsregistret. Gruppdiskussionerna pågick i 

ungefär en och en halv timma vardera. 

5.3.1 Hemsidan 

Det första som togs upp i gruppen var inloggningsförfarandet. De menar att många användare inte 

ens hittar till låsikonen där man loggar in (se figur 19). Ett förslag från gruppen är att 

inloggningsfälten borde ligga synligt hela tiden i likhet med de flesta andra webbsidor där inloggning 

krävs. När man blir utloggad från systemet på grund av inaktivitet skulle det vara bra om man kom 

tillbaka till det ställe man senast var på när man sedan loggar in igen. 

 

Figur 19 - Låset för att logga in är svårt att hitta. 

Generellt menar gruppen att det är väldigt blandat hur svårt användarna anser det vara att hantera 

hemsidan. ”Spannet bland användarna är väldigt stort” sa någon och de menar att det skiljer sig 

mycket i hur mycket hjälp användarna behöver. 

Ett problem som diskuterades är skillnader vid användande av olika webbläsare. Detta är dels ett 

problem då många i dag använder andra webbläsare än Internet Explorer, och dels då en del 

användare har gamla versioner av Internet Explorer. En del av deltagarna i gruppen menade dock att 

det inte är något stort problem då de flesta som inte använder Internet Explorer är yngre människor 

med god datorvana som ofta kan lösa problemet ändå. 

Något som alla var överens om är att nyhetskonfigureringen är krånglig (se figur 20). Detta gällde inte 

bara hos användarna utan även hos utbildarna som själva hade svårt att förstå hur det fungerar. 

 

Figur 20 - Nyhetskonfigurering. 

Arbetsrum är någonting som många föreningar har svårt att förstå. Främst, menar gruppen, att de 

har svårt att förstå varför de måste använda arbetsrum och inte kan skapa egna sidor för alla sina lag.  
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ImageVault diskuterades länge och de flesta i gruppen var överens om att det tar väldigt lång tid att 

lägga upp och hantera bilder och filer. Det påpekades dock att det har blivit mycket bättre den sista 

tiden i jämförelse med hur det var förut. En person i gruppen hade inte stött på några större problem 

med ImageVault, personen sa att ”jag får aldrig några frågor kring det, så jag utgår ifrån att de förstår 

och vet hur det funkar”. Någonting som efterfrågas av användarna är en sökfunktion bland filer och 

bilder. Detta, påpekade några, finns på förbundssidorna men inte på föreningssidorna. En del 

användare efterfrågar också större möjligheter att hantera bilder, till exempel genom att kunna 

skriva text ovanpå en bild. 

I kalendern på hemsidan brukar inmatning av start- och sluttid vara problematiskt. Gruppen menar 

att det borde finnas bättre automatik för slutdatum, till exempel genom att det alltid får ett 

defaultvärde. Någon sa ”det minsta man kan begära är att systemet ska förstå att sluttid inte kan 

ligga före starttid”. Ett annat förslag som kom upp är att det skulle vara bra om man enkelt kunde 

välja bland några fördefinierade alternativ på hur lång aktiviteten ska vara. Till exempel kan det 

finnas kryssrutor för 1, 2 eller 3 timmar då de flesta aktiviteter pågår under 1-3 timmar. Många i 

gruppen ansåg också att det är lätt gjort att man missar att publicera när man har lagt till en aktivitet 

då detta görs i två steg. De anser att det borde finnas en Spara och publicera-knapp. 

5.3.2 Medlemsregistret 

Det är enligt utbildarna svårt för användarna att hitta underflikarna. Flera tycker att ”grått förvirrar” 

och eftersom både ”topbaren”, huvudflikarna och underflikarna ser väldigt lika ut blandas de ihop (se 

figur 21). Det gavs också exempel på funktioner som användarna har svårt att hitta i undermenyn. Ny 

roll under roller och Ny grupp under grupper är två exempel på det. 

 

Figur 21 - Tre nivåer med filkar, alla i grått. 

Fliken Medlemmar är svår att förstå för användarna från början då inga medlemmar visas i 

sökresultatet från start. Det krävs en ”tom” sökning för att få fram medlemmarna och detta är 

någonting som de flesta i gruppen tycker borde ändras så att alla medlemmar syns från början. 
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Begreppet ”medlemmar” i sig vållar också en del osäkerhet då det används på olika ställen för olika 

saker. I sökfältet för medlemmar menar deltagarna att användarna förstår att de ska klicka på 

Förfinad sökning för att få fler sökalternativ, men att de efter det inte hittar till Avancerad sök. 

Gruppen föreslår att alla alternativ som finns i Förfinad sökning och Avancerad sök borde slås ihop till 

en Avancerad sökning eller Utökad sökning. Vidare diskuterades ”verktygslådan” och den allmänna 

uppfattningen är att menyer brukar ligga till vänster och inte till höger som i IdrottOnline. 

Arbetsnamnet för rutan med Skriv ut etiketter etcetera (se inringning i figur 22 nedan) är 

”verktygslådan”, men personer i fokusgruppen påpekade att detta inte är ett bra namn då det i 

Klubben Online fanns en verktygslåda som inte hade samma funktioner som den i IdrottOnline. Den 

menar också att de saknar en röd tråd i vilka funktioner som ligger i verktygslådan och vilka som 

ligger som knappar eller flikar.  

 

Figur 22 - ”Verktygslådan” på höger sida. 

En åsikt som alla i gruppen verkade dela är att åtgärdslistan är överflödig. Det skulle vara bättre med 

en samlad sökfunktion för såväl åtgärdslistan som medlemslistan och ”Prova på”-personer, där olika 

flaggor eller färger kan visa om personerna har ofullständiga uppgifter eller är ”Prova på”-personer. 

Enligt flera i gruppen brukar många användare ställa sig frågan ”var är den elfte medlemmen?” då 

det i sökresultatet står ”visar 10 av totalt 11 medlemmar” (Se figur 23). Alla i gruppen delar dock inte 

åsikten att fliken för ”Prova på”-personer borde tas bort. Några anser att man inte ska blanda allt 

eftersom vissa ”prova på”-personer är LOK-stödsberättigade och vissa inte. De flesta var överens om 

att användarna förstår sig på ”Prova på”-personer men inte åtgärdslistan. 
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Figur 23 - Sökresultat, "Visar 10 av totalt 11 medlemmar". 

Angående fliken Kontakter menar gruppen att många föreningar har kontaktuppgifter till andra 

föreningar eller företag och att det då känns irrelevant att söka på för- och efternamn. Istället menar 

de att det skulle vara bra med ett fritextfält där man kan söka på vad man vill. 

Utbildarna hävdar att många användare inte förstår sig på hur rapporter kan användas under fliken 

Administration. De säger att Skapa rapport är väldigt förvirrande. 

Ett stort problem som togs upp i båda fokusgrupperna är att helpdesk inte fungerar tillfredställande. 

Ett förslag som kom upp är att det skulle kunna finnas en direktlänk i IdrottOnline för att skicka e-

post till helpdesk. Enklare och tydligare manualer efterfrågades också, samt fler hjälptexter i 

systemet. 

5.3.3 Identifierade problemområden 

Här följer en sammanfattande punktlista över de största problemområden som identifierades under 

diskussionerna med fokusgrupperna: 

 Inloggningen: 

Ikonen för att logga in är svår att hitta. 

 Webbläsare: 

Vissa funktioner ser olika ut i olika webbläsare och en del saker kan inte ens utföras i andra 

webbläsare än Internet Explorer. 

 Bildhantering: 

Det tar lång tid att lägga upp och hantera bilder och filer. 

 Åtgärdslistan: 

Användarna förstår sig inte på åtgärdslistan. 

 Hjälpfunktioner: 

Det behövs tydligare manualer och hjälptexter. Dessutom fungerar inte helpdesk 

tillfredställande. 

5.4 Användartester 
En del i intervjuerna med användarna var ett antal uppgifter som intervjupersonerna skulle utföra i 

en testmiljö. Beroende på vilka delar av IdrottOnline personen arbetat med tidigare fick de göra olika 

uppgifter. Totalt fanns 16 uppgifter uppdelade på medlemsregistret, hemsidan och LOK-

stödsmodulen och alla uppgifter finns bifogade i bilaga D. 
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5.4.1 Testpersoner - demografi 

Som tidigare beskrivet i kapitel 4 Metod gjordes 11 användartester, varav en med två 

intervjupersoner närvarande, med användare i olika åldrar och från olika idrotter. Därutöver gjordes 

13 telefonintervjuer och en intervju med idrottslyftsansvarig på RF. Det strävades efter att hitta 

intervjupersoner från många olika idrotter, med olika stor datorvana och från olika stora föreningar. 

Demografin ser ut som följer:  

Representerade idrotter 
  

Könsfördelning 
 Sportdykning Baseboll Ridsport 

 
Kvinnor 13 

Danssport Friidrott Bandy 
 

Män 13 

Mångkamp Cykelsport Ishockey 
   Gymnastik Bordtennis 

  
Anställda 6 

Basket Fotboll   
 

Ideella personer 20 

Tabell 2 - Representerade idrotter, könsfördelning på intervjupersonerna och fördelningen mellan anställda och ideellt 
arbetande personer. 

 

 

Diagram 1 - Antal medlemmar i intervjupersonernas föreningar/åldersfördelningen hos intervjupersonerna.  
               De två ringar som syns i diagram 1 respresenterar två intervjupersoner som arbetar i SF, och därigenom har 
               mycket kontakt med föreningar, men som inte själva är aktiva i någon förening. 

5.4.2 Resultat av användartester 

För varje uppgift har ändamålsenlighet (task success) och effektivitet (efficiency) mätts. För att mäta 

ändamålsenligheten har uppgiften har gett 1 poäng om intervjupersonen klarat den utan hjälp, 0,5 

poäng om intervjupersonen behövt viss hjälp för att lösa den och 0 poäng om intervjupersonen inte 

klarat uppgiften alls. Effektiviteten har mätts genom att antalet felklick observerats. Resultatet av 

användartesterna visas nedan. Konfidensintervall syns i diagrammen för medelvärden som lodräta, 

svarta streck. Det finns en del skillnader mellan resultaten för personer som arbetar ideellt med 

IdrottOnline och personer som i sin anställning arbetar med IdrottOnline. Se bilaga F för uppdelat 

resultat. 
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Medlemsregistret 

Här visas resultatet på användartestera för modulen Medlemsregister. 

 

Diagram 2 - Ändamålsenlighet. Resultat på respektive testuppgift på medlemsregistret. 

 

 

Diagram 3 - Medelvärdet av resultatet på respektive tesuppgift på medlemsregistret.6 

                                                             
6 Då standardavvikelsen är noll, vilket den är i Test 1 och Test 4, kan inget konfidensintervall beräknas. 
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Diagram 4 - Medelvärdet av antalet felklick på respektive uppgift på medlemsregistret. 

Uppgift 1 – Lägg till ny medlem 

Denna uppgift klarade alla intervjupersoner utan hjälp och med relativt få felklick. Om 

intervjupersonen valde alternativet Nya medlemmar (se figur 24 nedan) för att endast lägga till en ny 

medlem bedömdes det som ett felklick. 

 

Figur 24 - Alternativet Nya medlemmar. 

Uppgift 2 – Skapa en ny roll, ”Domare”, och tilldela den nyss inlagda personen denna roll 

Alla intervjupersoner utom en klarade uppgiften, men den här uppgiften var ändå den som vållade 

mest problem. De flesta hade problem att hitta knappen Ny roll under fliken Roller (se figur 25 

nedan). Många sökte först på rollen ”Domare” och då observerades att sökkriterierna Egenskap och 

Status är svåra att förstå. Dessutom försökte många tilldela personen rollen under samma flik (Roller) 

vilket inte är möjligt utan måste göras under fliken Medlemmar. 
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Figur 25 - Knappen Ny roll under fliken Roller. 

Uppgift 3 – Skriva ut etiketter för alla aktivitetsledare 

Sex av åtta intervjupersoner klarade denna uppgift, varav två med hjälp. Även denna uppgift hör till 

de som vållade mest problem för intervjupersonerna. Det största problemet var att hitta sökfältet 

Kategori under avancerad sökning (se figur 26 nedan). 

 

Figur 26 - Sökfältet Kategori var svårt för intervjupersonerna att hitta. 

Uppgift 4 – Ändra föreningens adress 

Den här uppgiften klarade alla intervjupersoner med få felklick. 
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Uppgift 5 – Skapa en tabell över antalet aktiva i testförening som är under 10 år 

Alla åtta intervjupersoner klarade uppgiften, varav två med hjälp. Överlag hade personerna få 

felklick, men en person klickade runt mycket innan personen hittade rätt sätt att utföra uppgiften. 

Det som var mest problematiskt var att hitta den obligatortiska inställningen Lägg till åldersintervall 

(se figur 27 nedan), vilket alla intervjupersoner fick leta efter för att hitta. 

 

Figur 27 - Lägg till åldersintervall var svårt att hitta. 

Uppgift 6 – Importera medlemmar från en fil 

Denna uppgift utfördes av sju intervjupersoner varav sex klarade den själva och en med hjälp. På den 

här uppgiften gjorde intervjupersonerna få felklick men det observerades att alla letade bland 

kommandona till höger, där bland annat Exportera medlemmar finns, innan de hittade Importera 

medlemmar (se figur 28 nedan). 

 

Figur 28 - Importera medlemmar. 
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Uppgift 7 – Exportera en persons uppgifter till Excel 

Av de åtta intervjupersoner som gjorde uppgiften klarade fem uppgiften själva, två med hjälp och en 

person klarade inte uppgiften alls. De flesta av intervjupersonerna hade många felklick på uppgiften 

och det stora problemet var att hitta åtgärdslistan där personen som skulle exporteras låg. 

 

Uppgift 8 – Ta bort och avsluta medlemskapet för en medlem 

Endast en av de åtta intervjupersonerna klarade uppgiften. Alla avslutade medlemskapet men tog 

inte bort medlemmen utan passiviserade den bara, se skillnaden i figurerna 29 och 30 nedan. 

 

Figur 29 - Fel sätt att lösa uppgift 8. 

 

Figur 30 - Rätt sätt att lösa uppgift 8. 
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Hemsidan 

Nedan visas resultatet från användartesterna på uppgifterna rörande Hemsidan. 

 

Diagram 5 - Ändamålsenlighet. Resultat på respektive testuppgift på hemsidan. 

 

Diagram 6 - Medelvärdet av resultatet på respektive tesuppgift på hemsidan. 
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Diagram 7 - Medelvärdet av antalet felklick på respektive uppgift på hemsidan. 

Uppgift 9 – Lägga in en bild på startsidan 

Åtta personer gjorde uppgiften och sju av dem klarade den med relativt få felklick. Det problem som 

användarna hade var att lägga in bilden på rätt ställe och sedan hitta tillbaka till bilden för att ändra 

storlek på den då den infogades. Uppgiften bestod av två deluppgifter, dels att ladda upp bilden 

bland filerna i ImageVault och dels att infoga bilden på förstasidan. Någon av intervjupersonerna 

missade att klicka på Verkställ då storleken på bilden ändrats, vilket gjorde att storleken inte 

ändrades (se  figur 31). 

 

Figur 31 - Man måste aktivt klicka Verkställ för att bildstorleken ska ändras. 

Uppgift 10 – Lägga till en ny nyhet 

Av de åtta intervjupersoner som gjorde uppgiften klarade sex personer den helt, en klarade den med 

hjälp och en person klarade inte uppgiften alls. Detta var en av de uppgifter rörande 

hemsidemodulen i IdrottOnline som vållade flest felklick, även hos användare som arbetade med att 

just lägga upp nyheter på deras föreningars sidor. Det mest problematiska visade sig vara att hitta 

rätt boxinställningar. 

Uppgift 11 – Lägga till en ny aktivitet och se till att kalendern visas i en box på startsidan 

Fem av åtta personer som gjorde uppgiften klarade den, en klarade uppgiften med hjälp och två 

klarade den inte alls. Det största problemet som observerades var att visa kalendern i en box på 

förstasidan då användarna blandade ihop var olika inställningar för boxen görs. 
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Uppgift 12 – Ta bort en aktivitet ur kalendern 

Sju av åtta personer klarade uppgiften och en klarade uppgiften med hjälp. Överlag få felklick, men 

personen som fick hjälp hade problem med att hitta vyn varifrån man kan radera aktiviteten, vilken 

man kommer till genom att klicka på aktiviteten i aktivitetslistan: 

 

Figur 32 - Aktivitetslistan. 

De flesta av intervjupersonerna läste på ”tooltipet” vid ikonen till höger om aktiviteten i 

aktivitetslistan för att se om man kunde ta bort aktiviteten där. 

Uppgift 13 – Skapa en nyhetslista med nyheter från SISU Idrottsutbildarna 

Endast två av de åtta intervjupersonerna klarade uppgiften själva. Ytterligare en person klarade 

uppgiften med hjälp och resterande fem misslyckades med att lösa uppgiften. För att lägga till 

nyheter från SISU Idrottsutbildarna (eller andra externa nyheter) måste man gå till Åtgärdsfönstret 

(se figur 33), vilket användarna hade svårt  att hitta.  

 

Figur 33 - Åtgärdsfönstret är svårt för användarna att hitta. 

LOK-stödsmodulen 

LOK-stödsmodulen finns som tidigare beskrivet i två varianter. Då än så länge få föreningar använt 

varianten med fullständig närvaroregistrering har endast två intervjupersoner gjort uppgifterna 

hörandes till den (test 15 och test 16). Testuppgiften för den ”vanliga” LOK-stödsmodulen (test 14) 

gjordes av fem personer och resultatet ses nedan. 
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Diagram 8 - Ändamålsenlighet. Resultat på respektive 
testuppgift på LOK-stödsmodulen. 

 

Diagram 9 - Medelvärdet av resultatet på respektive 
tesuppgift på LOK-stödsmodulen. 

 

 

Diagram 10 - Medelvärdet av antalet felklick på respektive uppgift på LOK-stödsmodulen. 

Uppgift 14 – Skapa och skicka in en tilläggsansökan 

Fem personer gjorde som sagt denna uppgift och för att klara den skulle man inse att rätt roller 

måste tillsättas från medlemsregistret för att kunna skicka in ansökan. Dessutom måste användaren 

efter att ha tillsatt rollerna logga ut ur IdrottOnline för att ändringarna ska slå igenom, annars kan 

ansökan inte skickas in. Tre personer klarade denna uppgift med hjälp och de andra två klarade den 

inte alls. Ingen av användarna insåg att systemet krävde en utloggning för att ändringarna skulle slå 

igenom. 

Uppgift 15 – Lägga till en ny LOK-stödsaktivitet 

Endast en person har gjort denna uppgift och klarade den med hjälp och hade få felklick. Denna 

uppgift kan lösas på två sätt: antingen via kalendern från hemsidans redigeraläge eller via LOK-

stödsmodulen. Personen som utförde uppgiften valde att  lägga till aktiviteten från kalendern, men 

lyckades inte hitta någon funktion för att lägga till deltagare till aktiviteten (se figur 34 nedan), utan 

behövde hjälp med detta trots att information om detta kunde läsas i en informationsruta på 

skärmen. 
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Figur 34 - Det var svårt att hitta fliken Deltagare. 

Uppgift 16 – Registrera en aktivitet och rapportera vilka som deltog 

Två personer gjorde denna uppgift och båda klarade den med endast ett felklick var. 

5.4.3 Identifierade problemområden 

Här följer en sammanfattande punktlista över de största problemområden som identifierades under 

användartesterna: 

 Ta bort medlemmar: 

Användarna vet inte skillnaden mellan att avsluta ett medlemskap och att ta bort en 

medlem. 

 Roller: 

Hanteringen av roller är krånglig och svår att förstå. 

 Sökfunktionen: 

Förfinad sökning och Avancerad sök förvirrar. 

 Åtgärdslistan: 

Det är svårt att förstå sig på åtgärdslistan. 

 Boxinställningar: 

Det är förvirrande att boxinställningar görs på två olika ställen. 

 Nyhetskonfigurering: 

Nyhetskonfigureringen är svår att hitta. 

5.5 Telefonintervjuer 
Efter användartesterna och de ”vanliga” intervjuerna utfördes totalt 13 telefonintervjuer med 

användare. Syftet med dessa var dels att fånga upp ytterligare synpunkter och kommentarer, och 

dels att kunna ställa mer specifika frågor kring funktioner som de tidigare intervjuerna indikerat inte 

används. Då alla tidigare intervjuer och användartester utförts med föreningar i och kring 

Stockholmsområdet var telefonintervjuerna även en möjlighet att få en större geografisk spridning 

på användarna i projektet. I tabellen nedan visas den geografiska spridningen på 

telefonintervjupersonerna. 
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Representerade orter 

Hedemora Växjö 

Linköping Västerås 

Karlstad Smedstorp 

Kiruna Karlskrona 

Västervik (2 st) Lysekil 

Hällbybrunn Höör 

Tabell 3 - Geografisk spridning. 

