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Sammanfattning

Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat 
specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget 
CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation 
med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner 
kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande 
problem med användargränssnittet. 

Uppgiften består i att analysera användargränssnittet ur ett användbarhetsperspektiv för att kunna ta 
fram förslag på olika lösningar till programvarans påpekade brister. För insamling av data användes 
en expertutvärdering vilket omfattade en heuristisk utvärdering och en consistency inspection. 
Dessa metoder kompletterades med  intervjuer och enkäter för att få fram användarnas åsikter och 
synpunkter om programvaran.

Examensarbetet har resulterat i en samling av förslag till sådant som kan förbättras för de delar av 
användargränssnittet där brister har upptäckts. 





Abstract

The company Kerfi AB in Norrköping is a provider of information technology and has specialized 
competencies within service management. A tool that they use for this is software from the 
company CA technologies. CA Service Desk Manager is a IT Service Managenemt application with 
processes for co-ordination and control of service management. During initial discussions it was 
revealed that even though the software has been used for several years, there are still problems with 
the graphical user interface.

The task involves to analyze the user interface from a usability perspective suggestions can be 
produced for different solutions of the problems pointed out with the software. To collect data, an 
expert evaluation was used which comprised a heuristic evaluation and a consistency inspection. To 
complete these methods, interviews and questionaires were used to collect the users´ opinions and 
thoughts on the software.

This work resulted in a collection of proposals for improvements of the user interface where 
deficiencies has been discovered.
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1  Beskrivning

Kerfi AB är ett företag i Norrköping som arbetar med att leverera informationsteknik. De har 
specialistkompetens inom bland annat Service Management och använder för det programvaran CA 
Service Desk Manager. På förslag av Conny Passmark, konsultchef på Kerfi AB's kontor i 
Norrköping, undersöks programvaran som de använder ur ett användbarhetsperspektiv. Service 
Desk från företaget CA är en så kallad IT Service Management applikation med processer för 
samordning och styrning av service management. Det kan vara ärendehantering, 
avvikelsehantering, problemhantering med flera andra tilläggsmoduler. 

Det nuvarande gränssnittet har uppfattats som ostrukturerat, haft många tangenttryckningar med 
mera vilket föranlett till irritation och frustration hos användarna. Något som användarna har 
påpekat är att gränssnittet är tråkigt, i vissa fall tungarbetat och att man får mer information 
presenterat för sig än man kanske önskar. Uppgiften är att försöka finna lösningar som förbättrar 
användbarheten och därmed situationen för användarna. 

1.1 Målbeskrivning

Målet med examensarbetet är att ur ett användbarhetsperspektiv försöka finna problem och 
eventuella förbättringar till programvaran CA Service Desk Manager. Genom att utföra en 
expertutvärdering av programvaran och genom intervjuer med berörda användare, få en bild av 
nuvarande status av programvarans brister och styrkor. Dessa undersökningar används sedan för en 
analys och presentation av guidelines, principer och teorier till eventuella förbättringar av 
programvarans användargränssnitt.

1.2 Omfattning

Kartläggningen av programvaran sker på de delar av applikationen som berörda användare kommer 
i kontakt med via sina arbetsuppgifter. Intervjuerna kommer infatta frågor rörande användarnas 
arbetsuppgifter och hur de arbetar med programvaran. Undersökning omfattar designregler runt 
design av ett användargränssnitt och hur dessa eventuellt kunnat implementerats annorlunda. Det 
kommer även ske en analys av användargränssnittet utifrån ett användbarhetsperspektiv för att finna 
eventuella problem. Olika lösningar kommer av analys av designregler och om de har följts. Vidare 
kommer det undersökas om man har följt de guidelines som finns för design av gränssnitt och om 
man har använt sig av de principer som finns att tillgå för konstruktion av ett grafiskt 
användargränssnitt.