Telefonintervjuerna inleddes med några frågor om användaren och hans/hennes erfarenheter av 

IdrottOnline. Därefter ställdes samma frågor som under de tidigare intervjuerna. Vidare ställdes 

frågor om huruvida användaren hade varit i kontakt med eller hade använt ett antal funktioner som 

identifierats under projektets gång. Det handlade om funktioner som inte verkade användas över 

huvud taget och syftet var att i telefonintervjuerna få bekräftat om så var fallet. Frågorna finns 

bifogade i bilaga C. 

På frågan om vilka sökkriterier som användarna brukar använda svarade nio av tio personer att 

Namn är det mest relevanta. Den tionde personen ansåg att Medlemsstatus är mest intressant. 

På frågan om vilka kolumner som är intressanta att se i sökresultatet var svaren väldigt spridda. Tre 

av nio användare ansåg att det borde gå att anpassa detta själv efter önskemål. Övriga användare vill 

se det som syns i sökresultatet i dag, men de flesta hade även önskemål om en eller flera andra 

kolumner som de anser borde visas tillsammans med dessa. Exempel på detta är Personnummer, 

Betald medlemsavgift, Hemtelefon och Roller. 

I diagrammet nedan visas resultatet av hur många användare som sade sig ha använt de nämnda 

funktionerna. De fem första staplarna i diagrammet (Medlemsnivåer, Statistik, Etiketter, Rapporter 

och Kontakter) är funktioner i Medlemsregistret och den sista (Favoriter) finns i modulen Hemsidan. 

En del av dem som telefonintervjuades hade inte använt de båda modulerna, vilket syns i 

diagrammet nedan eftersom staplarna är olika höga. 
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Diagram 11 - Används funktionerna? 

Ingen av intervjupersonerna visste vad Medlemsnivåer eller Kontakter är tänkt att användas för. Två 

personer hade, som diagrammet ovan visar, använt medlemsnivåer men de var inte säkra på att de 

hade använt dem på det sättet som det är tänkt. Statistikfunktionen förstod de flesta vad det är men 

flera påpekade att den inte är tillräckligt bra för den statistik som förbunden efterfrågar. Ingen av de 

intervjuade hade använt funktionen för att skriva ut etiketter, men många tyckte att det är en bra 

funktion som bör finnas kvar. Samma sak gäller för Kontakter. När användarna fick förklarat för sig 

vad den funktionen kan användas till ansåg flera att det är en bra funktion. Rapporter däremot var 

det ingen av de tillfrågade som använde, och de såg heller ingen anledning till denna funktion. Vad 

gäller Favoriter hade bara en av de åtta tillfrågade personerna förstått dess funktion. Många anser 

att Favorit-funktionen kanske kan vara bra för stora föreningar.  

Den sista frågan som ställdes under telefonintervjuerna var huruvida användarna har haft problem 

med att växla mellan visa- och redigeraläge. Fyra personer uppgav att de tycker att det är krångligt 

medan sex personer ansåg att det inte är några problem. 

Slutligen lät vi intervjupersonerna svara på de fyra påståenden som alla tidigare intervjupersoner 

också har svarat på. En sammanställning av påståendena och de synpunkter som kom upp under 

telefonintervjuerna finns samlade tillsammans med övriga synpunkter i kapitel 5.6 Synpunkter från 

användare. 

5.6 Synpunkter från användare 
Från alla intervjuer och fokusgruppsmötet har användarnas synpunkter samlats ihop och 

sammanställts för att få en bild över vilka saker som orsakar mest problem för användarna. De flesta 

av intervjupersonerna har kommenterat att IdrottOnline överlag är för långsamt och att det inte 

finns någon helhet. 
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Nedan beskrivs de mest frekvent förekommande kommentarerna modul för modul och läsaren 

hänvisas till bilaga G för en komplett lista på kommentarerna. I kapitlen 6 Analys och 7 Resultat- 

Åtgärdsplan tas alla synpunkter från användarna i beaktande. 

5.6.1 Hemsidan 

Det som orsakar mest problem för användarna är att ImageVault är för långsamt. Många beskriver 

att det tar flera timmar att lägga upp några bilder från en tävling. Flertalet användare upplever också 

att det är svårt att hitta låset som används för inloggningen och att det sedan är svårt att hitta länken 

till redigeraläget, se figur 35 nedan.  

 

Figur 35 - Många användare har problem att hitta Redigeraläge. 

Flera av användarna vi har pratat med tycker också att menyraden ovanför editeringsfältet i 

redigeralägets Redigera-flik inte är tillräckligt tydlig och de önskar att ikonerna skulle vara mer 

utförligt beskrivna (se figur 36). Dessutom är det svårt att editera de texter och bilder på startsidan 

som inte är placerade i en box. 

 

Figur 36 - Menyraden är inte tillräckligt utförligt förklarad. 

Relativt många personer påpekade att det är problematiskt att IdrottOnline bara fungerar i Internet 

Explorer och inga andra webbläsare. Detta är speciellt problematiskt för de personer som använder 

en Macintoshdator poängterar användarna. 

Ytterligare synpunkter som användarna hade var att inmatningen av start- och sluttid, då man lägger 

till en ny aktivitet i kalendern, är svår att förstå . Användarna kommenterade också att det borde 

finnas fler alternativ för upprepning av aktivitet. 
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Begreppet Arbetsrum anses av användarna förvirrande och många har svårt att förstå vad det är och 

hur det ska användas. 

5.6.2 Medlemsregistret 

De flesta kommentarer rörde medlemsregistret, dels för att de flesta intervjupersonerna arbetat 

med det, men också på grund av att det orsakar mest problem ute hos föreningarna. Nedan beskrivs 

några av de vanligaste kommentarerna, för övriga se bilaga G. Det som flest användare har 

kommenterat är att åtgärdslistan är onödig och skapar mycket problem, vilket gör att de tycker att 

det borde tas bort. Att man inte kan sortera sökresultatet när man söker på medlemmar 

kommenterades av nästan lika många användare. 

Vidare tycker väldigt många användare att den nedre raden flikar/knappar är svår att (se figur 37) 

och någon kommenterade att nya användare inte hittar dem trots tydliga instruktioner.  

 

Figur 37 - Det är svårt att hitta den nedre raden av flikar. 

Vidare efterfrågar användarna att alla medlemmar ska visas i sökresultatet från början så att en tom 

sökning inte behöver göras. De efterfrågar också att sökresultatet ska uppdateras automatiskt då 

ändringar på till exempel en medlem gjorts. Att det inte finns några hjälptexter eller förklaringar i 

medlemsregistret försvårar användandet enligt intervjupersonerna. 

Ytterligare mycket frekvent förekommande kommentarer är att det är förvirrande med både Förfinad 

sökning och Avancerad sök och dessutom sa flera personer att det mestadels är fälten under 

Avancerad sök som används. Användarnas upplevelse är också att det inte finns någon logik i vilka 

kommandon/funktioner som är knappar, länkar eller flikar vilket gör att det är mycket svårt att hitta 

de funktioner man letar efter. 

Att få en bra översikt önskas av många men användarna anser att det i dagsläget är väldigt svårt att 

få en bra överblick. Man vill till exempel ha en sida med alla fält som krävs för att lägga till en ny 

person istället för, som i dag, fyra dialogrutor. 
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Många personer som använder IdrottOnline mycket anser att det måste gå att göra de flesta saker 

genom att använda tangentbordet, vilket i dagsläget inte går. De säger att tabbordningen är helt fel 

och att ”enter”-tangenten inte fungerar på tillräckligt många ställen. 

Andra synpunkter användarna förde fram var att knapparna, till exempel Spara och Rensa, ”hoppar 

runt” och ligger inte alltid på samma ställen vilket upplevs irriterande, och att det inte går att välja 

vilka kolumner som ska exporteras då man exporterar medlemmar till Excel. 

Funktioner som användbara efterfrågar och som inte finns i IdrottOnline i dag är till exempel att 

kunna registrera betald medlemsavgift. Några föreningar har löst detta på egen hand bland annat 

genom att använd fältet för faxnummer eller passivisera alla medlemmar vid årsskiftet och sedan 

aktivera dem vartefter de betalt medlemsavgift. 

5.6.3 LOK-stödsmodulen 

Vad gäller LOK-stödsmodulen har inte lika många kommentarer kunnat samlas in då de flesta 

intervjupersoner inte använt modulen. De som kommenterat LOK-stödsmodulen sa att de vill kunna 

välja vilka kolumner som visas, som man i viss mån kan i medlemsregistret. En kommentar är att det 

är lätt att ansöka om LOK-stöd, men svårt att registrera aktiviteten. Användarna vill också i listan på 

deltagare (LOK-stödsmodulen med fullständig närvaroregistrering, se figur 38 nedan) på ett enkelt 

sätt kunna se vilka personer som är LOK-stödsberättigade.  

 

Figur 38 - Användarna önskar på ett enkelt lätt kunna se vilka som är LOK-stödsberättigade i listan. 

5.6.4 Idrottslyft 

I likhet med LOK-stödsmodulen har antalet intervjupersoner som använt Idrottslyftsmodulen varit 

väldigt begränsat. Det som ändå kommenterats är att det inte i ansökningsformuläret går att se vilka 

fält som är obligatoriska, vilket leder till viss irritation. Man önskar även kunna välja vilka kolumner 

som visas i översikten över ansökningarna samt att kunna sortera dessa, se figur 39 nedan. 
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Användarna vill också kunna se beviljat belopp i översikten, vilket de tycker är mer relevant än Sökt 

belopp som visas i dag. 

 

Figur 39 - Listning av Idrottslyftsansökningar. 

En användare påpekade att det har hänt att föreningarna har trott att de har skickat in en ansökan 

om Idrottslyft, men har i själva verket bara sparat den. Knappen Skicka ansökan finns inte om 

personen som fyller i ansökan inte har tillräckliga rättigheter eller har fyllt i fel någonstans. Detta gör 

att endast knappen Spara syns varför det hela kan misstolkas. Flera intervjupersoner tycker att det 

skulle vara bra med en historikfunktion motsvarande den som finns i LOK-stödsmodulen. Användarna 

önskar även kunna exportera från Idrottslyftsmodulen, på samma sätt som man kan i 

medlemsregistret. 

5.6.5 Övriga synpunkter 

Intervjupersonerna har också kommenterat både deras erfarenhet av helpdesk och manualerna. 

Väldigt många anser att det tar för lång tid att få svar när de kontaktat helpdesk för att få hjälp med 

någonting och ibland får de inte svar alls. Många menar också att de inte får tillräckligt utförliga svar 

när de väl får svar på sina frågor. Flera intervjupersoner berättar att de inte fått svar på e-

postmeddelanden de skickat och någon berättar att han förut skickade e-postmeddelanden med 

flera frågor på en gång, i en punktlista, men då bara fick svar på första frågan. Detta har lett till att 

personen numera skickar ett e-postmeddelande per fråga.  

Den allmänna uppfattningen hos intervjupersonerna angående manualerna är att många inte 

använder dem, utan kontaktar helpdesk istället. Många tycker också att någon koppling till 

manualerna i systemet skulle underlätta användandet avsevärt. Ett flertal av personerna säger att de 

inte får svar på sina frågor med manualerna och även att de anser att manualerna är skrivna för 

personer med väldigt liten datavana och efterlyser därför någon form av ”snabbguide” för mer 

insatta användare. Ett exempel på en sådan ”snabbguide” är en checklista med steg som måste 

genomföras för att kunna söka LOK-stöd, vilket några användare specifikt efterfrågat. 

5.6.6 Påståenden om IdrottOnline 

Alla användare som intervjuats har i slutet av intervjun graderat IdrottOnline avseende olika 

egenskaper på en skala. Totalt har 25 personer graderat påståendena om IdrottOnline och resultatet 

ser ut som följer (resultatet har grupperats i intervallen 1-3, 4-7 och 8-10, där 1 innebär att 

användaren inte instämmer alls och 10 att användaren instämmer helt): 
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Diagram 12 - "IdrottOnline är smidigt att använda." 

 

Diagram 13 - "IdrottOnline är lätt att lära sig." 

 

 

Diagram 14 - "IdrottOnline är tillförlitligt." 

 

Diagram 15 - "IdrottOnline uppfyller mina förväntningar”. 

 

I de fall där intervjupersonen inte haft någon uppfattning har Ingen åsikt markerats vilket kan ses i de 

två diagrammen ”IdrottOnline är smidigt att använda” och ”IdrottOnline är tillförlitligt” ovan. Y-axeln 

i diagrammen motsvarar antalet personer. 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras data i empirin med hjälp av teorierna i kapitel 3 Teoretisk referensram. 

Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt, en för vardera modul, där användarnas synpunkter, våra egna 

observationer och teorierna vävs ihop för att leda fram till förändringsförslag. 

6.1 Helhet 
Många av kommentarerna som samlats in under projektets gång handlar om den generella designen 

och övergripande kommentarer om IdrottOnline. Till att börja med anser många av 

intervjupersonerna och personalen på RF att låset som används för inloggningen är svårt att hitta. Då 

inloggningsförfarandet är en förutsättning för att över huvud taget kunna använda IdrottOnline är 

det extra viktigt att det är tydligt. Detta går hand i hand med den första av Nielsens punkter, ”lätt att 

lära”, det vill säga att användaren snabbt ska kunna komma igång med sitt arbete i systemet 

(Gulliksen & Göransson, 2002). Som helpdeskpersonalen (Conny) beskriver besöker många 

användare IdrottOnline endast ett par gånger om året för att ansöka om LOK-stöd vilket gör att de 

kan ha ändrat e-postadress, glömt bort sitt lösenord eller försöker logga in i IdrottOnline på fel ställe, 

det vill säga på www.idrottonline.se. Enligt Benyon et al. (2005) ska det vara lätt att lära sig att utföra 

uppgifter i systemet och att komma ihåg hur man ska utföra dem även om man varit ifrån systemet 

en tid. Detta är ytterligare ett argument för att inloggningsförfarandet måste ses över. En lösning på 

problemet skulle kunna vara att alltid visa fälten för användarnamn och lösenord på sidan så att 

användaren inte behöver klicka på låsikonen för att kunna logga in. Då skulle synligheten öka vilket 

enligt Preece et al. (2002) gör det mer sannolikt att användarna vet vad de ska göra. 

Vidare finns det enligt användarna en ovisshet kring vilka fält som är obligatoriska, och det gäller 

överlag i hela IdrottOnline. Enligt Schneiderman och Plaisant (2005) bör fält som måsta, eller inte 

måste, fyllas i vara tydligt markerade varför lösningen på detta är att markera alla fält som ska fyllas i 

med en asterisk (*). Detta gäller fält i ansökningar om LOK-stöd/Idrottslyft, importfilen och alla andra 

obligatoriska fält i systemet. Att en asterisk ska användas motiveras med Dix et al. (2004) 

”igenkänningsbarhet” och att symboler ska vara allmänt vedertagna som Osvalder och Ulfvengren 

(2008) beskriver. Eftersom asterisken brukar användas för att markera obligatoriska fält i många 

andra sammanhang borde den också användas i IdrottOnline. 

Enligt Goodwin (2009) bör inte textfält ha grå bakgrund för att indikera icke editerbar text. I 

IdrottOnline används detta på några ställen och bör bytas ut mot enbart en text för att användaren 

inte ska bli förvirrad.  

Vad gäller den generella designen av systemet menar Goodwin (2009) att man bör undvika ”flikar i 

flikar”, vilket IdrottOnline i dag bygger på. Många användare säger att det är svårt att få en bra 

helhetsbild och under användartesterna hade många svårt att exempelvis skapa en ny roll då den 

funktionen var svår att hitta (se figur 25). Preece et al. (2002) beskriver att ju mer gömd en funktion 

är, desto svårare blir det för användaren att hitta och använda funktionen. En lösning på detta 

problem är att istället för att ha det fliksystemet som finns i dag (se figur 21) ha flikar till vänster på 

andra ledden (se figur 40). Genom att använda färger kan man visa på förhållanden mellan objekt 

(Goodwin, 2009). Därför bör varje del av IdrottOnline ha en specifik färg så att det blir lätt för 

användaren att känna igen sig. Dessutom minimeras risken för att användaren blandar ihop de olika 

delarna. Bakgrundsfärgerna bör enligt Lazar (2005) vara ljusa, eftersom det tenderar att ha färst 
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problem i kombination med till exempel blått, rött och svart. Alla hyperlänkar i systemet bör vara 

blåa (innan användaren klickat på den och lila efter att användaren klickat på länken) vilket använts 

som standard länge (Lazar, 2005). Typsnittet ska enligt Lazar (2005) vara samma i hela systemet och 

ett som är vanligt förekommande. Därför ska ett typsnitt som fungerar i alla webbläsare användas. 

 

Flik 1 Flik 2 Flik 3 Flik 4 

Underflik 1    
Underflik 2    
Underflik 3    

Figur 40 - En lösning kan vara att underflikarna är ordnade på andra ledden. 

Flertalet användare efterfrågar en exportfunktion av sökresultat på flera ställen i IdrottOnline än vad 

som finns i dag. Nu kan man bara exportera viss information från sökresultatet i medlemsregistret. 

Dessutom ser själva sökningen och sökresultaten olika ut i olika delar av systemet. Detta är inte 

önskvärt enligt bland andra Dix et al. (2004) då de menar att konsekvens är viktigt, vilket också 

Preece et al. (2002), Schneiderman och Plaisant (2005) samt Ottersten och Berndtsson (2009) 

poängterar. De anser att man ska använda samma begrepp för samma funktioner och att liknande 

funktioner ska se likadana ut för att användaren lättare ska lära sig systemet. För att förbättra detta 

föreslås en generell layout för alla sökningar i IdrottOnline och också möjlighet att alltid kunna 

exportera sökresultatet till Excel. Vidare vill användarna få möjlighet välja vilka kolumner som ska 

exporteras, vilket enligt Dix et al. (2004) är lämpligt då användbara system bör vara anpassningsbara. 

Användarna vill också ha möjlighet att själva bestämma vilken kolumn sökresultatet ska sorteras på 

varför även detta bör göras möjligt. 

Vid användartesterna observerades, som tidigare nämnts, att många hade svårt att hitta knappen för 

att skapa en ny roll i medlemsregistret. Användarna säger också att ”knapparna hoppar runt”. Som 

gestaltlagarna säger, närhet och likhet, bör don (till exempel knappar) som hör ihop placeras nära 

varandra och don som har samma funktion likna varandra (Osvalder & Ulvengren, 2008). Detta 

menar också Ottersten och Berndtsson (2002) som beskriver att objekt som placeras nära varandra 

upplevs höra ihop (gruppering). För att undvika att användaren känner att ”knapparna hoppar runt” 

och för att öka enhetligheten och konsekvensen i systemet, vilket enligt bland andra Dix et al. (2004) 

och Preece et al. (2002) leder till att det är lättare att lära sig systemet, bör alla knappar som används 

för att ”skapa nytt” ha samma placering på skärmen. Detta gäller till exempel knapparna för Lägg till 

medlem, Lägg till roll och Skapa ny ansökan. 

Under användartesterna observerades också att flera användare letade länge efter funktionen 

Importera medlemmar. Detta främst på grund av att de letar i fältet till höger där Exportera 

medlemmar ligger (se figur 28). Som Jens kommenterar finns det ingen konsekvens i vad som 

placeras som knappar, flikar eller vad som placerat i ytan till höger om sökresultatet i 

medlemsregistret. På samma sätt som ovan är detta inte bra då det går emot gestaltlagen närhet 

(Osvalder & Ulfvengren, 2008), gruppering som också beskrivs av Osvalder och Ulfvengren (2008) 

samt principen mappning (Norman, 1988) som alla handlar om hur don placeras i förhållande till 

varandra. Benyon et al. (2005) menar i sin tolkning av användbarhetsbegreppet att system ska 

innehålla relevanta funktioner som ska vara ordnade på ett lämpligt sätt. Ottersten och Berndtsson 

(2002) säger också att man ska sträva efter att ta bort så många onödiga element som möjligt då de 
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gör det svårare för användaren att tolka och bedöma informationen. För att lösa detta och få en 

bättre och mer logisk placering av funktioner är vårt förslag att man lägger någon form av 

verktygslåda till vänster på skärmen (där det finns mycket plats) där liknande funktioner placeras. 

Denna ska finnas i alla moduler (exklusive hemsidan då EpiServer begränsar möjligheterna att 

anpassa användargränssnittet) så att användaren lätt hittar funktionerna. Man bör noga tänka 

igenom vilka funktioner som ska ligga i denna verktygslåda så att den innehåller relevanta funktioner 

i enlighet med Benyon et al. (2005).  

Några användare kommenterar att det inte går att använda tangentbordet i så stor utsträckning som 

de skulle vilja i IdrottOnline. Detta är en av Schneiderman och Plaisants (2005) gyllene regler och bör 

åtgärdas för att öka användbarheten i systemet. Exempelvis måste ”enter”-tangenten fungera i hela 

systemet och tabbordningen måste vara rätt. 

Att IdrottOnline bara går att använda i Internet Explorer är ytterligare ett problem som både 

användare och Lena framfört. Vi upplever efter intervjuerna att detta ställer till problem för många 

användare och speciellt de som har en Macintoshdator. Detta kan ses som två delproblem: dels att 

IdrottOnline bör gå att använda oavsett webbläsare och dels att, givet att det av någon anledning 

inte skulle gå, det inte finns tillräckligt tydlig information om detta i vare sig manualerna eller 

systemet. Det senare gör till exempel att det blir svårt för användaren att korrigera fel när denne 

upptäcker att webbläsaren han/hon använder inte är kompatibel med webbläsaren, vilket går emot 

Dix et al. (2004) tankar om felavhjälpningsförmåga. IdrottOnline bör alltså anpassas så att det går att 

använda applikationen i vilken webbläsare som helst för att underlätta användandet. Skulle detta av 

någon anledning inte kunna genomföras måste det tydligt framgå att det bara är möjligt att använda 

IdrottOnline i Internet Explorer version 6-8. 

Både användarna och projektledaren för LOK-stödsmodulen och Idrottslyftsmodulen (Pia) sa att man 

efter en tids inaktivitet blir utloggad från IdrottOnline utan att det man arbetade med sparas. 

Inaktivitetstiden har blivit längre men fortfarande så sparas inte arbetet. Detta kan kopplas till 

Nielsens punkt om att användbara system ska vara effektivt att använda (Gulliksen & Göransson, 

2002) vilket inte är fallet om arbete man utfört i systemet försvinner på grund av inaktivitet. Det är 

inte heller ett önskvärt beteende sett till en av de gyllene reglerna som Schneiderman och Plaisant 

(2005) formulerat, nämligen att användaren ska ges kontroll över systemet och inte tvärt om. För att 

undvika dubbelarbete och irritation hos användarna borde det senaste som arbetades med sparas 

och då man loggat in i systemet igen efter en inaktivitetsutloggning bör samma vy som arbetades 

med innan utloggningen visas. 

6.1.1 Systemets begrepp 

Enligt såväl användarna som Stellan och Conny är begreppen som används i IdrottOnline inte 

konsekventa och dessutom är flera begrepp som finns i systemet svåra för användarna att förstå. 

Exempel på detta är att begreppen medlem och person används på olika ställen och att många 

användare, enligt Stellan, Conny och fokusgruppen, inte förstår vad Kategori innebär. Som beskrivet 

tidigare är konsekvens i system viktigt enligt bland andra Schneiderman och Plaisant (2005). Ett sätt 

att få IdrottOnline mer enhetligt, samtidigt som begrepp som används i systemet blir tydligare, är att 

alla knappar både har en ikon och text vilket beskrivs av Goodwin (2009). Ikonerna ska vara likadana 

för samma funktioner i hela systemet och utformas enkelt och tydligt enligt Goodwin (2009) och 

Ottersten och Berndtsson (2002). De ska också vara allmänt vedertagna så att de inte kan misstolkas 
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(Osvalder & Ulfvengren, 2008). Vidare bidrar vedertagna ikoner och begrepp till att systemet blir mer 

användbart enligt Dix et al. (2004) då det innebär att användaren kan utnyttja sin tidigare kunskap 

för att interagera med systemet (”igenkänningsbarhet”). 

För att lösa problemet med förvirringen kring begreppet Kategori föreslår vi en namnändring till 

Rollkategorier och att utöka antalet hjälptexter i systemet (se avsnitt 6.1.2 Hjälptexter nedan). Även 

Egenskaper borde byta namn till Tilläggsfält då användarna inte förstår vad Egenskaper är till för och 

vi tror att Tilläggsfält tydligare beskriver vad det kan användas till. 

6.1.2 Hjälptexter 

Såväl användare som projektledare och anställda på RF efterfrågar hjälptexter i IdrottOnline, vilket i 

dag endast finns på ett fåtal ställen. De säger också att de skulle vilja ha någon form av koppling till 

manualerna i systemet. Som Goodwin (2009) beskriver ska instruktioner hållas korta och 

lättförståeliga. Det är också viktigt med tydliga och välformulerade tooltip (Goodwin, 2009), vilket 

bör införas i hela IdrottOnline. Dessutom kan korta beskrivningar visas i alla delar av IdrottOnline så 

att användaren snabbt förstår vad respektive modul är till för. I dag finns några klickbara ikoner (i 

form av frågetecken) på vissa ställen i IdrottOnline som visar hjälptexter vilka borde införas i en 

mycket större utsträckning. Det skulle också bidra till enhetligheten av IdrottOnline. Det ideala vore 

att ha kopplingar till IdrottOnlines manual så att användaren kom till rätt avsnitt i manualen då de 

klickat på ett frågetecken i systemet. Detta är dock en större förändring som förmodligen ligger 

längre fram i tiden. Däremot skulle någon form av ”tipsruta”, med kortfattade tips på funktioner som 

användare kan ha nytta av, kunna vara till hjälp för att användarna lättare och snabbare skulle hitta 

fler funktioner som finns i IdrottOnline. Detta är enligt Nielsens punkt lätt att lära (Gulliksen & 

Göransson, 2002) en viktig faktor för att få system mer användbara. 

Gällande felmeddelanden, som Lena kommenterar, finns endast ett fåtal i systemet i dagsläget och 

dessa bör formuleras på ett sätt som gör att användaren lätt förstår vad som gått fel (Schneiderman 

& Plaisant, 2005, Norman, 1988). 

Någon användare påpekar också att det vore bra med någon form av checklista i manualen för de 

steg som måste göras då man söker LOK-stöd. Detta kan kopplas till delar av vad Benyon et al. (2005) 

beskriver, nämligen att systemet ska innehålla relevant information ordnat på ett lämpligt sätt och 

att det ska vara lätt för användaren att komma ihåg hur man ska utföra uppgifter i systemet även om 

denne varit ifrån systemet en tid. Genom att utforma en checklista hjälper man användare att 

komma ihåg de steg som behöver göras, eftersom LOK-stöd bara söks två gånger per år och man 

annars riskerar att användarna glömmer bort hur man gör mellan gångerna. Det är också bra att 

tillhandahålla manualer/hjälptexter på olika detaljnivåer, då användarna av IdrottOnline har en så 

pass spridd datorvana och kunskap om IdrottOnline. 

6.1.3 Automatiska uppdateringar 

Då användaren exempelvis gjort ändringar på en medlem, skapat en föreningsrapport eller tagit bort 

en medlem uppdateras inte systemet automatiskt vilket användarna efterfrågar. Schneiderman och 

Plaisant (2005) skriver att det ska vara tydligt för användaren när en aktion är klar vilket inte är fallet 

om uppgifter inte uppdateras automatiskt efter ändringar. En parallell kan också dras till Dix et al. 

(2004) observerbarhet som innebär att användaren ska kunna avgöra systemets ”inre tillstånd” vilket 

vi anser att detta inte är ett exempel på eftersom det är svårt för användaren att förstå om 

ändringarna slagit igenom. Detta löses genom att sökresultatet, eller rapportstatus, uppdateras då 
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det gjorts någon ändring. Det är också önskvärt att det på något sätt indikeras att systemet ”tänker” 

för att undvika att användaren upprepar en aktion flera gånger. 

6.1.4 Övrigt 

Användarna tycker att IdrottOnline ofta är långsamt och segt att arbeta i, ibland kan man inte ens 

logga in. De säger också att det är svårt att få en överblick över till exempel en medlem och att det 

tar lång tid att lägga in en ny medlem eftersom det inkluderar flera steg. Detta är inte önskvärt och 

går emot Nielsens punkt om att systemet ska vara effektivt att använda (Gulliksen & Göransson, 

2002). Inte heller Schneiderman och Plaisants (2005) gyllene regler är uppfyllda, då användaren (när 

denne ska lägga in en ny medlem) inte upplever att han/hon har kontroll över systemet utan tycker 

snarare att det är tvärt om. Vidare innebär de olika stegen som måste gås igenom för att lägga in en 

ny medlem att användaren måste belasta korttidsminnet vilket inte heller är bra utifrån 

Schneiderman och Plaisants (2005) gyllene regler. För att lösa detta tror vi att man måste se till att ha 

mycket mer prestanda samt minimera antalet dialogrutor och steg för att utföra handlingar i 

systemet eftersom vi tror att systemet i sådant fall upplevs snabbare och mer överskådligt. Dessutom 

tror vi att användaren känner mer kontroll om man begränsar antalet oförutsägbara dialogrutor. 

Genom att göra dessa förändringar tror vi att användarna upplever systemet som mer tillförlitligt än 

tidigare (se avsnitt 5.6.6 Påståenden om IdrottOnline). 

Användarna har också haft en hel del kommentarer angående helpdesk och deras upplevelser om 

denna. Vi tror att en fungerande support är väldigt viktigt för ett sådant här typ av system, speciellt 

eftersom en stor del av systemets användare har väldigt liten datorvana. Om användaren får något 

problem med systemet som leder till att de måste kontakta helpdesk och då inte får svar på sina 

frågor tror vi att den berörda användarens inställning till IdrottOnline blir mer negativ. 

En förändring som vi anser är viktig är att i större utsträckning integrera användarna vid utvecklingen 

av IdrottOnline. Som Lazar (2005) beskriver har integration av användare i utvecklingsprocessen visat 

sig vara lönsamt. Vår upplevelse är att man vid utvecklingen av IdrottOnline inte tar in användares 

synpunkter i tillräckligt stor utsträckning. Enligt Gould (1988) bör det finnas en kontinuerlig 

användartestning vilket vi inte upplever att RF har. Ett, enligt oss, enkelt sätt att lättare få med 

användarperspektivet vid utvecklingen av IdrottOnline är att tidigt i implementationsprocessen 

involvera Idrottsutbildarna. Vi tror att de kan bidra med mycket eftersom de har mycket kontakt med 

användarna och kan se på IdrottOnline med andra ögon än utvecklarna och projektledarna. Om detta 

skulle göras i ett tidigt skede tror vi att produkten skulle bli mer användbar, vilket enligt Jordan 

(1998) (som skriver att det är viktigt för att undvika irritation och frustration hos användarna) är 

väsentligt. Gould (1988) diskuterar också detta i de fyra systemdesignprinciperna, det vill säga att 

man så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen ska få in användarsynpunkter. Ytterligare ett sätt att 

samla in synpunkter från användare är att ha en ”Har du några synpunkter?”-länk i IdrottOnline där 

användarna kan fylla i ett formulär med förändringsförslag och feedback som sedan skickas till RF. 

Detta skulle vara ett enkelt sätt för både användare och RF att integreras/intergrera användare i 

utvecklingen av IdrottOnline. 

6.2 Hemsidan 
Det framkom i intervjuerna med projektledarna att det inte finns någon direkt tanke bakom vilka 

knappar som ska ligga synliga vid inloggningen (se figur 12). Ingen av användarna har påpekat dessa 

knappar och det verkar inte som att de används. Några funktioner kan vara bra att nå redan före 
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inloggningen, men då de inte verkar användas är det bättre att satsa på att göra själva inloggningen 

synligare i enighet med Preece et al. (2002) designprinciper. 

Från inloggningsrutan kan man i dag också nå redigeraläget. Alla, såväl användare som anställda på 

RF, har påpekat att det finns svårigheter i att växla mellan visa- och redigeraläge. Många användare 

tror till exempel att de är tvungna att logga ut och sedan in igen för att kunna gå från redigeraläge till 

visaläge. Detta är inte effektivt enligt Nielsens definition av användbara system (Gulliksen & 

Göransson, 2002). En tydligare länk till redigeraläget, som inte enbart syns när man öppnar 

inloggningen, och en tydlig länk för att växla från redigeraläge till visaläge skulle göra systemet mer 

effektivt att använda och lättare att lära sig. Allt i enighet med Nielsens definition (Gulliksen & 

Göransson, 2002). För att göra det ännu tydligare bör också namnen Redigeraläge och Visaläge bytas 

ut till exempelvis Redigera hemsidan respektive Visa hemsidan. 

Användartesterna har visat att många användare har svårt att hitta vissa funktioner. Många 

funktioner finns lättillgängliga om man använder sig av högerklick, men många användare vet inte 

ens att det är möjligt att använda höger musknapp i systemet. Ett exempel på detta är funktionen att 

lägga till en ny nyhet som flera användare hade svårt att hitta. Preece et al. (2002) menar att ju mer 

gömda funktioner är desto svårare blir det för användaren att hitta och använda dem. I enighet med 

Preece et al. (2002) teori om användbarhet bör därför funktionerna på hemsidan göras mer synliga. 

Detta kan göras genom att se till att alla funktioner är tillgängliga såväl genom högerklick som genom 

synliga knappar. Detta skulle också leda till att det blir lättare att lära sig att utföra uppgifter och 

komma ihåg hur de ska utföras, enligt Benyon et al. (2005). Utöver att göra funktioner synligare med 

knappar bör möjligheten att kunna använda högerknappen på musen upplysas bättre om, till 

exempel genom att införa en ”tips”-ruta där användaren kan få tips på hur olika uppgifter kan utföras 

(Se avsnitt 6.1.2 Hjälptexter).  

Allmänt för alla delar av hemsidan är att menyraden ovanför editeringsfälten (se figur 36) inte är 

tillräckligt tydlig enligt användarna. Osvalder och Ulfvengren (2008) menar att symboler ska vara 

allmänt vedertagna och otvetydiga så att de inte kan misstolkas. För att göra editorn lättare att förstå 

för användarna bör därför ikonerna ordnas så att funktioner som hör ihop placeras tillsammans, 

enligt Norman (1988). Detta kan också kopplas till Osvalder och Ulfvengrens (2008) gestaltlag närhet 

och Ottersten och Berndtssons (2002) tumregel om gruppering. Ikonerna kan också göras lite större 

för att få dem mer synliga och korta, informativa, tooltips är bra och bör därför införas (Goodwin, 

2009). 

Under telefonintervjuerna framkom det att väldigt få användare använder funktionen Favoriter i 

redigeraläget. De flesta vet inte vad det är för någonting, men det verkar som att användarna tycker 

att det är en bra funktion för stora föreningar och det ger användaren möjligheten att anpassa 

användargränssnittet, vilket enligt Dix et al. (2004) användbarhetsfaktor flexibilitet och 

anpassningsbarhet är önskvärt. Därför bör den finnas kvar men det måste tydliggöras hur man 

använder den, i form av tydliga instruktioner (Goodwin, 2009). 

6.2.1 Kalendern 

En synpunkt som framförts av användarna är att det skulle vara önskvärt att kunna söka efter 

aktiviteter, och sortera dem som man vill, i kalendern. Enligt Benyon et al. (2005) ska ett system med 

hög grad av användbarhet klara av att utföra de uppgifter som användaren vill ha utförda och därför 

bör en sökfunktion läggas till i kalendern på hemsidan. En användare påpekade också att man endast 
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ser veckonummer och dag i kalendern då man valt att visa den i ett datumintervall. För att göra det 

tydligare bör även månad visas. Vidare har flera användare påpekat att det inte går att visa 

aktiviteter på startsidan som ligger längre fram i tiden än en månad. Detta upplever många är ett 

problem då det kan se ut som att föreningen är inaktiv när de i själva verket har många inplanerade 

aktiviteter längre fram. Detta kan lösas genom att göra det möjligt för användaren att välja en längre 

tid än en månad och det skulle enligt Dix et al. (2004) göra systemet mer flexibelt och 

anpassningsbart. 

Användartesterna (uppgift 11) visade att de största problemen i kalenderfunktionen på hemsidan 

finns i formuläret för att lägga till en ny aktivitet. De flesta användarna lyckades lägga till en ny 

aktivitet i kalendern men många gjorde flera felklick på vägen. Flödet uppfyller kravet på 

ändamålsenlighet, enligt Tullis och Albert (2008), men inte kravet på effektivitet. Även Nielsen 

(Gulliksen & Göransson, 2002) tar upp att antalet fel som användaren gör bör minimeras för att 

systemet ska vara effektivt att använda.  

Någonting som många användare har haft åsikter om är inmatningen av start- och sluttid för en 

aktivitet. Enligt Goodwin (2009) ska en kalenderfunktion, i likhet med den som finns i dag, användas 

för att datum enkelt ska kunna väljas med muspekaren. Därför bör detta behållas, men inmatning av 

tid kan brytas ut och läggas som egna fält. Goodwin påpekar dock att möjligheten att skriva in 

datumet med tangentbordet också måste finnas, vilket också gäller för inmatning av tid. Det bör gå 

att välja klockslag i en rullist, men också att skriva in det själv med tangentbordet. Detta kan kopplas 

till Dix et al. (2004) definition av användbarhet och punkten ”ersättningsbarhet” som i detta fall 

innebär att ett datum ska kunna matas in av användaren och automatiskt konverteras till ett 

standardformat så att systemet kan hantera det. Vidare önskar användarna att tid ska kunna väljas 

mer exakt. I dag går det bara att välja hela halvtimmar men flera användare har påpekat att deras 

aktiviteter kan börja på helt andra klockslag. Detta är någonting som är viktigt och relevant för 

användarna och enligt Benyon et al. (2005) bör systemet därför anpassas utifrån användarnas 

önskemål. 

Flera användare efterfrågar också bättre automatik för Slutdatum och Sluttid och ett förslag som kom 

fram var att både slutdatum och sluttid borde ha ett defaultvärde. Några användare har dock 

påpekat att man inte alltid vet sluttid på en aktivitet och därför bör sluttiden inte ha ett defaultvärde. 

Någon menade också att man ibland inte ens vet vilken starttiden en aktivitet har och därför bör 

endast Startdatum vara obligatoriskt. Ett annat förslag från användarna är att man ska kunna välja 

längden på aktiviteten från ett antal fördefinierade alternativ. Ett bra sätt att göra detta på kan, 

enligt Goodwin (2009), vara att använda kryssrutor för till exempel ”1 timma”, ”2 timmar”, och ”3 

timmar”. Goodwin skriver att märkningen av kryssrutorna då ska ligga till höger och att man bör 

tänka på hur man grupperar dem så att de inte blandas ihop med varandra. 

Möjligheten att ange samlingsplats för en aktivitet är någonting som efterfrågas av användarna och 

detta bör införas, i enighet med Benyon et al. (2005) teori om relevanta funktioner. Fältet för 

Samlingsplats bör grupperas ihop med Samlingstid (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Dix et al. (2004) menar att man inte ska behöva skriva in information flera gånger om den redan finns 

i systemet. Detta stödjer användarnas önskemål om att kontaktpersonen för en aktivitet bör kunna 

länkas till person i medlemsregistret. Även Schneiderman och Plaisant (2005) och Ottersten och 

Berndtsson (2002) säger att korttidsminnesanvändningen bör reduceras, vilket innebär att 
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användaren inte ska behöva komma ihåg information från en vy till en annan. I dag måste 

användaren göra det i och med att han/hon först måste hitta personen i medlemsregistret och sedan 

minnas uppgifterna för att kunna föra in dem i aktiviteten. Enligt Schneiderman och Paisants (2005) 

teori om utformande av formulär bör kontaktuppgifter (e-post och telefon) flyttas upp i anslutning 

till kontaktpersonens namn, för att uppnå en ”logisk gruppering och följd av inmatningsfält”. 

För att publicera en ny aktivitet tror många att man måste man klicka två gånger, först på Spara och 

sedan på Publicera. Detta är ännu ett exempel på inkonsekvens då det överallt annars i 

hemsidemodulen finns ett val som heter Spara och publicera. Enligt Dix et al. (2004), Schneiderman 

och Plaisant (2005) och Preece et al. (2002) är konsekvens i systemet väldigt viktigt och därför bör 

knappen Spara och publicera synas då användaren skapar en ny aktivitet. 

Uppgift 12 i användartesterna gick ut på att ta bort en aktivitet från kalendern. Denna uppgift klarade 

de flesta med avseende på ändamålsenlighet och effektivitet (Tullis & Albert, 2009), men det 

observerades att nästan alla som gjorde uppgiften letade efter en möjlighet att ta bort aktiviteten 

redan i aktivitetslistan. I dag måste man klicka på den aktuella aktiviteten först. Genom att lägga till 

en ikon för att ta bort aktivitet i aktivitetslistan ökar synligheten enligt Preece et al. (2002) och även 

konsekvensen blir bättre om alla funktioner kring en aktivitet ligger samlade på samma ställe (Dix et 

al., 2004).  