1.3 Avgränsning

Examensarbetet går inte in på processer runt Service Desk utan fokus kommer ligga på 
programvarans gränssnitt och funktioner. Kartläggningen av programvaran går inte in på de delar av 
applikationen som berörda användare inte kommer i kontakt med under sina arbetsuppgifter. 
Intervjuerna kommer inte beröra områden som är irrelevant för undersökning och användarnas 
uppgifter. Med programvaran menas det användargränssnitt och de funktioner som den specifika 
användaren kommer i kontakt med i sitt arbete. Designförslagen beskrivs på en konceptuell nivå 
vilket innebär att ingen kod kommer produceras för att lösa dessa.  
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2  Företaget Kerfi AB

Kerfi AB är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Som 
specialister på teknisk infrastruktur erbjuder Kerfi ett smart och flexibelt alternativ inom drifts- och 
förvaltningstjänster baserat på insourcing och specialiserad outsourcing. Kerfi har 
specialistkompetens inom Systems Management och Service Management enligt ITIL. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) är ett ramverk innehållande best praxis, råd 
och riktlinjer för styrning av IT-infrastruktur. Ramverket innehåller beskrivningar över processer 
och metoder för hur IT-relaterade uppgifter kan utföras.

I bolagets roll som rådgivare bygger Kerfi ett nära och långsiktigt samarbete med kunderna där 
bolaget kan ta ansvar för helheten. 

Tillsammans med ett fåtal utvalda samarbetspartners erbjuder Kerfi lösningar och tjänster genom 
hela livscykeln, från förstudie, design, arkitektur och implementering till support, drift och 
förvaltning.

Kerfi arbetar inom fyra tjänsteområden:

• Affärs- och IT-processer 
• Integration 
• Infrastruktur 
• Sourcing

Information är till största delen hämtad från företagets hemsida.

(http://www.kerfi.se/Om_Kerfi/Sidor/startsida.aspx)
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3  Service Desk Manager

Följande är en kort presentation av programvaran med information från tillverkarens hemsida 
tillsammans med en beskrivning av handhavande från användarna. 

Service Desk är en webb-baserad programvara från CA Technologies, det är tänkt att vara ett stöd 
för att optimera service managementverksamhet (http://www.ca.com/us/service-desk-
software.aspx/).

Service Desk mjukvara från CA Technologies är tänkt att optimera användarnas support mot 
företaget. Man hoppas kunna ge kvalitet och genomgripande IT service med Service Desk Manager.

Man ges möjligheten att automatisera incidenter, problem, kunskapshantering, interaktiv support, 
självservice och avancerad rootcause analys. Leverera superb slutanvändarsupport med förenklad 
hantering av förändring och konfigurering. Service Desk levererar omfattande automatiska 
supportverktyg som tillåter att man löser frågor, uppnår en högre kvalitet av kundservice medan 
man sänker kostnaden för företaget.

3.1 Handhavande exempel

Följande visar ett exempel på det formulär som man använder för att registrera en incident (se Figur
3.1). En kund anmäler ett ärende via telefon eller e-post. Man fyller i sitt formulär med kundnamn, 
felanmälare, kategori, handläggande konsult, ärendemening, kort felbeskrivning, löpande 
dokumentation i ärendet och möjlighet att skicka e-post i ärendet. Övriga fält kan fyllas i om 
information finns till hands. Under ärendets gång skrivs statusuppdateringar in och lösningsåtgärd. 
Policy är att ärenden ska registreras som lösta om så är fallet eller om kund inte ger feedback om att 
ärendet inte är korrekt löst uppdateras fallet som stängt. 
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4  Service Management

Här följer en kort förklaring av IT Service management, då begreppet Service Management är 
mycket omfattande kommer inte någon djupare förklaring av ämnet att ges (http://www.best-
management-practice.com/gempdf/itSMF_An_Introductory_Overview_of_ITIL_V3.pdf).

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Service Standard Definition
"A service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers 
want to achieve without the ownership of specific cost and risks."

Ett exempel på outcome som underlättas av en IT service; försäljare spenderar mer tid med att 
interagera med kunder, som underlättas av en indirekt access service som ger en trygg tillgång till 
företags försäljningssystem från försäljarnas datorer. Outcome är vad kunden vill uppnå genom en 
specifik service. Det är detta som avgör om kunden köper eller använder en service.

Kontentan är att kundens outcome är att de kan spendera mer tid med kund som underlättas av ett 
fjärrsystem som ger en stabil tillgång till företags försäljningssystem

Service management är vad som gör det möjligt för tjänsteleverantören att förstå den service de 
erbjuder och att säkerställa att tjänsten verkligen underlättar för den outcome som kunden önskar. 
Det gör det också möjligt att lättare förstå värdet av tjänsten för kunden och att handha alla risker 
och kostnader som hör till tjänsten.