En användare i en flersektionsförening önskade att det skulle finnas ett val när man lägger till en 

aktivitet i en sektion att ”jag vill att denna ska synas i huvudföreningens kalender” och att 

huvudadministratören sedan får möjlighet att godkänna detta. Detta är en funktion som kan anses 

vara relevant för flersektionsföreningar och därför bör det möjliggöras enligt Benyon et al. (2005) för 

att öka användbarheten. 

Pia tar upp att det är viktigt vad man döper kalendrarna till för att det ska vara enkelt att koppla till 

dem från LOK-södsmodulen. För att belysa detta kan en lösning vara att ge en kortfattad instruktion, 

i enighet med Schneiderman och Plaisant (2005), i flödet att skapa en ny kalender där man talar om 

att det är viktigt vad kalendern heter för att den inte ska blandas ihop med föreningens övriga 

kalendrar.  

6.2.2 Nyheter 

Flödet att lägga till nya nyheter testades i användartesterna (uppgift 10) och resultatet visade att 

flödet väl uppfyller de användbarhetskrav som Tullis och Albert (2008) med flera definierar för såväl 

ändamålsenlighet som för effektivitet. Det som var problematiskt med uppgiften var att funktionen 

för att lägga till ny nyhet inte är tillräckligt synlig (se avsnitt 6.2 Hemsidan) och att boxinställningar 

var krångligt (se avsnitt 6.2.3 Boxinställningar). Dessutom skulle rubriken Skapa ny nyhet istället för 

nuvarande Skapa ny sida, som syns då man skapar en ny nyhet (eller andra nya sidor), öka 

synligheten och förståelsen för vad man som användare gör. 

6.2.3 Boxinställningar 

Boxinställningar vållade problem för användarna i både uppgift 10 (nyheter) och uppgift 11 

(kalendern). Många tyckte att det var krångligt och svårt att veta var olika inställningar skulle göras. 

Resultatet över antal felklick som användarna gjorde i dessa uppgifter visar att effektiviteten är låg 

enligt Tullis och Albert (2008). Alla inställningar för boxar bör göras på samma ställe, i enighet med 

Ottersten och Berndtsson (2002) tumregel gruppering som innebär att objekt som hör ihop ska 
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placeras nära varandra, till exempel genom att alla inställningar kan göras under fliken 

boxinställningar på startsidan. 

En åsikt som flera användare har var att det är svårt att byta plats på boxar och att de vill ha större 

möjligheter att anpassa sin startsida själva. Enligt Benyon et al. (2005) ska systemet innehålla 

relevanta funktioner och klara av att utföra de uppgifter som användarna vill ha utförda. Då detta är 

ett önskemål från användarna bör därför möjligheterna till att enkelt kunna anpassa sin startsida 

utökas. Detta kan göras genom att lägga till ett boxalternativ som heter ”anpassad” där man själv kan 

dra och släppa boxarna där man vill att de ska ligga. 

6.2.4 Arbetsrum 

Det råder stor förvirring hos användarna kring arbetsrummen. Många vet inte hur de ska användas 

och de flesta tycker att det är otydliga instruktioner. Ett förslag som kommit från användarna är att 

namnet Arbetsrum borde bytas ut mot Lag- eller Gruppsida. Eftersom arbetsrum även kan vara till 

exempel en sida för ett visst arrangemang är det inte trivialt att hitta ett ersättningsbegrepp till 

”arbetsrum”. För att lösa problemet föreslår vi tydligare tooltip och bra hjälptexter vid valet 

Arbetsrum. 

6.2.5 ImageVault 

Alla intervjupersoner, och vi själva, tycker att ImageVault går väldigt långsamt. En användare 

berättade bland annat att det kan ta flera timmar att ladda upp ett fåtal bilder. Detta går helt emot 

Benyon et al. (2005) tolkning av användbarhet som säger att ”man ska kunna använda systemet med 

en rimlig ansträngningsnivå”. Om prestandan ökades så att ImageVault går snabbare att använda 

skulle också systemet som helhet bli mer tilltalande för användarna, enligt Nielsens punkt subjektivt 

tilltalande (Gulliksen & Göransson, 2002), och på så sätt bli mer användbart. 

De flesta, såväl användare som anställda på RF, menar att det är för många klick för att lägga till 

bilder. Detta görs i dag i fyra steg vilket inte kan anses som effektivt enligt Nielsens punkter för 

användbara system (Gulliksen & Göransson, 2002). Enligt oss kan alla nuvarande steg samlas i en och 

samma dialogruta vilket skulle göra flödet mycket mer effektivt. Många tycker också att det faktum 

att man bara kan ladda upp fyra bilder åt gången är en dålig begränsning. Detta gör också att 

systemet inte är effektivt och att det tar onödigt lång tid att ladda upp flera bilder. Möjligheten finns 

redan i dag genom att ladda hem en komponent som gör att fler än fyra bilder kan laddas upp. 

Uppenbarligen är detta inte tillräckligt tydligt för användaren varför vi föreslår att detta ska göras 

mer synligt, i enighet med Preece et al. (2002). Den ansträngningsnivå som då krävs av användaren 

blir mindre och detta är mer i linje med vad Benyon et al. (2005) säger om användbarhet. 

Någonting som många användare saknar i ImageVault är möjligheten att söka bland filerna. Enligt 

användare som även har varit i kontakt med IdrottOnline förbund finns det där en sökfunktion i 

ImageVault och den borde införas i föreningsversionen också. Benyon et al. (2005) menar att man 

ska tillgodose användarnas önskemål och att systemet ska kunna utföra de uppgifter användaren 

efterfrågar. Därför bör en sökfunktion finnas eftersom det är en relevant funktion för användarna. 

Vidare önskar också användarna att det ska vara möjligt att flytta filer mellan olika mappar genom att 

dra och släppa i likhet med många andra mappsystem. Detta borde möjliggöras enligt Dix et al. 

(2004) punkt ”igenkänningsbarhet”. 
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Under användartesterna framkom att det uppstår problem för många när de ska ändra storleken på 

en bild. En person missade till exempel att klicka på Verkställ, vilket resulterade i att ändringen inte 

genomfördes. Enligt Ottersten och Berndtsson (2002) bör man sträva efter att ta bort så mycket 

onödiga element som möjligt då dessa inte tillför någonting för användaren. Knappen Verkställ är i 

det här sammanhanget onödig och vållar mer problem för användaren än tillför någonting. Således 

bör den knappen tas bort vilket också skulle göra systemet mer konsekvent i enighet med bland 

andra Dix et al.(2004) tolkning av användbarhet, punkten ”Lärbarhet”, eftersom Verkställ i dag inte 

finns vid något av de andra redigeringsverktygen (till exempel Rotera).  

6.2.6 Åtgärdsfönstret 

Det var tydligt under användartesterna (uppgift 13) att åtgärdsfönstret är svårt att hitta och att 

användarna inte hittade till nyhetskonfigureringen (se figur 33). Endast två av åtta personer klarade 

uppgiften på egen hand och vad det gäller antalet felklick var det den uppgift som hade högst 

medelvärde av alla. Även fokusgruppen som diskuterade hemsidemodulen poängterade detta.  Detta 

tyder på låg grad av ändamålsenlighet och låg grad av effektivitet (Tullis & Albert, 2008). Då 

åtgärdsfönstret är svårt att hitta bör vissa funktioner flyttas bort ifrån den. Enligt Ottersten och 

Berndtsson (2002) är det bättre att placera objekt som hör ihop med varandra tillsammans. 

Nyhetskonfigureringen bör således göras tillgänglig där man skapar nyhetslistor, eftersom det är då 

man använder den funktionen. En länk som säger till exempel Lägg till fler i anslutning till de förvalda 

nyhetslistor som redan finns tillgängliga när man skapar en nyhetslista kan vara lösning på 

problemet. 

Vidare bör domänhantering, av samma anledning som ovan, flyttas till en egen flik under starsidan 

och för konsekvensens skull (Schneiderman & Palisant, 2005; Dix et al., 2004) bör samma flik finnas 

under varje arbetsrum. 

6.2.7 Funktioner som användarna saknar 

Under intervjuerna har användarna fått frågan om de finns några funktioner som de saknar i 

IdrottOnline. Om möjlighet finns bör de funktioner som efterfrågas införas i enighet med Benyon et 

al. (2005) punkter om relevanta funktioner och ”att systemet ska klara de uppgifter som användaren 

vill ha utförda”. Resultatet av de påståenden som alla intervjupersoner har svarat på visar också att 

systemet får relativt låga betyg på påståendet ”IdrottOnline uppfyller mina förväntningar” vilket 

enligt Tullis och Albert (2008) tyder på låg tillfredställelse (se avsnitt 5.6.6 Påståenden om 

IdrottOnline). Detta är ytterligare en anledning att ta till vara på de funktioner som användarna 

saknar i systemet. 

När det gäller hemsidan har flera påtalat att de skulle vilja ha en enkel räknare/statistikfunktion för 

att kunna se hur många som besöker hemsidan. En annan funktion som önskas är möjligheten att 

prenumerera på uppdateringar via e-post, det vill säga att medlemmarna i föreningen ska kunna få e-

postmeddelandet när till exempel en nyhet har lagts upp på hemsidan. Det förstnämnda, en räknare, 

borde vara en enkel funktion som inte kräver allt för mycket för att införas, medan den andra är en 

mer omfattande förändring. 

6.3 Medlemsregistret 
Både användarna och vi gav synpunkter på att dialogrutor med samma funktioner ser olika ut 

beroende på varifrån de öppnas vilket är förvirrande. Både Dix et al. (2004) och Schneiderman och 

Plaisant (2005) understryker att det är viktigt med konsekvens i system varför detta inte är ett 
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lämpligt beteende. Dialogrutorna ska vara möjliga att öppna från olika ställen i IdrottOnline men de 

ska alltid se likadana ut. 

Eftersom flera av teorierna kring användbarhet betonar vikten av konsekvens i system (Dix et al., 

2004; Preece et al., 2002) bör även telefonnummer standardiseras så att de presenteras likadant 

överallt i systemet oavsett på vilket format användaren matat in det. Detta är något som några 

användare kommenterat under intervjuerna om IdrottOnline. Dix et al. (2004) menar även att 

användbara system ska kunna substituera ekvivalenta värden mot varandra varför systemet 

automatiskt borde konvertera telefonnummer som matas in till ett givet standardformat. 

Både användarna och Lena kommenterar att det är svårt att förstå vad rullisten Idrotter är till för . Vi 

tror att det skulle underlätta om alternativen syntes istället för att vara i en rullist, i enighet med 

Preece et al. (2002) tankar om synlighet. Rullisten är placerad precis ovanför informationsrutan Roller 

i huvudföreningen (se figur 17) och är därför svår att hitta enligt användarna. Som Preece et al. 

(2002) skriver är det viktigt att funktioner är synliga för att användarna ska veta hur de ska användas 

vilket gör att vi föreslår att funktionen ska ha en annan placering, exempelvis till vänster ovanför 

rubriken Sök medlem. 

Det finns vissa funktioner i medlemsregistret som inte är direkt kopplade till 

medlemsadministrationen. Därför föreslår vi att man bryter ut de funktionerna och flyttar dem till en 

ny modul – Föreningsinfo – där föreningsadministrationen kan ske. Detta går hand i hand med 

Benyon et al. (2005) åsikt om att relevanta funktioner ska vara ordnade på ett lämpligt sätt. 

Funktioner som vi anser ska flyttas från Medlemsregistret till Föreningsinfo är Klubbinfo, Kontakter 

och Föreningsrapporter. 

Nedan följer separata avsnitt för medlemsregistrets olika delar. 

6.3.1 Medlemmar 

Användarna och Stellan har framfört att det finns önskemål om att alla medlemmar borde synas i 

listan från början, då alla inte förstår vad medlemsregistret är till för första gången. Detta förslag går i 

linje med Nielsens punkt om att användaren ska kunna komma igång med sitt arbete snabbt (lätt att 

lära) (Gulliksen & Göransson, 2002). Även Preece et al. (2002) princip om synlighet går att applicera 

på detta problem. En lösning är att de första 20 medlemmarna visas från början (vilket motsvarar en 

sida i sökresultatet med ”defaultinställningar”). På så sätt skulle bara de första 20 medlemmarna 

behöva laddas, vilket inte kräver så mycket prestanda, och systemet skulle bli mer intuitivt.  

Ytterligare en åsikt som de flesta användare har framfört är att de vill kunna sortera sökresultatet, 

liksom andra sökningar i IdrottOnline. Anpassningsbarhet, som detta kan kopplas till, är enligt Dix et 

al. (2004) viktigt för ett användbart system liksom konsekvens som bland andra Preece et al. (2002) 

och Schneiderman och Plaisant (2005) tar upp. Det bör också indikeras med en vedertagen ikon, till 

exempel en pil, med avseende på vad och i vilken riktning sökresultatet är sorterat. 

Vidare visade användartesterna (uppgift 3) att många har svårt att hitta sökkriteriet Kategori som 

finns under Avancerad sök. I det avseendet uppfyller inte systemet kraven på varken 

ändamålsenlighet eller effektivitet som Tullis och Albert (2008) beskriver angående användbarhet. 

Att det både finns Förfinad sökning och Avancerad sök är något många användare, samt Stellan, har 

kommenterat som förvirrande. Detta tar också Preece et al. (2002) upp då de menar att det är mer 
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sannolikt att användarna vet vad de ska göra ju mer synliga funktionerna är. För att göra det mer 

lättförståeligt föreslås att det endast ska finnas en enkel sökning och en utökad sökning. Fälten ska 

sedan ordnas baserat på resultatet från telefonintervjuerna, vilket till exempel innebär att den enkla 

sökningen ska bestå av fälten för- och efternamn. I den utökade sökningen ska fälten, enligt bland 

andra Ottersten och Berndtsson (2002) och gestaltlagen närhet (Osvalder & Ulfvengren, 2008), 

grupperas i en logisk ordning. En sådan gruppering kan vara att sätta alla fält där sökningen förväntas 

resultera i flera personer (till exempel Kön) nära varandra och fält där sökningen förväntas resultera i 

en individ (till exempel Personnummer) nära varandra. Under våra egna observationer 

kommenterade vi också att det finns många sökkriterier i den förfinade och avancerade sökningen 

som inte är relevanta, exempel på sådana är Postnummerintervall, Födelsemånad, Medlemsnivå och 

RFID. Dessa bör tas bort i enighet med Ottersten och Berndtsson (2002) som hävdar att man ska 

sträva efter att ta bort så mycket onödig information som möjligt. 

Enligt användarna finns det inte någon Rensa-knapp i den enkla sökningen. Detta är en relevant 

funktion (Benyon et al., 2005) och bör införas, vilket också skulle öka konsekvensen (Preece et al. 

2002). 

Jens och några av intervjupersonerna kommenterade att det skulle vara bättre om man fick skriva in 

namnet först då man lägger till en ny medlem istället för, som det i dag är, personnumret följt av 

automatiskt ifyllda personuppgifter om personen redan finns i IdrottOnline. Dock är det fler 

användare som sagt att det är bra att man slipper fylla i uppgifterna om de redan finns i systemet, 

vilket vi håller med om. Det senare går dessutom hand i hand med Nielsens punkt om att systemet 

ska vara effektivt att använda (Gullisen & Göransson, 2002). Dock bör det vara tydligare för 

användaren vad som händer när vissa uppgifter fylls i automatiskt efter att användaren matat in 

personnumret, vilket kan lösas med en bra formulerad hjälptext. Texten visas om uppgifter fylls i och 

beskriver vad som hände vilket skulle bidra till att Schneiderman och Plaisants (2005) gyllene regel ge 

användaren kontroll uppfylls. 

Både från användartesterna och från telefonintervjuerna konstateras att få personer använder 

funktionen att skriva ut etiketter från IdrottOnline, men att användarna tycker att det är en bra 

funktion som de vill ha kvar. Enligt Benyon et al. (2005) ska systemet innehålla relevanta funktioner 

samt klara av att utföra de uppgifter som användaren vill ha utförda, varför denna funktion bör 

behållas. Vid användartesterna observerades problem med att skriva ut etiketter för en viss kategori, 

men då var problemet att hitta sökkriteriet Kategori och inte att skriva ut etiketterna. Användarna 

efterfrågar en möjlighet att kunna anpassa etikettformatet själva vilket enligt Dix et al. (2004) 

anpassningsbarhet är önskvärt. Ett förändringsförslag är att tillhandahålla tre-fyra etikettformat som 

användaren kan välja mellan och att funktionen Skriv ut etiketter placeras bland de andra 

”verktygen” så att de blir lätt att hitta. 

Utifrån användarkommentarer och användartester kan det konstateras att det är svårt att ta bort 

medlemmar i IdrottOnline. Vid användartesterna gjorde väldigt många fel men uppfattade själva att 

de hade gjort rätt, vilket är dåligt i avseendet att systemet ska vara förutsägbart (Dix et al., 2004) och 

att systemet ska stödja de uppgifter som användaren vill utföra. I användartesterna trodde 

användarna att de fullfört uppgiften att ta bort medlemmen, vilket alltså inte var fallet. För att lösa 

detta rekommenderas att det ska finnas en funktion för att avsluta medlemskap bland ”verktygen”, 

där andra liknande funktioner ligger, i linje med till exempel Schneiderman och Plaisants (2005) 
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tankar om konsekvens. När användaren väljer detta alternativ borde han/hon få frågan om 

medlemmen ska tas bort helt eller om användaren bara vill inaktivera medlemmen. Om detta 

genomförs tror vi att systemet kommer att bli mer ändamålsenligt och effektivt i linje med Tullis och 

Albert (2008). 

Både Conny och användarna menar att det är svårt att hitta funktionen Importera medlemmar, vilket 

också visades i användartesterna (uppgift 6). Detta är återigen ett exempel på dålig synlighet som 

måste förbättras för att systemet ska bli mer användarvänligt (Preece et al., 2002). Användarna 

berättar också att om man importerar många personer och det blir fel någonstans så avbryts 

importen och allt måste göras om. Detta är inte effektivt, vilket den här typen av system borde vara 

enligt bland andra Nielsen (Gulliksen & Görasson, 2002). Importen borde istället fortsätta oavsett om 

det blivit fel på någon rad och när importen väl är färdig borde systemet meddela användaren om 

vilka personer som inte gick att importera. Detta förändringsförslag går hand i hand med Dix et al. 

(2004) felavhjälpningsförmåga som innebär att det ska vara lätt för användaren att korrigera fel när 

sådana upptäcks. 

Användarna, och Jens, har också önskat att det ska vara möjligt att ge alla nyligen importerade 

medlemmar en roll eller grupp/lag varför användaren borde få möjlighet att efter slutförd import 

tilldela de tillagda medlemmarna en roll, en grupp eller ett lag. Om det blir möjligt att sortera 

sökresultatet kommer denna problematik även kunna lösas genom att sortera alla medlemmar efter 

Medlem sedan. 

6.3.2 Medlemsöversikt 

Användarna tycker att det är tidskrävande och irriterande att det i dagsläget krävs fyra steg för att 

lägga till en medlem. Detta kan kopplas till Nielsens punkt om att ett system bör vara effektivt att 

använda (Gulliksen och Göransson, 2002), vilket IdrottOnline alltså i det avseendet inte är. 

Användarna säger också att de tycker att det tar för lång tid att lägga in en ny medlem och 

efterfrågar också ett sätt att lätt få en överblick på en medlem, vilket inte går i dag eftersom 

medlemsöversikten består av en dialogruta med många flikar (se figur 10). Det är inte bra att på 

detta sätt belasta korttidsminnet enligt både Ottersten och Berndtsson (2002) och Schneiderman och 

Plaisant (2005). Lösningen på detta kan vara att ha all information om en medlem i en enda 

dialogruta som har samma layout oavsett om användaren lägger till en ny medlem eller går in på en 

redan tillagd medlem. 

Någon har kommenterat att fältet Medlem sedan automatiskt bör sättas till dagens datum då man 

lägger in en ny medlem. Detta tycker vi är en bra synpunkt som går hand i hand med Nielsens punkt 

om effektivt system och även uppgiftsmigrering som Dix et al. (2004) diskuterar. Samma sak gäller 

Kön, om användaren fyllt i personnumret borde kön fyllas i automatiskt. 

I den nuvarande medlemsöversikten finns ett antal saker som inte används och enligt Ottersten och 

Berndtsson (2002) ska dessa tas bort eftersom onödig information gör det svårare för användaren att 

tolka och bedöma informationen. Det som inte bör finnas kvar är fliken RFID (se figur 10) som enligt 

Stellan inte används alls. Telefonintervjuerna visade att Medlemsnivå inte används bland 

föreningarna varför inte heller detta behöver synas i medlemsöversikten. Medlemsnummer, 

Hemsida, Skype, MSN messenger, Medlem tom och Ständig medlem, som nu finns i 

medlemsöversikten, verkar inte heller användas och behöver därför inte finnas i översikten för varje 

medlem (se figur 10), eftersom onödig information ska tas bort (Ottersten och Berndtsson, 2002). 
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Däremot måste det finnas en möjlighet för föreningarna att själva lägga till någon form av valbara fält 

där denna information kan läggas in vid behov. 

6.3.3 Åtgärdslistan 

De flesta intervjupersoner kommenterade att åtgärdslistan är onödig och att den vållar mycket 

problem, vilket bekräftades under användartesterna . Enligt Benyon et al. (2005) ska system 

innehålla relevanta funktioner ordnade på lämpligt sätt vilket åtgärdslistan inte gör. Förändringen 

som bör ske är att Åtgärdslistan och Sök medlem slås ihop till en enda lista där det går att söka på 

personer med ofullständiga uppgifter (som i dag ligger i Åtgärdslistan). Detsamma gäller ”Prova på”-

personer, i linje med konsekvens som bland andra Dix et al. (2004) beskriver. I listan med sökresultat 

ska det på något sätt gå att se vilka personer som inte har fullständiga uppgifter och vilka som är 

”Prova på”-personer.  

6.3.4 Kontakter 

Användarna anser att det oftast inte är relevant att söka på för- och efternamn när det gäller 

kontakter, vilket är fallet i dagsläget. De efterfrågar istället ett fritextfält eller möjlighet att på ett 

enkelt sätt söka på andra parametrar. Detta betyder att det borde finnas en enkel sökning 

innehållandes organisation och för- och efternamn eller om möjligt ett fritextfält. Sedan bör det 

finnas en utökad sökning som det finns i medlemssökningen, så att systemet uppfyller krav på 

konsekvens som bland andra Preece et al. (2002) ställer. Utöver dessa förändringar är detta en 

funktion som istället bör ligga i modulen för föreningsinformation eftersom den hanterar föreningens 

kontakter, och alltså inte medlemmars kontakter, vilket motiveras med Benyon et al. (2005) åsikt om 

att relevanta funktioner ska vara ordnade på ett lämpligt sätt.  

6.3.5 Roller 

Användartesterna visade att det flödet att skapa en roll och sedan tilldela någon medlem den rollen 

inte är effektivt enligt Tullis och Albert (2008). Vi tror att detta mycket beror på att det i dag måste 

göras i två steg. Däremot kan man göra samma procedur för grupp i enbart ett steg. Eftersom man 

ska sträva efter att systemet ska vara konsekvent (Preece et al., 2002) är detta inte önskvärt. En 

lösning är att man då man skapar en roll/grupp också kan lägga till personer i rollen/gruppen direkt. 

Dessutom ska flödet se likadant ut för roller och grupper. Med denna förändring blir det också 

möjligt att skapa och tilldela på en och samma gång vilket enligt Dix et al. (2004) är fördelaktigt (se 

begreppet multitrådning i avsnitt 3.1.1 Vad innebär användbarhet?). Roller bör också finnas med i 

medlemsöversikten där man ska kunna se rolltillhörigheter och även tilldela medlemmen nya roller. 

Där kan det även vara relevant att visa för användarna att det är möjligt att knyta kontaktuppgifter 

till en specifik roll, vilket Stellan menade är väldigt otydligt i dag att man kan göra. En lösning kan vara 

att införa en ikon bredvid de roller där det är möjligt att knyta kontaktuppgifter. 

Utöver detta bör också sökkriterierna för Sök roll reduceras till endast Namn och Kategori då övriga 

sökfält i användartesterna visade sig svåra för användarna att förstå. 

6.3.6 Grupper 

Användarna anser det dåligt och begränsande att man i IdrottOnline inte kan få någon indikation, i 

medlemsöversikten, på vilka grupper personen är med i. Om man söker på en person (under fliken 

Grupper) för att lägga till denna i den valda gruppen så får man ingen indikation på om den redan 

ligger i gruppen, vilket skapar merarbete. Enligt Dix et al. (2004) ska användaren kunna avgöra 

effekten av tidigare utförda handlingar vilket inte är fallet här. För att lösa detta ska de som redan 
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finns i gruppen inte visas i sökresultatet och de senast tillagda medlemmarna ha en ikon som 

indikerar att den är tillagd nyligen.  

Grupper borde heta Grupper/Lag istället då det passar fler föreningar. 

Användarna berättar också att man inte kan se grupptillhörighet på ett enkelt sätt vilket de vill kunna 

göra. Enligt Benyon et al. (2005) ska systemet innehålla relevanta funktioner vilket innebär att 

IdrottOnline ska anpassas enligt användarnas behov. Detta bör alltså möjliggöras så att man kan se 

vilka grupper medlemmen är med i från medlemsöversikten, precis som med roller.  

6.3.7 Administration 

Både Stellan, användarna och vi ställer oss frågande till denna flik. Många användare förstår inte 

innebörden med fliken då hela IdrottOnline är ett administrationssystem. Ser man till begreppet 

”igenkänningsbarhet” som Dix et al. (2004) beskriver är fliknamnet Administration inte bra eftersom 

användaren anser att de arbetar med administration då de loggat in på IdrottOnline och då det finns 

en sådan flik i systemet leder det till förvirring. Telefonintervjuerna visade att varken Medlemsnivåer 

eller Rapporter (under administrationsfliken) används varför fliken Administration bör tas bort, i linje 

med Benyon et al. (2005) princip om att ett system ska innehålla relevanta funktioner. 

6.3.8 Statistik 

Vid användartesterna (uppgift 5) visade det sig att många användare hade svårt att hitta Lägg till 

åldersintervall (se figur 27). Flera valde att trycka på knappen Skapa tabell innan de lade till, vilket 

inte gör det möjligt att skapa någon tabell. Flera användare sa också att de åldersintervall som finns i 

defaulttabellen inte är relevanta för deras förening. 

Att Lägg till åldersintervall inte hittades kan kopplas till Preece et al.(2002) synlighet. Enligt Benyon et 

al. (2005) ska funktionerna vara ordnade på ett lämpligt sätt vilket inte är fallet här eftersom Lägg till 

åldersintervall ligger längre ned på sidan än Skapa tabell. För att lösa detta borde en knapp Skapa ny 

tabell införas, som är placerad på samma position som exempelvis Lägg till ny medlem och Skapa ny 

LOK-stödsansökan för att uppfylla de krav på konsekvens som bland andra Dix et al. (2004) ställer. Då 

användaren valt detta alternativ ska fältet för ålderintervall visas från början. Vad gäller vilken tabell 

som ska visas per default rekommenderas att den senast skapade tabellen visas. Genom detta 

möjliggörs anpassningsbarhet, som innebär att användaren ska kunna anpassa användargränssnittet, 

vilket enligt Dix et al. (2004) är önskvärt.  

De personer som av någon anledning finns i åtgärdslistan tas inte med då man skapar tabeller för 

statistik vilket innebär att de blir missvisande.  Detta beskrivs inte i systemet vilket enligt Dix et al. 

(2004) är dåligt eftersom det ska vara lätt för användaren att korrigera fel. I det här fallet är det svårt 

för användaren att upptäcka fel. Genom att (som beskrivet tidigare i detta kapitel) ha en gemensam 

sökning för alla personer föreningen lagt in i IdrottOnline, det vill säga medlemmar, medlemmar med 

ofullständiga uppgifter samt ”Prova på”-personer, löses denna problematik. 

Under fliken Statistik finns också funktionen Skapa föreningsrapport. Denna funktion är inte direkt 

kopplad till medlemsadministrationen vilket gör att även den bör ligga i Föreningsinfo. Eftersom 

begreppet föreningsrapport inte används hos föreningarna bör funktionen också byta namn till 

Årsrapporter. Detta hävdar Dix et al. (2004) i punkten ”igenkänningsbarhet”. 



 

 
84 

6.3.9 Klubbinfo 

Användartesterna visade att förfarandet att skriva in föreningens adress inte är intuitivt, vilket 

användarna också kommenterade. Enligt Schneiderman och Plaisant (2005) ska fälten ha en logisk 

gruppering och följd, vilket inte användarna upplever då det första fältet är c/o adress som de flesta 

föreningar inte har. Även funktionen Klubbinfo bör flyttas till fliken Föreningsinfo.  

6.3.10 Funktioner som användarna saknar 

En åsikt som många användare framfört är att IdrottOnline borde tillhandahålla ett kösystem för 

administration av personer som vill bli medlemmar i grupper som är fulla. Eftersom användarna 

efterfrågar denna funktion bör den enligt Benyon et al. (2005) införas. En lösning är att ha ett 

formulär på hemsidan där personer som är intresserade av att gå med i föreningen skriver in sina 

kontakt- och personuppgifter. Fälten i formuläret ska enligt Schneiderman och Plaisant (2005) vara 

logiskt ordnade och obligatoriska fält ska tydligt markeras. Då en person fyllt i detta ska 

administratören i föreningen få ett e-postmeddelande om att en ny person önskar bli medlem. Alla 

sådana personer hamnar i en kö i medlemsregistret där administratören kan gå in och välja att 

personen ska bli medlem i föreningen eller att personen ska ligga kvar i kön. Med en sådan lösning 

skulle systemet bli mer effektivt eftersom administratören inte själv behöver fylla i 

kontaktuppgifterna vilket enligt Nielsens definition av användbara system är fördelaktigt (Gulliksen & 

Göransson, 2002). Införandet av ett kösystem skulle också kunna öka tillfredställelsen (Tullis & 

Albert, 2008) och göra att användarna i större utsträckning känner att IdrottOnline bättre uppfyller 

de förväntningar de har på den här typen av administrationssystem (se avsnitt 5.6.6 Påståenden om 

IdrottOnline). 

Flertalet intervjupersoner berättade också att de önskade möjlighet att i IdrottOnline koppla ihop 

barn med målsmän på ett enkelt och överskådligt sätt. Som Benyon et al. (2005) skriver ska ett 

användbart system innehålla relevanta funktioner vilket är helt i linje med det som Ottersten och 

Berndtsson (2002) hävdar, det vill säga att produkten måste anpassas till sammanhanget i vilket den 

är avsedd att användas. Ett förslag för att lösa detta, på ett bättre sätt än dagens funktion Familj, är 

att införa ett fält för målsman i medlemsöversikten som fylls i där det är aktuellt. 

Många användare framförde att de vill kunna notera betald medlemsavgift och allra helst ha en 

koppling till sitt ekonomisystem i IdrottOnline. Man vill också kunna skriva ut listor på de som 

betalat, eller inte betalat, medlemsavgift. Egentligen finns denna funktion redan i dag, genom att 

skapa rollegenskaper, men uppenbarligen är det väldigt få som hittat den funktionen. Detta är ett 

exempel på en dold funktion som bör bli mer synlig i linje med Preece et al. (2002) synlighet. Det kan 

också kopplas till Dix et al. (2004) punkt om uppgiftsöverensstämmelse som innebär att systemet ska 

stödja de uppgifter användaren vill utföra. Lösningsförslaget är att göra rollegenskaper mer synligt, 

tydligare och lättare att förstå med bland annat hjälptexter.  

6.4 LOK-stödsmodulen 
Det allmänna upplägget i LOK-stödsmodulen verkar inte vålla några större problem för användarna 

och därför behöver det inte göras några förändringar i det bortsett från de övergripande saker som 

tas upp gemensamt för hela systemet (se avsnitt 6.1 Helhet). En sak som dock har observerats är att 

knapparna i LOK-stödsmodulen bör döpas om och heta lika som i övriga systemet. Detta enligt bland 

andra Schneiderman och Plaisant (2005) och Preece et al. (2002).  
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Några problem och förändringsförslag för specifika flöden i LOK-stödsmodulen tas upp i efterföljande 

avsnitt.  

6.4.1 Lägga till aktivitet 

I flödet att lägga till en ny aktivitet anser vi att knapparna för Avbryt och Spara bör ligga längst ner till 

höger då man fyller i formuläret uppifrån och ner. Detta skulle också öka ”igenkänningsbarheten” 

som Dix et al. (2004) tar upp under punkten ”Lärbarhet” i sin tolkning av användbarhet, eftersom 

knappar av det här slaget normalt sett ligger längst ner. En flytt av knapparna skulle också göra 

systemet mer konsekvent (Schneiderman & Plaisant, 2005; Preece et al., 2002) då liknande knappar i 

resten systemet är placerade längst ner till höger. Konsekvensen i systemet som helhet skulle också 

bli bättre om Förväntade deltagare placeras nedanför övrig information istället för bredvid. 

Enligt Pia, projektledare på RF, är inte flödet att lägga till aktiviteter i hemsidemodulen optimalt 

eftersom EPiServer begränsar. Detta behandlades i avsnitt 6.2.1 Kalendern, men ett specialfall är när 

man lägger till LOK-stödsaktiviteter därifrån. För att göra det kryssar man i en ruta. En användare 

tyckte att det var svårt att hitta var man lägger till deltagare för aktiviteten, vilket man alltid vill göra 

för LOK-stödsaktiviteter. Eftersom deltagare inte alltid är relevant för övriga aktiviteter (men kan vara 

det i vissa fall) är det inte en bra lösning att göra deltagare synligt i samma vy som övrig information 

kring aktiviteten. Däremot kan fliken Deltagare göras mer synlig i enighet med Preece et al. (2002) 

genom att ge tydligare instruktioner i informationsrutan för LOK-stödsaktiviteter. Instruktionen ska 

vara kortfattad med möjlighet att få läsa mer genom att klicka på en ”frågeteckenikon” 

(Schneiderman & Plaisant, 2005). 

6.4.2 Registrera aktivitet 

Ett önskemål från användarna är att man ska innan man klickar på Registrera kunna se vilka som är 

LOK-stödsberättigade. Enligt Dix et al. (2004) bör systemet var förutsägbart. De menar att 

användarna inte tycker om överraskningar och därför kan det vara bra om de redan från början har 

möjlighet att se om aktiviteten har tillräckligt många LOK-stödsberättigade deltagare. Det finns en 

problematik kring detta då RF inte vill att föreningarna ska upptäcka att de inte har tillräckligt många 

deltagare i rätt åldersintervall och därför lägga till några extra deltagare, som inte har deltagit, och på 

så sätt fuska till sig pengar. Lösningen på detta är att visa ålder för varje deltagare i listan men inte 

uttryckligen skriva vilka eller hur många som är LOK-stödsberättigade. 

I likhet med vad som beskrivs i föregående avsnitt bör Deltagare ligga nedanför övrig information 

även i Registrera aktivitet. 

6.4.3 Ansökan 

Användartesterna, uppgift 14-16, gjordes av relativt få användare, men utifrån de som utförde 

uppgifterna och de synpunkter vi har samlat in från annat håll verkar det som att själva 

ansökningsförfarandet går bra för de flesta. Någonting som vi själva har observerat är att 

sammanställningen ligger överst i ansökningsformuläret. Vår åsikt är att ordningen borde ändras då 

det är naturligt att man först fyller i uppgifterna och sedan vill se en sammanställning. Detta stöds 

också av Dix et al. (2002) som menar att funktioner och information bör vara ordnade på ett lämpligt 

sätt.  
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Vi tror inte att det behöver göras några ytterligare förändringar i flödet för att skicka in ansökningar, 

bortsett från det som behöver göras för att öka konsekvensen genom hela systemet (se kapitel 6.1 

Helhet), till exempel gällande begrepp och ordning på fälten. 

6.4.4 Funktioner som användarna saknar 

Användarna efterfrågar möjligheten att exportera uppgifter till Excel, vilket tas upp i avsnitt 6.1 

Helhet, och förslaget är att exportfunktionen ska finnas i alla moduler. 

6.5 Idrottslyft 
Det första vi upptäckte i idrottslyftsmodulen var att fälten för Idrott, Förbund och Period inte är fasta 

utan ”hoppar omkring” beroende på vad man väljer i dem. Detta måste åtgärdas och ett förslag är att 

dessa fält flyttas till en dialogruta som man möts av när man klickar på Skapa ny ansökan, men att 

Idrotter även finns kvar i startvyn då det fortfarande är relevant där. Systemet skulle då bli mer 

konsekvent (Dix et al., 2002; Preece et al, 2002) och enligt Ottersten och Berndtsson (2002) bör man 

sträva efter att ta bort så mycket onödig information, vilket dessa fält är i nuvarande vy, som möjligt. 

Användarnas åsikt är att det borde vara möjligt att anpassa vilka kolumner som ska visas i listan med 

ansökningar och att det ska vara möjligt att själv välja vad man vill sortera på. Även Lena Björk 

påtalade detta. Detta bör ändras i likhet med sökresultat och listor i övriga systemet för att få ett 

system som är konsekvent (Dix et al., 2002; Preece et al, 2002). En länk för att redigera kolumner bör 

läggas till och det skulle även öka anpassningsbarheten, som Dix et al. (2002) tar upp under punkten 

flexibilitet i sin tolkning av användbarhet. I listan anser både användarna och Lena att det skulle vara 

relevant att visa Beviljat belopp för de ansökningar som är godkända. Benyon et al. (2005) säger i sin 

definition av användbarhet att systemet ska innehålla relevanta funktioner som ska vara ordnade på 

ett lämpligt sätt och därför bör det ges plats i listan för en kolumn som visar Beviljat belopp.   

Något som Lena påpekade var att det är för krångligt att byta eller tillsätta nödvändiga roller som till 

exempel kassör och ordförande. Dix et al. (2002) menar att ett system blir mer flexibelt med 

multitrådning, det vill säga att det ska vara möjligt att utför flera uppgifter parallellt, varför 

möjligheten att tillsätta och ändra roller bör finnas även i idrottslyftsmodulen. Lösningen kan vara att 

lägga in rutan som i dag heter Roller i huvudföreningen även i idrottslyftsmodulen och då inkludera 

rollen Idrottslyftsansvarig (och av samma anledning även i LOK-stödsmodulen). Rubriken Roller i 

huvudföreningen är missvisande då alla roller inte kan hanteras därifrån varför rubriken bör tas bort. 

6.5.1 Ansökan 

Från användarna kom åsikten att det borde vara tydligt vilka fält i ansökan som är obligatoriska. Även 

Schneiderman och Plaisant (2005) säger samma sak i sina teorier kring formulär. Problemet i det här 

formuläret är att vissa fält är obligatoriska från RF:s sida, medan andra fält är obligatoriska från vissa 

SF:s sida. För konsekvensens (Dix et al., 2002) skull bör ändå de obligatoriska fälten markeras ut med 

en asterisk, enligt Osvalder och Ulfvengrens (2008) teori om att symboler ska vara allmänt 

vedertagna. Det vore också önskvärt att varje förbund kunde styra vilka övriga fält som ska markeras 

på samma sätt. 

Enligt Lena Björk går det inte att skicka in en idrottslyftsansökan i dag om föreningen inte har både 

ordförande och kassör tillsatt, vilket en del föreningar av olika anledningar har velat göra ändå. 

Förbunden vill att dessa ska vara tillsatta, men i de fall där omständigheterna gör att någon roll inte 

är tillsatt, bör det finnas en bättre lösning än att sätta ”vem som helst” i föreningen till rollen. Benyon 
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et al. (2005) menar att systemet ska klara av att utföra de uppgifter som användaren vill ha utförda 

av systemet, vilket alltså inte gäller för alla användare i dag. För att lösa detta är ett förslag att man 

lägger till en kryssruta i ansökningsformuläret för ”för närvarande har vi ingen kassör/ordförande” 

följt av ett textfält där användaren måste förklara varför man inte har någon kassör/ordförande 

tillsatt. 

Ett problem som några användare har stött på är att de har trott att de har skickat in en ansökan när 

de i själva verket bara har sparat den. Detta inträffar eftersom knappen för att skicka in ansökan inte 

är synlig när till exempel inte alla nödvändiga roller är tillsatta. I de fallen finns bara två knappar, 

Spara och Avbryt, och då tror många att spara innebär att skicka in ansökan. Detta pekar på en låg 

grad av uppgiftsöverensstämmelse enligt Dix et al. (2002). Enligt Schneiderman och Plaisants (2005) 

gyllene regler för användargränssnittsdesign är det bästa att användaren inte kan göra några fel alls i 

systemet, men då det alltid finns en risk för att fel uppstår ska det vara lätt för användaren att rätta 

till dessa. De menar också att det är viktigt att felmeddelande är formulerade så att användaren kan 

förstå vad som har gått fel. Det bör således tydligt framgå i formuläret att det inte går att skicka in 

ansökan om rätt uppgifter inte är ifyllda eller om rätt roller inte är tillsatta. För konsekvensen och 

synlighetens (Preece et al., 2002) skull bör knapparna Avbryt, Spara och Skicka in ansökan se lika ut i 

idrottslyftsansökan som i LOK-stödsansökan och knappen Skicka in ansökan kan inaktiveras istället 

för att döljas när det inte går att skicka.  