"Service Management is a set of specialized organizational capabilities for providing value to 
customers in the form of services. ” (ibid)

Specialized organizational capabilities inkluderar alla de processer, metoder, funktioner, roller och 
aktiviteter som en tjänsteleverantör har till sitt förfogande för att leverera tjänster till sina kunder.

Service management inbegriper mer än att bara leverera tjänster. Varje tjänst, process eller 
infrastrukturelement har en livscykel som service management beaktar. Det innebär att man ser över 
allt från strategi till design och övergång till driftssättning och kontinuerlig förbättring.

Input till service management är de tillgångar som tjänsteleverantören i form av resurser och 
förmågor kan sätta in för att leverera en tjänst. Följaktligen är då output de tjänster som ger värde 
till kunden.

Effektiv service management innebär då att det är en strategisk tillgång för tjänsteleverantören som 
ger dem möjligheten att utföra sin kärnverksamhet. Detta genom att ge värde till kunder genom att 
underlätta de outcomes som kunden vill uppnå.
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5  Metodik

Det finns flera sätt att undersöka ett gränssnitt, man kan bland annat använda sig av 
expertutvärdering, fältstudier, laboratorietester, intervjuer, enkäter eller kombinationer av de 
metoder som finns till hands (Gulliksen & Göransson, 2002; Schneiderman, 2005). De metoder som 
kom att användas diskuteras nedan.

5.1 Expertutvärdering

En expertutvärdering är en metod som inte har en direkt användarmedverkan. Den kan förekomma 
tidigt eller sent i designprocessen och kan resultera i en formel rapport över fel eller 
rekommendationer till förändringar. Det är viktigt att ta hänsyn till de som designat gränssnittet, att 
inte slå ner hårt utan respektfullt komma med förslag och rekommendationer. En expertutvärdering 
tar vanligtvis från en halv dag till en vecka, dock kan det bli aktuellt med utbildning för att förklara 
uppgiftsdomänen och procedurer. En fara är att experten inte ges tid att sätta sig in i användarnas 
situation och arbetsdomän. Ett annat problem är att den Människa-Dator-Interaktion-kunskap som 
kanske krävs inte står att finna hos många så kallade experter. Ofta saknas kunskap eller erfarenhet 
inom området för att finna de mest allvarliga användbarhetsproblemen
 
Av de sätt en expertutvärdering kan göras, valdes heuristiks utvärdering och consistency inspection 
då man inte tar upp användarnas tid förutom då man sätter sig in i systemet tillsammans med en 
användare. Detta för att förstå vilka delar av systemet användaren kommer i kontakt med i sitt 
arbete.

5.1.1 Heuristisk utvärdering

Här granskar man ett användargränssnitt om det överensstämmer med en lista av designmetoder. 
Till exempel kan man använda Schneidermans åtta gyllene reglerna som beskrivs i avsnitt 6.5, för 
att gå genom de delar som användarna arbetar med. Det finns flera andra designregler man kan 
använda, allt beroende på vad man vill undersöka. 

5.1.2 Consistency inspection

Vid en consistency inspection går man igenom ett antal olika vyer för att kontrollera färg, form, 
konsekvens, språk med mera för kontrollera att man följer samma mönster. Man kontrollerar även 
övningsmaterial och onlinehjälp.

5.2 Intervjuer

Denna metod innebär direkt medverkan av användare och används som ett bra sätt att få 
förstahandsinformation från användarna. Det ger möjlighet att under intervjun komma med 
följdfrågor som man kanske inte tänkt på under förberedelserna och att hitta användare som inte alls 
tycker som majoriteten av användarna. Svårigheten ligger i att komma förbered för att undersöka ett 
för intervjuaren okänt program. Därav genomfördes en kortare utbildning av programvaran för att 
ge en grund till förståelse och funktioner. Detta då den som utför utvärderingen inte har den 
erfarenhet som de erfarna användarna har av programvaran. På så vis kan man sedan diskutera runt 
svaren på frågorna och eventuellt få fram mer specifik data om gränssnittets design och 
funktionalitet. 
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5.3 Frågeformulär

Genom att använda sig av ett frågeformulär som bygger på Schneidermans åtta designregler för 
gränssnitt vill man samla in data som missats i den heuristiska utvärderingen. Att använda ett 
frågeformulär innebär att man inte direkt undersöker gränssnittet utan är ett sätt att samla in åsikter 
om gränssnittet från användarna. Man använder fördefinierade frågor som rör användargränssnittet. 
Svårigheten ligger dock i att ställa frågor som är relevanta och som berör sådant som är intressant 
för undersökningen. De frågor som användes i undersökningen står att finna i bilaga 1.
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6  Teoristudie

I följande kapitel kommer användbarhet och design av gränssnitt att diskuteras. Förklaring på 
användbarhet kommer att ges tillsammans med begrepp och exempel. Därefter följer en 
sammanställning av guidelines, principer och teorier om vad man bör ha i åtanke vid design av ett 
gränssnitt.