6.5.2 Funktioner som användarna saknar 

Några användare tycker att det skulle vara bra med en historikfunktion i idrottslyftsmodulen, i likhet 

med den som finns i LOK-stödsmodulen. Detta anses inte vara prioriterat men för systemet som 

helhet kan det vara bra då det kan upplevas som mer konsekvent om det finns samma sorts 

funktioner i de olika modulerna (Dix et al., 2002). 

Många användare efterfrågar en exportfunktion där man kan exportera alla uppgifter till Excel. Detta 

tas upp i avsnitt 6.1 Helhet och förslaget är att exportfunktionen ska finnas i alla moduler. 
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7 Resultat – Åtgärdsplan 
Här presenteras de förändringar som enligt detta projekt bör genomföras för att göra IdrottOnline 

mer användarvänligt och intuitivt, i form av tabeller. Detta kapitel är uppdelat i sex delar och efter 

varje tabell med förändringsförslag finns skisser som illustrerar förslagen. 

Åtgärdsplanen är uppdelad i 6 olika delar: Helheten, Hemsidan, Medlemsregistret, LOK-

stödsmodulen, Idrottslyftet och Föreningsinfo. Förändringsförslagen grupperas i tabellen per 

funktion eller område. De två kolumnerna till höger representerar omfattningen av förändringarna, i 

en tregradig skala: 1, 2 eller 3, där 1 innebär störst omfattning, och prioriteringen av förslagen på en 

tregradig skala: A, B eller C, där A innebär högst prioritet. Omfattningen är denna uppskattad av oss 

baserat på tidigare erfarenheter samt samtal med projektledarna för respektive modul. Gällande 

prioriteringen har denna baserats på dels våra egna erfarenheter av användbarhet och dels på hur 

många användare som påpekat respektive förändringsförslag. Efter tabellen i respektive del finns 

skisser på hur det skulle kunna se ut om förändringsförslagen implementeras. Det ska dock påpekas 

att det inte är en slutgiltig design, utan mer ett sätt att illustrera förändringarna. 

7.1 Helheten 
Här presenteras de förändringsförslag som rör helheten och den generella designen av IdrottOnline, 

följt av skisser som illustrerar förändringsförslagen. 

Inloggning Fälten för användarnamn och lösenord ska synas direkt på 
hemsidan, utan att användaren behöver klicka på låsikonen för att 
logga in (se figur 41 för illustration). 

A 3 

Obligatoriska 
fält 

Alla obligatoriska fält i IdrottOnline ska markeras med en röd 
asterisk (*). Detta gäller allt från vilka fält som måste fyllas i då en ny 
medlem läggs in och vilka fält som är obligatoriska i importfilen. 

A 3 

Design Fliksystemet Modulernas flikar kan behållas, men underflikar till 
dem (till exempel Medlemmar) ska placeras på andra 
ledden (se figur 46), i alla moduler.  

A 1 

Färger Varje modul ska ha en specifik (och ljus) 
bakgrundsfärg, se figurerna 42, 46, 55, 59 och 60 för 
förslag. Inaktiva flikar i ”topbaren” ska vara gråa med 
vit text i likhet med EPiServers flikar. 

B 3 

Dialogrutor Det ska inte finnas dialogrutor som öppnas från 
andra dialogrutor, endast en ”nivå” av dialogrutor 
får förekomma. 

A 2 

Hyperlänkar Alla länkar i IdrottOnline ska vara blåa och avslutas 
med ”…”, till exempel ”Visa alla…”. 

A 3 

Rubriker och 
typsnitt 

Alla rubriknivåer ska se likadana ut i hela systemet. 
Typsnittet ska vara Verdana och rubriknivåerna som 
följer (se figur 46 för exempel): 

Rubrik 1 
Verdana, 15 pt, fetstilt (används för 
modulflikarna) 

Rubrik 2 
Verdana, 13 pt, fetstilt (används till exempel 
för markerad underflik och Sök medlem) 

A 3 
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Rubrik 3 
Verdana, 13 pt, normal (används till exempel 
för inaktiva underflikar) 

Rubrik 4 
Verdana, 12 pt, normal (används till exempel 
för ”Huvudföreningen”) 

Brödtext 
Verdana, 11 pt, normal (används till exempel 
i informationen i sökresultatet) 

Övrigt 

Verdana, 10 pt, normal (används till exempel 
för funktioner i Verktyg och för texten på 
knappar) 

 Knappar Alla knappar i systemet ska ha både text och ikon, 
där ikoner tas från EpiServer. Knappar för till 
exempel Lägg till ny medlem, Lägg till roll och Skapa 
ny ansökan ska placeras på samma position på 
skärmen (se figurerna 46,50 och 57 för exempel). 

A 2 

Knappar för Spara och Avbryt ska alltid placeras 
längst ner till höger och i den nämnda ordningen. 

A 3 

 Ikoner De ikoner som används i IdrottOnline för samma 
funktioner ska vara lika. Ikonerna ska i möjligaste 
mån tas från EPiServer och eventuellt modifieras 
(exempelvis Spara och skapa ny i dialogrutan Ny 
medlem). Ikonerna ska se ut som följer: 

 
Ikon för Rensa-knappar hittades inte i EPiServer 
varför den måste ritas själv. I skisserna finns en 
provisorisk ikon för att illustrera hur det skulle se ut. 

A 2 

”Verktyg” Alla funktioner som hanterar sökresultatet, eller andra listor, ska 
placeras till vänster i en ruta kallad Verktyg. Exempel på sådana 
funktioner är Importera medlemmar och Skriv ut etiketter. Då 
användaren till exempel väljer att Exportera medlemmar ska en 
dialogruta visas där användaren får välja exportformat samt vilka 
kolumner som ska exporteras (se figur 49). 

A 2 

Sökningar Alla sökningar i IdrottOnline ska se likadana ut och överallt ska det 
gå att välja vilka kolumner som ska synas samt hur sökresultatet ska 
sorteras. Detta gäller också listorna på LOK-stödsansökningar och 

B 1 
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Idrottslyftsansökningar. 

Sorteringen ska indikeras med en pil (se till exempel figur 46). A 3 

Det ska alltid finnas möjlighet att rensa sökningen med en Rensa-
knapp. 

B 3 

Exportera Funktionen Exportera ska ligga under Verktyg och ge användare 
möjlighet att välja vilka kolumner som ska exporteras till Excel. 

A 2 

Tangentbordet I hela IdrottOnline ska det vara möjligt att använda tangentbordet 
för att utföra uppgifter. Exempelvis ska ”Enter”-tangenten fungera 
på ett önskvärt sätt i hela systemet och tabbordningen vara korrekt. 

A 2 

Webbläsare Det ska vara möjligt att använda IdrottOnline oavsett vilken 
webbläsare man använder. Om inte, måste det tydligt beskrivas att 
detta inte är möjligt.7 

A 1
/
3 

Inaktivitets-
utloggning 

Då inaktivitetsutloggning sker måste aktionerna som skett innan 
sparas och visas då användaren loggar in igen. 

B 1 

Begrepp Samma begrepp ska användas i hela systemet. Begreppet Kategori 
ska bytas ut till Rollkategori och Egenskaper ska bytas ut till 
Tilläggsfält. Även Föreningsrapporter ska byta namn till Årsrapporter 
och ImageVault till Bildhantering. 

A 3 

Hjälptexter Det måste finnas många hjälptexter och beskrivande tooltips i 
systemet. Hjälptexterna indikeras med ett frågetecken. Dessutom 
ska varje modul ha en beskrivande text som kortfattat förklarar vad 
modulen används till (se till exempel figur 46). Det ideala vore en 
”smart” hjälpfunktion där manualerna integreras i systemet. 

A 1 

Uppdateringar En funktion för att informera användaren om 
uppdateringar som har skett ska finnas och kan till 
exempel indikeras med en ”Nytt!”-länk som syns 
då man loggat in i IdrottOnline eller genom att en 
dialogruta med information öppnas då användaren 
loggar in första gången efter en uppdatering. 

B 2 

Tips Någon form av tipsruta ska införas där användaren 
kan få tips på hur olika funktioner kan användas, 
till exempel hur man kan hantera medlemsavgifter 
eller att det går att använda höger musknapp till 
mycket i EPiServer. 

B 2 

Fel-
meddelanden 

Felmeddelanden ska alltid vara informativa och det 
ska tydligt framgå vad som är fel. Detta gäller alla 
felmeddelanden i IdrottOnline. 

A 2 

Checklista Utforma en checklista med de steg som krävs för 
att söka LOK-stöd. 

C 3 

Manualer I manualerna ska illustrerande exempel på hur 
funktioner kan användas ges. 

A 2 

Prestanda Öka prestandan så att det går att utföra uppgifter i systemet med en 
rimlig ansträngningsnivå. Minimera också antalet oförutsägbara 
dialogrutor genom att till exempel bara ha en dialogruta för att lägga 
till en ny medlem. 

A 2 

Automatiska 
uppdateringar 

Då till exempel en föreningsrapport skapas (eller användaren 
uppdaterar adressen på en medlem) ska statusen (eller 
medlemsuppgifterna i sökresultatet) uppdateras automatiskt. Någon 

A 2 

                                                             
7
 1 avser att göra hela systemet tillgängligt i olika webbläsare. 3 avser att tydligt förklara att det enbart är 

Internet Explorer som kan användas. 
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manuell uppdatering ska inte behövas. 

När systemet ”tänker” ska detta visas med en likadan indikator i hela 
systemet. 

B 3 

Icke editerbara 
fält 

Icke editerbara fält ska inte bli gråa för att indikera inaktivitet.  
Istället ska textboxen tas bort och endast texten visas. 

B 3 

Tabell 4 - Förändringsförslag avseende helheten, inklusive prioritering och uppskattad omfattning. 

 

Figur 41 - Inloggning, fälten ska ligga synliga på hemsidan. 

7.2 Hemsidan 
Här presenteras de förändringsförslag som rör Hemsidan och den generella designen av IdrottOnline 

följt av skisser som illustrerar förändringsförslagen. 

”Snabb-
knappar” 

De snabbfunktioner som ska finnas vid inloggningen är Webbkarta, 
Hjälp och Sök. 

C 3 

Redigera/visa Redigeraläge och Visaläge ska byta namn till Redigera hemsidan 
respektive Visa hemsidan. 

A 3 

Växling mellan att visa och att redigera hemsidan ska göras med en 
knapp som ligger direkt under huvudfikarna (se figur 42). 

A 3 

Skapa ny sida Rubriken Skapa ny sida ska ersättas med bättre och mer rättvisande 
rubriker för respektive sidtyp, till exempel Skapa ny nyhet. 

B 3 

Editeringsmeny Ikonerna ska grupperas så att de som hör ihop ligger tillsammans 
och ikonerna bör vara något större än i dagsläget. 

C 2 

Det ska finnas korta, informativa tooltips för alla funktioner. A 3 

Favoriter Tydligare instruktioner om hur Favoriter kan användas. C 3 

Domän-
hantering 

Domänhantering ska flyttas från Åtgärdsfönstret till en egen flik 
under startsidan. Även under arbetsrummen bör en sådan flik 
införas.  

B 3 

Box-
inställningar 

En länk, Ändra visningsalternativ, ska finnas under startsidans 
Boxinställningar där de inställningar som nu finns under 
Boxinställningar på respektive sida ska kunna öppnas i en dialogruta 
(se figur 43). 

A 2 

Ett nytt alternativ för boxarnas layout, med namnet Anpassad 
layout, ska införas där användaren själv kan dra och släppa boxarna 
som han önskar (se figur 43). 

C 1 

Kalendern Det ska gå att söka efter aktiviteter i kalendern på hemsidan. B 2 

När man väljer att visa kalendern med ett datumintervall ska månad 
synas. 

B 3 

Det ska vara möjligt för användaren att välja hur långt fram i tiden 
man vill visa aktiviteter i kalendern på förstasidan. 

B 3 

I aktivitetslistan ska det finnas en ikon för att ta bort aktivitet i 
anslutning till ikonen för att kopiera aktivitet. 

A 3 

Efter fältet Namn när man skapar en ny kalender ska en kort A 3 
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informationstext ligga som säger ”Tänk på att döpa din kalender så 
att du inte blandar ihop den med föreningens övriga kalendrar”. 

Ny aktivitet Det ska finnas en kalenderikon för val av datum. A 3 

Datum och tid ska separeras och anges var och en för sig. A 3 

Både datum och tid ska såväl gå att skriva in med tangentbordet 
som att välja förvalda alternativ i kalender/lista. 

A 3 

Starttid och Sluttid ska gå att välja exakt. A 3 

Det ska gå att välja aktivitetens längd från föreslagna alternativ, till 
exempel ”1 timma”, ”2 timmar”, och ”3 timmar” (se figur 44). 

B 2 

Samlingsplats ska läggas till i anslutning till Samlingstid (se figur 44). B 3 

Det ska gå att hämta Kontaktperson och Kontaktuppgifter från 
medlemsregistret. 

C 2 

Kontaktuppgifter ska ligga i anslutning till Kontaktperson och bestå 
av E-post och Telefon (se figur 44). 

A 3 

Det ska finnas ett val för ”Jag vill att aktiviteten ska synas i 
huvudföreningens kalender.” och att huvudadministratören sedan 
får möjlighet att godkänna detta. 

C 2 

Spara och publicera ska finnas när man lägger till en ny aktivitet, 
precis som på alla andra ställen i EPiServer. 

A 3 

Nyheter Det ska finnas en knapp för Skapa ny under Redigera i likhet med 
knappen för att skapa ny aktivitet i kalendern. 

B 2 

När man skapar en ny nyhetslista ska det finnas en länk, Lägg till fler, 
i anslutning till de förvalda externa nyhetslistorna. Via den länken 
ska Nyhetskonfigureringen öppnas. 

A 2 

ImageVault Flödet att lägga till filer ska minskas från fyra steg till en dialogruta. 
Allt som i dag finns uppdelat på fyra dialogrutor ska samlas ihop i en 
(se figur 45). 

B 2 

Tilläggskomponenten (Microsoft Silverlight) ska göras tydligare med 
en kort förklarande text direkt i anslutning till länken (se figur 45). 

A 3 

Det ska gå att söka bland filerna. B 2 

Verkställ ska tas bort från dialogrutan där man ändrar storlek på 
bilder. 

B 2 

Det ska vara möjligt att flytta filer mellan mappar genom att dra och 
släppa dem i likhet med ”vanliga” mappsystem. 

C 2 

Räknare En räknare ska införas för att kunna visa antal besökare på 
hemsidan. 

B 2 

E-postutskick Det ska vara möjligt att prenumerera på uppdateringar via e-post, till 
exempel att man som medlem får ett e-postmeddelande varje gång 
en ny nyhet har lagts upp. 

C 2 

Intresse-
anmälan 

Det ska finnas en lösning för att ta emot 
intresseanmälningar/ansökningar om medlemskap på hemsidan. 
Personen som vill gå med i föreningen får fylla i ett formulär på 
föreningens hemsida varpå administratören får ett e-
postmeddelande. Sedan får administratören godkänna att personen 
blir medlem och uppgifterna läggs då automatiskt till i 
medlemsregistret. 

A 2 

Tabell 5 - Förändringsförslag avseende Hemsidan. 
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Figur 42 - Visa hemsidan. 

 

 

Figur 43 - Fler alternativ för boxinställningar. 
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Figur 44 - Lägg till aktivitet från hemsidan. 

 

Figur 45 - Endast ett steg för att ladda upp filer i ImageVault. 
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7.3 Medlemsregistret 
Här presenteras de förändringsförslag som rör modulen Medlemsregister följt av skisser som 

illustrerar förändringsförslagen. 

Medlemmar Verktyg: Ladda ner importfil, Importera medlemmar, Exportera 
medlemmar, Skriv ut etiketter, Skriv ut adresslista, Visa e-
postadresser, Avsluta medlemskap. 

A 3 

”Åtgärdslistepersoner” och ”Prova på”-personer ska integreras i 
medlemslistan och markeras med ”!” respektive ”P” i sökresultatet. 

A 2 

De 20 första medlemmarna ska visas i sökresultatet som default när 
man går in på Medlemmar. 

B 3 

Idrotter ska placeras i form av kryssrutor längst upp, ovanför Sök 
medlem och ”Huvudföreningen” ska vara vald som default (se figur 
46). 

A 3 

Det ska finnas alternativ, tre till fyra standardformat, för vilket 
format man önskar när man skriver ut etiketter. 

C 2 

Telefonnummer ska standardiseras och presenteras på samma sätt 
överallt. 

C 3 

Utökad sökning Förfinad sökning och Avancerad sök ska ersättas med en Utökad 
sökning. 

A 2 

Förnamn och Efternamn är de enda fält som finns synliga i sökningen 
på Medlemmar. I den utökade sökningen ska först namnfälten ligga 
överst tillsammans med de kriterier som förväntas resultera i endast 
en person (till exempel Personnummer), följt av de sökkriterier som 
förväntas resultera i flera personer (till exempel Grupp och Roll). 
Längst ner ska kryssrutor för att välja vilken typ av personer som ska 
inkluderas i resultatet ligga (Fullständiga uppgifter, Ofullständiga 
uppgifter, ”Prova-på”-personer). Alla tre ska vara ikryssade som 
default. De kriterier som inte används, till exempel 
Postnummerintervall, RFID, Medlemsnivåer och Födelsemånad, ska 
tas bort (se figur 48). 

A 2 

Avsluta 
medlemskap 

Det ska vara möjligt att välja Avsluta medlemskap såväl i 
medlemsöversikten som i medlemslistan från Verktyg.  

B 3 

När man väljer Avsluta medlemskap ska man få en fråga om 
medlemmen ska tas bort helt eller om den enbart ska inaktiveras. 

A 3 

Import av 
medlemmar 

Importen ska fortlöpa även om någon rad är felaktig. När importen 
är färdig ska ett felmeddelande visas som talar om vilka personer 
som inte lagts till i medlemsregistret. Dessutom ska användaren få 
möjlighet att kunna tilldela senast importerade medlemmar en roll 
eller grupp. 

A 2 

Medlems-
översikt  
/Ny medlem 

All information kring en medlem ska vara samlad i en enda 
dialogruta. Denna dialogruta ska se likadan ut när man lägger till en 
ny medlem som när man klickar på en redan tillagd medlem (se figur 
47). 

A 2 

När personuppgifter fylls i automatiskt av systemet, om personen 
redan finns i IdrottOnlines databas, ska användaren informeras om 
detta genom en förklarande text. 

B 3 

Medlem sedan ska få dagens datum som defaultvärde när en ny 
medlem läggs till. 

C 3 

Systemet ska automatiskt välja Kön utifrån medlemmens 
personnummer. 

B 3 
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Fälten Medlemsnummer, Hemsida, Skype, MSN messenger, Medlem 
tom, Ständig medlem och Medlemsnivå används inte och ska tas 
bort. 

B 3 

Tilläggsfält ska finnas med i medlemsöversikten och det ska framgå 
för varje fält vilken roll den är knuten till (se figur 47). 

A 3 

Målsman ska finnas med i medlemsöversikten och det ska vara 
möjligt att lägga till fler målsmän samt att välja att e-
postmeddelanden ska skickas till målsmannens adress (se figur 47). 
Detta ersätter Familjer som finns i dag. 

A 2 

Roller Verktyg: Ta bort roll A 3 

Rutan med viktiga roller i huvudföreningen ska synas längst upp till 
höger (se figur 50). 

A 3 

I Sök roll ska Rollnamn och Rollkategori finnas som sökkriterier. 
Tilläggsfält (egenskap) och Status kan tas bort.  

A 3 

Idrotter ska placeras i form av kryssrutor längst upp, ovanför Sök 
medlem och ”Huvudföreningen” ska vara vald som default. 

A 3 

Rollöversikt/Ny 
roll 

Det ska gå att tilldela en roll till personer i samma dialogruta som 
man skapar en ny roll (se figur 51). 

A 2 

Personer som nyligen har tilldelats rollen ska indikeras med en ikon, 
en lampa (se figur 51). 

C 3 

De personer som har tilldelats rollen ska inte visas i sökresultatet när 
man ska lägga till fler medlemmar. 

B 3 

Grupper/Lag Verktyg: Ta bort grupp/lag A 3 

Ska heta Grupper/Lag istället för Grupper. A 3 

Grupp-
/Lagöversikt 

Det ska gå att lägga till personer i en grupp i samma dialogruta som 
gruppen skapas (se figur 52). 

A 3 

Nyligen tillagda personer i gruppen ska indikeras med en ikon. C 3 

De personer som redan finns i gruppen ska inte visas i sökresultatet 
när man ska lägga till fler medlemmar. 

B 3 

Statistik Verktyg: Ta bort tabell, Skriv ut tabell.   

Som default ska senast skapade tabell synas (se figur 53). C 2 

Skapa ny tabell ska utföras i en dialogruta som öppnas då man 
klickar på Skapa ny tabell. 

A 3 

Personer med ofullständiga uppgifter ska kunna visas i tabeller. A 3 

Ny tabell Fält för åldersintervall ska synas från början med möjlighet att lägga 
till fler intervall med Lägg till fler… 

A 3 

Kölista En kölista ska införas där personer som själva anmält intresse att bli 
medlem listas (se figur 54). 

A 2 

Verktyg: Flytta till medlemmar, Ladda ner importfil, Importera 
personer, Exportera personer, Visa e-postadresser, Ta bort från 
kölistan. 

A 3 

Listan ska vara numrerad och den som har stått i kön längst ska ligga 
längs upp. 

A 3 

Administratören ska få ett e-postmeddelande när en ny person har 
anmält intresse om att bli medlem i föreningen. Administratören ska 
då, i kölistan, kunna välja att flytta personen till medlemmar eller 
låta personen ligga kvar i kölistan. 

A 2 

Funktioner som 
ska tas bort 

Administration, Medlemsnivåer, Rapport (under Administration) och 
Familjer ska tas bort. 

A 3 

Tabell 6 - Förändringsförslag avseende Medlemsregistret. 
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Figur 46 - Medlemsöversikt med markerade rubriknivåer. 

Rubrik 1 

Rubrik 2 

Rubrik 3 

Rubrik 4 

Brödtext 
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Figur 47 - Medlemsöversikt för en ny medlem (i Ny medlem ska inte knappen Skicka inloggningsuppgifter och Avsluta 
medlemskap synas. 

 

Figur 48 - Utökad sökning och Redigera kolumner. 
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Figur 49 - Exportera medlemmar. 

 

Figur 50 - Roller. 
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Figur 51 – Rollöversikt. 
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Figur 52 - Gruppöversikt. 

 

Figur 53 - Statistik. 
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Figur 54 - Kölista. 

7.4 LOK-stödsmodulen 
Ansökningar Verktyg: Exportera ansökningar A 3 

Rutan med viktiga roller i huvudföreningen ska synas längst upp till 
höger (se figur 57). 

A 3 

Det ska gå att exportera uppgifterna i listan med ansökningar. A 2 

Ny ansökan Formuläret för att fylla i uppgifter ska ligga överst och 
sammanställningen under. 

B 3 

Aktiviteter Verktyg: Exportera aktiviteter, Skriv ut aktivitetslista, Ta bort 
aktivitet. 

A 3 

Det ska finnas fyra olika ”Visa”-alternativ; Mina aktiviteter att 
registrera, Mina kommande aktiviteter, Mina färdigregistrerade 
aktiviteter, Sök aktivitet (se figur 55). Mina kommande aktiviteter 
ska vara öppen som default och de övriga stängda. 

B 3 

Ny/registrera 
aktivitet 

Knapparna för Spara/Registrera och Avbryt ska ligga längst ner till 
höger istället för längst upp till vänster. 

A 3 

Deltagare ska ligga under övrig information istället för bredvid (se 
figur 56).  

A 3 

Ålder ska synas för alla deltagare i listan. B 3 

Historik Verktyg: Exportera ansökningar. A 3 

Tabell 7 - Förändringsförslag avseende LOK-stödsmodulen. 
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Figur 55 - Aktiviteter. 

 

Figur 56 - Lägg till aktivitet, från LOK-stödsmodulen. 
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Figur 57 - Ansökningar. 

 

7.5 Idrottslyftet 
Ansökningar 
 

Verktyg: Exportera ansökningar. A 3 

Fälten för Förbund och Period behöver inte synas. De ska flyttas till 
dialogruta vid Skapa ny ansökan (se figur 59).  

B 3 

En kolumn med Beviljat belopp ska läggas till som default i listan 
med ansökningar. 

A 2 

Rutan med viktiga roller i huvudföreningen ska synas längst upp till 
höger (se figur 58). 

A 3 

Det ska gå att exportera uppgifterna i listan. A 1 

Ny ansökan 
 

Förbunden ska kunna välja vilka fält, utöver de som är obligatoriska 
från RF, som ska vara obligatoriska för sina föreningar. 

B 2 

Det ska tydligt framgå, med en varningstext, att ansökan inte kan 
skickas in om inte rätt roller är tillsatta eller om inte rätt uppgifter är 
ifyllda. Knappen Skicka in ansökan ska då också vara inaktiverad men 
ändå synas. 

A 3 

Historik Verktyg: Exportera ansökningar. A 3 

En historikfunktion, i likhet med den som finns i LOK-stödsmodulen 
ska införas. 

C 2 

Tabell 8 - Förändringsförslag avseende Idrottslyftet. 
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Figur 58 - Idrottslyftet. 

 

Figur 59 - Ny idrottslyftsansökan. 

7.6 Föreningsinfo 
 Det som i dag ligger under Medlemsregister men som inte direkt 

berör medlemmar (Klubbinfo, Föreningsrapporter, Kontakter) ska 
flyttas till en egen flik.   

A 2 

Klubbinfo Varje fält (till exempel Adress och Bankgiro) ska gå att ändra var och 
en för sig. Det ska vara möjligt att lägga till egna fält med 
information (se figur 60).  

B 3 

Kontakter Verktyg: Ladda ner importfil, Importera kontakter, Exportera 
kontakter, Visa e-postadresser, Ta bort kontakter. 

A 3 

De sökfält som är relevanta är Förnamn, Efternamn och 
Organisation samt ett fritextfält där man kan söka på alla attribut (se 
figur 61). Övriga sökkriterier flyttas till Utökad sökning. 

B 3 

Årsrapport Verktyg: Skriv ut årsrapporter. A 3 

Filarkiv Det ska vara möjligt att komma åt filarkivet från Föreningsinfo. C 2 

Tabell 9 - Förändringsförslag avseende den nya modulen Föreningsinfo. 
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Figur 60 - Klubbinfo i modulen Föreningsinfo. 

 

 

Figur 61 - Kontakter i modulen Föreningsinfo. 
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8 Slutsatser och diskussion 
 

8.1 Slutsatser 
De förändringar som bör genomföras för att IdrottOnline ska bli mer användbart och enhetligt finns 

listade i kapitel 7 Resultat - Åtgärdsplan.  

Vad gäller problematiska användarflöden har ett antal sådana observerats. Flödet att lägga till en ny 

medlem har skapat mycket irritation, enligt oss mestadels på grund av att det i dagsläget krävs fyra 

steg för att utföra uppgiften. Även funktionen Importera medlemmar har vållat stora problem då 

användaren vill importera många personer till medlemsregistret. Rollhanteringen upplevs som 

krånglig och förståelsen för vad rollfunktionen kan användas till är dålig. Gällande hemsidan är 

arbetsflödet att hantera bilder i ImageVault mest problematiskt.  

Det finns några tydliga skillnader mellan projektledarnas och användarnas upplevelser av 

IdrottOnline. Problematiken kring det faktum att vissa funktioner i systemet endast kan användas 

med Internet Explorer är ett exempel. Vår uppfattning är att användarna har större problem med 

webbläsarna än vad RF har uppfattat, men däremot ska det tilläggas att man på RF är medvetna om 

problemet. Vidare har projektledarnas uppfattning varit att tooltip inte används, medan vi 

observerat att väldigt många användare använder sig av tooltip för att lösa problem de stöter på vid 

användandet. Det visade sig vid intervjuerna att många användare vill ha möjlighet att exportera 

diverse information, från hela systemet, för att kunna bearbeta den i Excel. Detta är en funktion som 

inte tagits upp vid intervjuerna med projektledarna. Ytterligare en viktig förändring som användarna 

poängterar är att prestandan är för dålig och att det ibland inte ens går att logga in i IdrottOnline. Vi 

upplever att användarna tycker att detta är ett större problem än vad personalen på RF uppfattat. 

Hur förändringsförslagen ska prioriteras mot varandra, samt vilken omfattning förändringarna har, 

finns noterat i tabellen med förändringsförslag som hittas i kapitel 7 Resultat - Åtgärdsplan. Att 

bedöma förändringsförslagens omfattning har varit svårt, då vi inte har haft kunskap eller möjlighet 

att helt och hållet sätta oss in i uppbyggnaden av IdrottOnline. Baserat på diskussioner med 

projektledarna, handledare och egna erfarenheter från tidigare sammanhang har ändå en 

uppskattad omfattning noterats för varje förändringsförslag. 

8.2 Diskussion 
I och med att IdrottOnline används av alla typer av användare – allt från programmerare till personer 

med väldigt liten datorvana – ställs många olika krav på systemet. Detta gör att utformandet av 

IdrottOnline är komplext. Det faktum att så många ovana datoranvändare måste använda systemet 

gör det än mer väsentligt att tillämpa användarcentrerad utveckling på just det här systemet. 

Under intervjuerna som har genomförts har vi fått uppfattningen att många användare känner att 

RF:s syfte med IdrottOnline är att i första hand få in LOK-stöds- och Idrottslyftsansökningar. Flera 

användare vi pratat med upplever inte att RF arbetar för att underlätta administrationen för 

föreningarna. RF:s huvudmål med IdrottOnline är dock att skapa mer tid till idrott, och mindre till 

administration. Det faktum att användarna inte uppfattat RF:s målsättning och syfte skapar mycket 

irritation hos föreningarna. Vi tror att alla skulle gynnas om RF kommunicerar ut sitt syfte och sina 
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målsättningar till föreningarna i större utsträckning samtidigt som de involverar användarna i 

utvecklingen.  

Att användarna inte anser att IdrottOnline är tillräckligt innebär att många föreningar har något 

annat system vid sidan av IdrottOnline för att klara av administrationen, vilket innebär en hel del 

dubbelarbete. Personalen på Riksidrottsförbundet (RF) som vi har pratat med har vid flertalet 

tillfällen framfört att vissa saker fungerar på ett visst sätt för att RF vill se till att till exempel 

föreningarna har en ordförande. På samma sätt vill specialidrottsförbunden (SF) se att alla 

medlemmar har fullständiga personuppgifter så att dubbletter inte kan förekomma. Det är svårt för 

föreningarna att förstå och acceptera dessa argument eftersom de anser att medlemmar är 

medlemmar oavsett om de vill lämna ut hela sitt personnummer eller inte. Det finns också föreningar 

som överhuvudtaget inte är intresserade av personnumren. För en av de större föreningarna som vi 

har pratat med står LOK-stödet för en väldigt liten del av budgeten. De anser att det kostar mer än 

det smakar att söka LOK-stöd och de har därför valt bort IdrottOnline till förmån för ett 

egenutvecklat system då de inte anser IdrottOnline tillräckligt användbart och lätthanterligt.  Här 

uppstår alltså en tydlig konflikt mellan föreningarnas och SF:s intressen. Vi tror att detta är ett 

problem som behöver lösas för att IdrottOnline ska uppskattas och användas på bästa möjliga sätt, 

vilket är syftet med hela systemet.  

Vi anser att RF i alltför liten utsträckning har byggt systemet utifrån ett användarperspektiv. Orsaken 

till det skulle bland annat kunna vara att man har arbetat med snäva deadlines för att kunna ersätta 

det gamla systemet. RF har därför varit tvungna att fokusera på att snabbt lansera fler funktioner 

istället för att utveckla varje funktion utifrån ett användarperspektiv. Det vi menar med att utveckla 

ett system utifrån ett användarperspektiv är att arbeta i iterativa processer där användare involveras 

i varje steg i utvecklingen. Många av de brister som vi i dag ser i IdrottOnline menar vi är 

konsekvenser av den höga utvecklingstakten med begränsade resurser som RF har haft, oavsett om 

det varit den enda vägen att gå eller inte. Vi tror att en stor del av problemen som finns i IdrottOnline 

kan lösas om RF får möjlighet att fokusera mer på användarcentrerad utveckling istället för att 

snabbt utveckla funktioner för att ersätta ett gammalt system. Detta borde kunna bli möjligt i och 

med att det gamla systemet snart är helt ersatt. 

Vi tror, som beskrivet i kapitel 6 Analys, att RF skulle gynnas av att i största möjliga mån diskutera 

förändringsförslag eller nya funktioner med Idrottsutbildarna som både är användare själva och som 

träffar många andra användare i sitt arbete samt redan har en koppling till RF. Dessutom visade det 

sig att den fokusgruppsdiskussion som genomfördes i princip täckte in alla synpunkter och 

kommentarer som vi totalt i hela projektet fick in, vilket i sig är intressant. Vi menar att detta 

indikerar att Idrottsutbildarna har en väldigt bra insikt i hur användarna upplever IdrottOnline och 

vilka svårigheter som finns. Vi rekommenderar därför starkt att RF tar tillvara på deras synpunkter i 

en större utsträckning än i dagsläget. 

Tanken med de påståenden om IdrottOnline som användarna graderat på en skala var att mäta 

tillfredsställelsen. Tyvärr blev den insamlade datamängden inte tillräcklig för att kunna se tydliga 

mönster och skillnader. Man kan i diagrammen (diagram 12-15 i avsnitt 5.6.6 Påståenden om 

IdrottOnline) emellertid se att många användare inte tycker att systemet är smidigt att använda och 

att IdrottOnline inte uppfyller deras förväntningar. Eftersom användarna inte anser att IdrottOnline 

uppfyller deras förväntningar på den här typen av system, finns det en risk att de vill nyttja något 
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annat system för att effektivisera administrationen. Då uppstår problem vid till exempel LOK-

stödsansökningarna eftersom dessa måste skickas in via IdrottOnline. Användarna blir i det fallet 

tvingade att använda systemet ändå, vilket kan leda till irritation och frustration samtidigt som det 

skapar dubbelarbete och kräver mer tid för administrationen.  

Vi anser att det faktum att RF har valt att bygga IdrottOnline med flera olika plattformar som grund 

skapar en del begränsningar som kanske hade kunnat undvikas. Självklart finns det fördelar med 

respektive plattform, men detta måste vägas mot avseende enhetlighet och konsekvens. Vi tror att 

förändringsförslaget som innebär att alla sökresultat och listor ska se likadana ut samt kunna 

hanteras på samma sätt (till exempel exporteras) är viktigt för att få IdrottOnline mer enhetligt. Detta 

har dock visat sig vara en relativt omfattande förändring just på grund av de olika plattformarna. 

Ett annat problem som uppstår vid förändringar är att EPiServer begränsar möjligheten att göra 

modulerna enhetliga. EPiServer är ett utvecklat och använt system som vissa av användarna av 

IdrottOnline tidigare kommit i kontakt med. Görs för många och för stora förändringar i layouten 

riskerar man att försvåra användandet för de som tidigare varit i kontakt med EPiServer. Detta är en 

avvägning som man måste göra, men vi tror att andelen av IdrottOnlines användare som tidigare har 

arbetat i EPiServer är relativt liten. Dessutom tror vi att de personer som har varit i kontakt med 

EPiServer tidigare är datorvana användare som därmed har lättare att anpassa sig till förändringar 

(som görs för att få systemet med användarvänligt). 

Vi har diskuterat förslaget att ändra begreppet Rollegenskaper till Tilläggsfält med projektledarna 

relativt ingående. De menar att ordet tilläggsfält inte är bra eftersom det använts till en liknande 

funktion i det gamla systemet Klubben Online och att begreppet inte tillräckligt tydligt beskriver att 

dessa sätts på rollnivå. De vill se att begreppet Rollegenskaper bevaras. Vi anser dock att begreppet 

Rollegenskaper, uppenbarligen inte är tillräckligt informativt, eftersom väldigt många av användarna 

vi pratat med saknar en rad funktioner som finns i IdrottOnline genom att använda just 

Rollegenskaper som de inte har hittat. Det faktum att ordet tilläggsfält redan använts i ett tidigare 

system tycker vi bara är positivt då de som arbetat i det gamla systemet kommer att känna igen 

funktionen och leta efter information om hur det kan användas i IdrottOnline (vilket ska finnas vid 

frågeteckenikonen placerad nära fälten). Ytterligare argument för att en koppling till ordet ”roll” inte 

behöver finnas i begreppet för tilläggsfälten är att det vid de flesta tillfällen inte har någon betydelse 

vilken roll tilläggsfältet är kopplat till. Ett sådant exempel är skostorlek, medlemmen kommer att ha 

samma skostorlek oavsett om den är aktiv, domare eller kassör. Dessutom förstår vi att det inom 

parentes efter tilläggsfältets namn ska visas vilken roll fältet är kopplat till, vilket då tar bort 

ovissheten som kan uppstå om samma tilläggsfält finns på flera roller. Denna argumentation ligger till 

grund för vårt beslut att föreslå att begreppet Rollegenskaper ska bytas ut till Tilläggsfält. 

Hjälptexter finns i dag i IdrottOnline i en alldeles för liten utsträckning. Vi har diskuterat hjälptexter 

mycket under projektets gång och förslaget om en ”smart” hjälpfunktion, det vill säga en koppling 

mellan systemet och manualen så att man genom att klicka på en länk i systemet ska komma till rätt 

avsnitt i manualen, har kommit upp. Vi har genom diskussioner med RF insett att det är en så 

omfattande förändring att det inte i nuläget finns möjlighet att genomföra den. Istället har vi 

fokuserat på att införa många hjälptexter, i form av frågeteckenikoner, samt korta beskrivningar i 

varje modul. Därutöver föreslås också information i systemet då uppdateringar har skett samt någon 

form av ”tipsruta”. 
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I IdrottOnline finns det i dag en mängd särskrivningar, stavfel och andra små defekter vilka vi har valt 

att inte ta upp i denna rapport. Vi gjorde det valet dels eftersom en del av funktionerna där detta 

förekommer inte kommer att finnas kvar, och dels för att datamängden vi har erhållit i projektet har 

varit så stor att det inte har funnits möjlighet att inkludera allt. 

Detta projekt har inte inkluderat modulerna Min sida och Utbildningsmodulen men förhoppningsvis 

kommer många av förändringsförslagen även att påverka dessa moduler. Inte heller IdrottOnline 

Förbund har inkluderats men då IdrottOnline Klubb och IdrottOnline Förbund till stor del liknar 

varandra kan förändringsförslagen även appliceras där.  

Det finns en hel del funktioner som användarna saknar och som eventuellt inte kommer att kunna 

inkluderas i IdrottOnline inom en överskådlig framtid. Däremot finns funderingar på RF kring 

huruvida en del av dessa funktioner kan erbjudas i form av externa applikationer som användaren får 

betala för. De applikationer vi, baserat på möten med användare, tror kan uppskattas av användarna 

är följande: 

 Ekonomisystem och faktureringsfunktion 

 SMS-avisering till medlemmar 

 Avancerad bildhantering 

 E-postfunktioner: 

- Utskick från medlemsregistret (vilken nu finns i en enkel funktion ”Visa 

e-postadresser”) 

- Automatiska e-postutskick till intresserade medlemmar om att exempelvis en 

aktivitet har lagts till i kalendern eller att en ny nyhet lagts till 

 Bokningssystem (till exempel salsbokningar) 

Vi tror att en sådan applikationslösning kan bidra till att användarna blir mer nöjda med IdrottOnline, 

vilken kanske i framtiden kan innebära att många föreningar inte behöver använda flera system för 

föreningsadministrationen. Ett annat sätt att uppfylla användarnas krav på funktionalitet är att i viss 

mån göra systemet tillgängligt för så kallade ”plug-ins”. Det skulle innebära att vem som helst i 

föreningarna själv kunde utveckla en funktion som sedan integrerades i IdrottOnline och blev 

tillgänglig gratis för alla användare som så önskar. RF skulle på så sätt kunna få in en mängd 

funktioner utan att själva lägga resurser på att utveckla dem. 

I dagsläget anser vi inte att IdrottOnline är ett användbart och intuitivt system. Att utveckla ett 

gemensamt system som är lätt att lära sig och som tillgodoser alla användares olika behov är svårt, 

men inte omöjligt. Vår förhoppning är det här projektet kommer att bidra till ett mer lätthanterligt 

och intuitivt IdrottOnline.  
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjufrågor till projektledarna 

Stellan Exarchopoulos - Medlemsregistret 

 Vilka arbetsflöden i medlemsregistret anser du är mest problematiska? 

 Vad känns viktigast att åtgärda? Varför? 

 ”Skapa rapport”:  

- Vad är denna funktion till för? 

- Går det att ladda upp rapporter som editerats i Excel? 

- Vilken är skillnaden mellan denna funktion och att exportera medlemmar? 

- Varför kallas det rapport här? 

 I modulen Hemsidan finns begränsningar på grund av EPiServer. Finns det några 

motsvarande begränsningar i medlemsregistret som vi bör ha i åtanke då åtgärdsplanen ska 

utformas? 

 I dagsläget har ju alla moduler olika utseende, har ni projektledare pratat om vilken layout 

och design som är mest fördelaktig och som ni vill applicera på resterande moduler? 

 Vilka förväntningar har du på vårt projekt? Vad hoppas du att det ska leda till? 

 Har du några kontaktuppgifter till personer vi kan använda oss av för användartesterna? 