6.1 Vad är användbarhet/usability?

Följande citat är en allmänt accepterad definition av användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002).

"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 Guidance on 
usability)

Där effectiveness är till vilken grad ett system underlättar för användaren att genomföra den uppgift 
till vilket det var tänkt att användas. Efficiency är hur snabbt ett system tillåter användaren att 
korrekt genomföra sin uppgift. Satisfaction betyder hur tillfreds användaren är med att använda 
systemet för den specifika uppgiften. 

Enligt definitionen betyder alltså användbarhet i vilken omfattning en produkt kan användas av en 
specifik användare för att nå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i 
en specificerad kontext av användning.

6.2 Varför användbarhet? 

System med brister i användbarhet kan till exempel leda till att trots att man lärt sig hur systemet 
fungerar så tar det ändå lång tid att slutföra sina uppgifter. Man arbetar i systemet men gör 
regelbundet misstag som man inte kan göra ogjorda. Systemet används inte regelbundet men varje 
gång man återkommer till det uppstår samma situation gång efter gång (Gulliksen & Göransson, 
2002; Nielsen, 1993; Schneiderman, 2005).

Användbarhet är ett begrepp som främjar för att göra system av olika slag överskådliga, lätta att 
lära, effektiva, roliga att använda med mera. Det leder till att risken att vi tar fram en artefakt, ett 
ting producerat av människan, som ingen vill använda minskar. Detta är inget som uppstår av sig 
självt utan användbarhet är något som måste arbetas fram. En lösning för en grupp av problem 
behöver inte nödvändigtvis vara en lösning för en annan grupp av problem. Man får ta fram olika 
designlösningar och testa dessa med användarna. Men även då kan lösningar som fungerar för vissa 
användare vara otillräckliga för andra. Även inom samma grupp av användare kan det skilja mellan 
individer vad man föredrar för hur ett system ska vara utformat. Vissa vill att det ska vara sparsamt 
med data som presenteras medan andra tycker det är bättre att mycket information presenteras 
samtidigt.  

Användarens tidigare erfarenheter, utbildning, personlighet med mera påverkar hur ett system bör 
utvecklas och hur det sedan kommer att tas emot. Till detta tillkommer även kognitiva förmågor så 
som begränsningar i korttidsminnet. Personen kan vara färgblind, ha svårt att uppfatta nyanser eller 
ha andra fysiska begränsningar. Kort sagt är det människans behov och förmågor som bör vara den 
drivande kraften bakom designen.  

11



6.3 Begreppet användbarhet

Användbarhet är de mål som designen ska/bör nå för att göra en artefakt som användarna är tillfreds 
med. Man kan säga att det är riktlinjer och standarder man ska försöka att följa under 
designprocessens gång. Detta kan ses som en form av kvalitetssäkring.

Enligt Jacob Nielsen är användbarhet ett kvalitetsattribut som avgör hur lätt ett användargränssnitt 
är att använda. Användbarhet kan kopplas samman med följande begrepp (Nielsen, 1993) som 
omnämns av Gulliksen och Göransson (Gulliksen & Göransson, 2002).

Lätt att lära: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet.

Effektivt att använda: När användaren väl har lärt sig systemet måste det vara effektivt att arbeta 
med.

Lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids frånvaro och ändå 
kunna komma ihåg hur det fungerar.

Få fel: Användaren ska kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel måste det gå att 
komma tillbaka till situationen innan felet uppstod.

Subjektivt tilltalande: Det skall kännas angenämt att använda systemet. Man skall känna att det är 
tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt tycka om det.

Till dessa fem begrepp som framtagits av Jacob Nielsen kan man även koppla följande. De är 
framtagna av Donald Norman och tar upp några andra viktiga begrepp som berör användbarhet 
(Norman, Donald A. 1988). 