Mia Larsson - Hemsidan 

 Vilka flöden i ”hemsidan” har du tänkt på eller uppfattat som problematiska? Vad känns 

vikigast? 

 Vilka begränsningar innebär EPiServer? Vad kan ändras och vad kan inte ändras? 

 En del i att göra systemet mer enhetligt är förmodligen att använda samma begrepp för 

samma funktion på olika ställen i systemet. Vilka begrepp i hemsidan går inte att ändra? 

 Vad är skillnaden mellan Redigeraläge och Adminläge? 

 Vilka problem finns med ImageVault? Vad går att ändra avseende ImageVault? 

 Vad är KO-verktygslådan? 

 I dagsläget har ju alla moduler olika utseende, har ni projektledare pratat om vilken layout 

och design som är mest fördelaktig och som ni vill applicera på resterande moduler? 

 Har du någon kontaktperson på någon förening som vi kan använda oss av vid 

användartesterna? 

 Vilka förväntningar har du på vårt projekt? Vad hoppas du att det ska leda till? 

Pia Ahlgren – LOK-stödsmodulen, Idrottslyft och Utbildningsmodulen 

 Vilka flöden i respektive modul upplever du vara mest problematiska? Vad känns viktigast? 

 Förklaring av användarflöden i de tre modulerna. Vad innebär föreningsperspektivet i 

Utbildningsmodulen? 

 Om man klickar på en tidigare gjord ansökan för att se detaljer får man även en 

informationsruta med föreningsinformation till höger, vad fyller den för funktion? 

 Det finns ett minsta antal deltagare som krävs för att det ska vara en LOK-stödsaktivitet. Hur 

många deltagare är minimum? 
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 Det finns begränsningar vad gäller hemsidan på grund av EPiServer. Finns det motsvarande 

begränsningar i dessa moduler som vi bör har i åtanke då åtgärdsplanen ska utformas? 

 I dagsläget har ju alla moduler olika utseende, har ni projektledare pratat om vilken layout 

och design som är mest fördelaktig och som ni vill applicera på resterande moduler? 

 Har du några kontaktpersoner som vi kan använda oss av vid användartesterna? 

 Vilka förväntningar har du på vårt projekt? Vad hoppas du att det ska leda till?  
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Bilaga B – Intervjufrågor till användarna 

Namn: ___________________________ Ålder: ___________ Man       Kvinna  

Förening:________________________________ Sysselsättning: ___________________________ 

Antal medlemmar i föreningen:_____________________ 

 Vilka arbetsuppgifter har du där du använder IdrottOnline? 

 Hur länge har du arbetat med IdrottOnline? Har du tidigare arbetat med KlubbenOnline? 

 Har du tänkt på några speciellt problem eller svårigheter i IdrottOnline? 

 Finns det någon eller några funktioner som du saknar i IdrottOnline? 

 Har du haft användning av manualerna? Har du hittat den hjälp du behövt? 

 Har du varit i kontakt med helpdesk på Riksidrottsförbundet? Hur har det fungerat? 
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Bilaga C – Intervjufrågor till telefonintervjuer  

Namn: ___________________________ Ålder: ___________ Man       Kvinna  

Förening:________________________________ Sysselsättning: ___________________________ 

Antal medlemmar i föreningen:_____________________ 

 Vilka arbetsuppgifter har du där du använder IdrottOnline? 

 Hur länge har du arbetat med IdrottOnline? Har du tidigare arbetat med KlubbenOnline? 

 Har du tänkt på några speciellt problem eller svårigheter i IdrottOnline? 

 Finns det någon eller några funktioner som du saknar i IdrottOnline? 

 Har du haft användning av manualerna? Har du hittat den hjälp du behövt? 

 Har du varit i kontakt med helpdesk på Riksidrottsförbundet? Hur har det fungerat? 

Specifika frågor baserade på problemområden från tidigare intervjuer: 

 När du söker efter medlemmar i medlemsregistret, vilket kriterium söker du då på? 

 Vilka kolumner är intressanta för dig i sökresultatet? 

 Har du, eller någon annan i din förening, använt: 

- Medlemsnivåer 

- Rapporter (under ”Administration”-fliken) 

- Statistikfunktionen 

- Kontakter 

- Etiketter 

- Favoriter (i hemsidans redigeraläge) 

 Hur tycker du att det fungerar att växla mellan redigera- och visaläge? 
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Bilaga D – Testuppgifter 

Medlemsregistret 

1) Logga in på sidan med följande inloggningsuppgifter:  

Användarnamn: IID00944976, Lösenord: test123. 

Gå in i Medlemsregistret och lägg till dig själv. 

2) Skapa en ny roll med namnet ”Domare” och tilldela den tidigare tillagda personen denna roll. 

3) Skriv ut etiketter för alla medlemmar som är ”Aktivitetsledare”. 

4) Ändra föreningens postadress till  

 

 

Lägg även till denna adress som besöksadress. 

5) Skapa en tabell för statistik över antalet aktiva i föreningen som är 10 år eller yngre. 

6) Importera medlemmar från en Excel-fil. Välj filen Importera medlemmar.xls som ligger på 

skrivbordet. 

7) Exportera personen ”Maria Andersson” till Excel. 

8) Ta bort den person som du tidigare lade till (dig själv) och avsluta medlemskapet. 

Hemsidan 

9) Gå över till Hemsidan och redigeraläge. Lägg till en ny bild på förstasidan.  Välj bilden 

backhoppning.jpg som ligger på skrivbordet. Ändra storleken på bilden till bredden 150 

bildpunkter så att den inte tar upp så mycket plats. 

10) Lägg till en nyhet med rubriken ”Ny Nyhet”, ingress ”Äntligen!” och texten ”Nu har det hänt 

någonting nytt!” i nyhetslistan ”Nyheter”.  Se till att de tre senaste nyheterna visas i boxen på 

förstasidan. 

11) Lägg till en aktivitet (till exempel ”Träning”) på valfri dag och tid i kalendern ”Kalender”. Se till 

så att kalendern visas i en box på förstasidan i form av ett månadsschema. 

12) Ta bort aktiviteten du nyss skapade. 

13) Skapa en ny nyhetslista med namnet ”Nyheter SISU”. Hämta därefter nyheter från SISU 

Idrottsutbildarna och lägg till på din nyligen skapade nyhetssida. 

LOK-stödsmodulen 

14) Skapa och skicka in en tilläggsansökan för våren 2010 med följande uppgifter: 

Sammankomster: 5   

Flickor 7-12 år: 30 

Pojkar 7-12 år: 20  

Ledartillfällen, tjejer 13-20 år: 2 

Ledartillfällen, killar 21-35 år: 3 

LOK-stödsmodulen med fullständig närvaroregistrering 

15) Lägg till en ny LOK-stödsaktivitet med namnet ”Träning” på valfritt datum och tid. Aktiviteten 

ska upprepas varannan vecka under 2 månader. Lägg till alla deltagare från gruppen F94-95. 

16) Registrera aktiviteten ”Snöbollskrig”. Alla förväntade deltagare var där utom Kenny Åhman. 

Boovallen, Box 2090 

13202 SALTSJÖ-BOO 
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Bilaga E – Påståenden 
På nedanstående skala har alla intervjupersoner fått gradera IdrottOnline utifrån fyra påståenden. 

IdrottOnline… 

                                          Instämmer inte alls                                              Instämmer helt 

är smidigt att använda: 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

är lätt att lära sig:  1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

är tillförlitligt: 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

uppfyller mina förväntningar:   1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Det sista påståendet, ”IdrottOnline uppfyller mina förväntningar”, har även förklarats för 

intervjupersonerna som huruvida IdrottOnline uppfyller förväntningarna på ett system som ska 

användas för den typen av administration föreningarna sysslar med. 
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Bilaga F – Resultat uppdelat på anställda och ideella 

Medlemsregistret 
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LOK-stödsmodulen 
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Bilaga G - Komplett lista på synpunkter från användarna 
Här är en komplett lista på citat från intervjuer med användarna. 

Helheten 

Man har utvecklat med fel fokus - för att få in aktivitetsansökningar smidigt och inte efter 
vad föreningarna vill ha. 

Felmeddelanden är inte tillräckligt bra formulerade. 

Det går långsamt. Ibland kan man inte ens logga in på IdrottOnline om belastningen är för 
hög. 

Det är lätt att klicka för många gånger eftersom det inte indikeras att något händer. Ex. 
då man importerar en Excel-fil, speciellt eftersom det står "klar" i webbläsare. 

Det är över lag för mycket klickande och inte möjligt att använda tangentbordet. Det är 
dåligt. 

Det är svårt att veta när det skett uppdateringar av systemet. 

RF använder begrepp som inte används hos föreningarna. 

Varför sorterar man på förnamn i IdrottOnline? Det gör man ingen annanstans. 

IdrottOnline är byggt för lagidrotter men inte alls anpassat för individuella idrotter. 

Systemet är inte anpassat för små föreningar. 

Det finns inga hjälptexter. 

 

Hemsidan 

Del Kommentar 

Allmänt Det är svårt att växla mellan redigera- och visaläge. 

Allmänt 
Menyraden (editorn) ovanför textfälten i redigerarläget är inte 
tillräckligt tydligt beskrivna. 

Allmänt 
Det är dåligt att IdrottOnline bara fungerar med webbläsaren Internet 
Explorer. Detta vållar speciellt mycket problem då man har en 
Macintosh-dator. 

Allmänt Det borde finnas en räknare som registrerar antalet besökare på sidan. 

Allmänt 
Ytan under menyraden (editorn) är svårredigerad och begränsad. Jag 
skulle till exempel själv vilja välja typsnitt och färg. 

Allmänt Det är krångligt att ändra och byta plats på boxar. 

Allmänt 
Det är svårt att administrera rutan med kontaktinformation på 
startsidan. 

Allmänt 
Jag vill kunna skicka ut e-post till medlemmarna om att aktiviteter lagts 
till i kalendrarna eller andra uppdateringar. 

Allmänt 
Det borde vara lättare att anpassa sidan som man själv vill, till exempel 
fler boxalternativ. 

Allmänt Jag vill kunna logga ut från redigeraläget. 

Arbetsrum Det är svårt att förstå vad arbetsrum är. 

ImageVault ImageVault går för långsamt. 

ImageVault Jag vill kunna söka på filer i ImageVault. 

ImageVault 
Jag vill ha större möjlighet att hantera och redigera bilder, till exempel 
att kunna visa rörliga bilder på hemsidan. 
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ImageVault Det krävs för många klick för att lägg till en bild. 

ImageVault Jag vill ha större möjligheter att hantera bilder. 

ImageVault Textplaceringen under/över/runt bilder är svår att själv bestämma 

ImageVault 
I dagsläget kan man bara ladda upp 4 bilder åt gången i ImageVault - 
det är alldeles för få! 

ImageVault Det går inte att dra bilder mellan mappar för att flytta dem. 

ImageVault Jag vill kunna se pdf-filer som tumnaglar, inte bara bilder. 

ImageVault 
Tooltip på bilderna borde vara mer informativa, i dag står det bara 
"Titel:…" och ID men man borde också få se upplösning och kanske 
tillagd datum etcetera. 

Inloggning Det är svårt att hitta inloggningslåset. 

Inloggning 
Om man blir utloggad på grund av inaktivitet och loggar in igen måste 
man börja om från början. 

Kalender Det är svårt att förstå inmatningen av start- och sluttid i kalendern. 

Kalender 
Det är dåligt att man inte kan se aktiviteter mer än för en månad i taget 
i kalendern. Det vill jag själv kunna välja. 

Kalender 
Det borde finnas fler möjligheter till upprepning, till exempel var tredje 
år eller varje vecka. 

Kalender 
Det är lätt att man missar att publicera efter att man har lagt till en 
aktivitet eftersom det måste göras i två steg, först "Spara" och sedan 
"Spara och publicera".  

Kalender 
Om en nyhet läggs till i en sektion borde det finnas ett sätt att säga "jag 
vill att denna ska synas på huvudföreningens sida" som sen måste 
godkännas av huvudadministratören för sidan. 

Kalender 
Man borde kunna länka kontaktpersonen till en aktivitet till personen i 
medlemsregistret. 

Kalender Jag vill kunna söka och sortera i kalendern på ett enkelt sätt. 

Kalender 
Kalendern kräver för mycket - ibland vet man bara att en tävling ska 
vara en viss dag men inte vilken tid. Detta skulle jag vilja kunna lägga in 
ändå. 

Kalender 
Om man söker i kalendern mellan vissa datum ser man bara 
veckonummer och dag, men inte månad vilket är lite krångligt. 

Kalender 
Jag vill kunna välja vilka kalendrar aktiviteten ska synas i på ett enkelt 
sätt (typ kryssrutor) 

Kalender 
När man går in under redigera i kalendern ska tydligt och klart synas 
"skapa ny", "kopiera" och "ta bort". 

Kalender 
Fälten för e-postadress och webbsida samt telefon borde ligga under 
"kontaktperson" 

Kalender 
Man ska kunna välja mer exakta tider och inte bara varje halvtimma. Ha 
ett fält för timma och ett för minuter. 

Kalender Det borde finnas ett fält för samlingsplats. 

Kalender 
Informationen om att det är en aktivitet i en serie är onödigt för 
besökarna på webbsidan. 

Kalender 
Det är svårt att hitta fliken "Deltagare" då man lägger till en LOK-
aktivitet. 
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Åtgärdsfönstret Nyhetskonfigurationen är krånglig. 

 

Medlemsregister 

Administration Många förstår inte vad fliken administration är till för. 

Administration 
"Skapa rapport" är förvirrande och dessutom finns det ingen "ta bort"-
knapp. 

Administration 
Det är svårt att veta när rapporten är klar, man måste klicka "uppdatera" 
vilket är dåligt.  

Alla 
Det borde finnas en gemensam sökning för 
medlemmar/åtgärdslistan/(”prova på”-person). 

Alla 
Det är otydligt med flikar i flikar - man ser inte ramen. Dessutom har de 
samma färg som topbaren vilket förvirrar ännu mer. 

Alla Det finns inga hjälptexter. 

Alla Gränssnittet är inte bra och användarvänligt. 

Alla Det är svårt få en bra översikt. 

Alla Knapparna hoppar runt och byter plats. 

Alla Det saknas funktion för notering av betald av medlemsavgift. 

Alla Begreppet medlemmar används lite överallt, vilket är förvirrande. 

Alla Det finns  inget stöd för någon typ av kösystem - det måste finnas! 

Alla Det borde gå att hantera arvodering av ledare i systemet. 

Alla 
Om man söker efter en person som man ska lägga till i en grupp och 
personen redan finns med i gruppen får man ingen indikation på det. 

Alla 
Man kan inte se grupptillhörighet på ett enkelt sätt och man kan inte gå 
från en grupp till personerna i gruppen. 

Alla Jag vill kunna lagra skostorlek, tröjstorlek, allergier mm i medlemsregistret. 

Klubbinfo Varför står det "c/o adress"? 

Kontakter 
Oftast har föreningarna företag eller andra föreningar och därför är det inte 
mest relevant att söka på för- och efternamn. 

Medlemmar Jag vill kunna sortera sökresultatet. 

Medlemmar 
Man förstår inte vad fliken "Medlemsregister" är till för eftersom ingenting 
syns i sökresultatlistan från början. 

Medlemmar 
Den nedre raden av knappar syns inte. Många ser dem inte ens trots tydliga 
instruktioner. 

Medlemmar 
Det är förvirrande och krånligt med både förfinad sökning och avancerad 
sök. 

Medlemmar Det finns ingen logik i vad som är knappar/flikar/länkar. 

Medlemmar Om man gör ändringar på en person syns det inte direkt i listan. 

Medlemmar 
Det går inte att välja vilka kolumner man vill ska följa med när man 
exporterar till Excel. 

Medlemmar Det går inte att välja etikettformat. 
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Medlemmar 

Det finns en osäkerhet när man lägger till en person som redan finns, det vill 
säga när man skriver in ett personnummer och det plötsligt bara ploppar 
upp en massa uppgifter. Många blir förvirrade och vet inte hur de ska gå 
vidare då. 

Medlemmar Det ser olika ut beroende på varifrån man går. 

Medlemmar 
Om man klickar på en person får man upp en dialogruta med flikar. Flikarna 
är onödiga, man vill se en helhetsbild istället. 

Medlemmar 
Jag vill ha en koppling till ett ekonomisystem som kan hantera fakturering 
etcetera. 

Medlemmar Det är svårt att ta bort personer ur medlemsregistret. 

Medlemmar 
Det är svårt att förstå att man måste vara i huvudföreningen för att tillsätta 
rollerna ordförande, kassör och idrottslyftsansvarig. Vad är "idrotter" till 
för? 

Medlemmar 
Det är viktigt att kunna se målsmans kontaktuppgifter till barn men det kan 
man inte i IdrottOnline. 

Medlemmar 
Det borde finnas ett formulär på hemsidan där nya medlemmar kan 
registrera sig och godkännasa av huvudadministratören i föreningen. Då 
sparar man en massa tid för administratörerna i föreningarna. 

Medlemmar Det är för många steg föra tt lägga till en ny medlem. 

Medlemmar 
Om importen går fel på en preson så stannar den där vilket skapar mycket 
merarbete och tar lång tid. 

Medlemmar "Verktygslådan" borde inte ligga till höger, den tar upp så mycket plats där. 

Medlemmar Telefonnumren är inte standardiserade. 

Medlemmar 
"Ladda ner importfil" är ett dåligt namn, dessutom syns det inte vilka fält 
som är obligatoriska i själva Excelfilen. 

Medlemmar 
När man lägger in en ny medlem borde fältet "medlem sedan" vara satt till 
dagens datum by default. 

Medlemmar 
När man lägger till en ny person med korrekt personnummer borde man 
inte behöva välja vilket kön personen har utan det borde systemet veta 
utgående från personnumret. 

Medlemmar 
Om man ska byta kassör måste man först ta bort den ena personen och sen 
tillsätta den andra - onödigt krångligt!  

Medlemmar Det finns ingen "rensa"-knapp för enkel sökning 

Prova-på Denna flik är onödig. 

Roller 
Det saknas beskrivning av vad kategorier är och det är svårt att förstå vad 
kategorier innebär. 

Statistik 
Varför ligger "lägg till åldersintervall" så långt ner när man måste göra det 
först för att skapa tabell? 

Statistik 
Det är dåligt att personer som ligger i åtgärdslistan kommer inte med i 
statistiken. 

Statistik 
Olika organisationer efterfrågar olika åldersintervall i statistiken och att det 
därför skulle vara enklast om man kunde anpassa den "defaulttabell" som 
finns längst upp istället för att man ska skapa en ny. 

Åtgärdslistan Åtgärdslistan borde integreras med medlemmar. 
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Åtgärdslistan 
Man borde kunna använda tangentbordet för att göra saker i hela 
IdrottOnline. 

 

LOK-stödsmodulen 

Allmänt 
Man borde själv kunna välja vilka kolumner man ska se, det kan man i andra 
delar av systemet. 

Allmänt Det är registreringen som är krånglig, inte själva ansökan - den fungerar bra. 

Fullständig 
Man borde tydligt i listan vid registreringen kunna se vilka som är LOK-
stödsberättigade. 

 

Idrottslyftet 

Allmänt 
För godkända ansökningar vill jag kunna se hur mycket pengar man faktiskt 
fick. 

Allmänt Jag vill kunna exportera från idrottslyftet. 

Ansökan Det syns inte vilka fält som är obligatoriska. 

Ansökan 
Om det tar lång tid för en person att fylla i en ansökan kan personen bli 
utloggad på grund av inaktivitet. Då sparas inte det personen dittills har fyllt 
i vilket skapar merjobb. 

Ansökan 
Det händer att föreningen tror att de skickat in ansökan trots att de bara 
har sparat den. 

Ansökan 
Förbunden vill kunna styra mer hur ansökningen ser ut, till exempel dölja 
vissa fält som inte är relevanta för dem. 

Historik Det vore bra med en historikfunktion, som i LOK-stödet. 

 

Övriga synpunkter 

Helpdesk 
Det tar för lång tid att få svar. Det är också svårt att förutsäga hur långt i 
förväg man måste maila dem för att hinna få svar innan någon "deadline". 

Helpdesk Jag får inte tillräckligt utförliga svar från helpdesk när jag kontaktar dem. 

Helpdesk Jag får inga svar på mina mail. 

Helpdesk Det går inte att komma fram då man ringer. 

Manualer Manualerna används inte, folk ringer istället. 

Manualer De används, men det borde finnas en koppling i systemet. 

Manualer Jag får ingen hjälp av manualerna. 

Manualer Arbetsrum borde förklaras bättre i manualerna. 

Manualer Det är för mycket text i LOK-stödsmanualen. 

Manualer 
De är skrivna för väldigt ovana användare, borde finnas en snabbguide för 
de som kan lite mer. 
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