Visibility
Visibility innebär att man gör funktionella delar tillgängliga och synbara, att visa vad som utgör en 
viss funktion. Synbara inte enbart med hjälp av synen utan även med andra sinnen. Ett exempel är 
papperskorgen i många operativsystem, man ser att det är en papperskorg och för att koppla till  

andra sinnen har man ljudet av ett papper som knycklas ihop och kastas i den. En dörr där man har 

placerat en tryckplatta på den sida av dörren som man trycker på för att den ska öppna sig. På 

motsatt sida har man istället ett handtag som man kan dra i för att öppna dörren.

Affordance
Egenskaper hos systemet/artefakten som bjuder in till en specifik handling eller talat om hur den är 
tänkt att användas. Exempel på affordance är hur en sax är utformad, handtaget som omsluter  
tumme och övriga fingrar inbjuder inte till några andra grepp som känns naturligt.

Constraints
Begränsningar som tvingar användaren att handla på ett visst sätt för att komma vidare. Som 

exempel kan man använda menyer där vissa val har fasats ut och blivit gråmarkerade. Man kan 

fortfarande se vad som står men dessa alternativ är inte längre möjliga att klicka på. Genom att  

klicka sig vidare eller gå tillbaka i sina handlingar kan dessa alternativ åter göras fullt synliga 

eller om så krävs hållas låsta.
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Feedback
Användaren bör bli informerad i lämplig tid och på ett effektivt sätt om resultatet av dennes 
handlingar. Man kan även tala om systemets nuvarande status, vad som händer för tillfället och hur 
lång tid som återstår innan uppgiften är slutförd. Man kan tänka sig en dialogruta som visas när 

man till exempel vill spara en bild från webbläsaren. En dialogruta dyker upp där det står att  

bilden har sparats och vart den har sparats. Exempel på detta är Mozilla Firefox med sin download 

manager där man ser om filer laddas ner, har laddats ner eller om det misslyckats.

Natural mapping
Använd en naturlig relation mellan kontroller och det som kontrolleras av dessa. Tänk en 
mobiltelefon där man ofta har två val till vänster och höger längst ner på skärmen. De knappar 

som är kopplade till dessa val är placerade under skärmen vid respektive hörn. Man finner även 

exempel i olika operativsystem där man har scrollningslister för att flytta runt i olika fönster. Med 

naturlig mappning innebär detta, att för att scrolla upp/ner är listen placerad så att även om man 

scrollar framåt och bakåt på sitt scrollhjul kommer det inge en känslan av upp/ner. 

Metaforer
Att använda sig av metaforer för att beskriva funktioner. Till exempel papperskorgen igen som finns  
i många grafiska operativsystems gränssnitt eller användandet av ikonen för mappar för att  

indikera en plats där man kan lagra data av olika slag. Samma sak gäller papperskorgen, utseendet  

av en papperskorg indikerar på att man kan slänga filer, men även öppna denna och se vilka filer 

man kastat och om man vill återställa dessa. Det sista är dock en inställning, man kan om man vill  

kasta filer direkt. 
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6.4 Teori för design av gränssnitt

För designern finns hjälp att tillgå vid design av gränssnitt (Schneiderman 2005). Dessa i form av 
guidelines, principer och teorier. Guidelines siktar på att ge hjälp för designproblem, varna för 
designfällor och ge hjälpfulla påminnelser från samlad kunskap. Principer syftar till att ge en hjälp 
för att analysera och jämföra olika designalternativ. Teorier har som mål att beskriva objekt och 
handlingar med en konsekvent terminologi så begripliga förklaringar kan ges. 

6.4.1 Guidelines

Guidelines kommer av att designers har försökt skrivit ner sina tankar och idéer till framtida 
designers. En guideline sammanställer best practices från praktiska experiment eller empiriska 
undersökningar tillsammans med lämpliga exempel och motexempel. 

6.4.2 Principer

Principer tenderar till att vara mer fundamentala än guidelines som kan vara mer specifika och 
fokuserade på små detaljer. Principer däremot har en bredare användning och är mer bestående. 
Men de behöver också klargöras mer då de täcker in större områden. 
 

6.4.3 Teorier

Målet med teorier är att gå längre än guidelines och bygga på bredden av principer för att utveckla 
beprövade, pålitliga och vida användbara teorier. En del teorier ämnar till att vara beskrivande och 
förklarande för att utveckla en gemensam terminologi för utbildning och samarbete. Andra teorier 
syftar till att vara förutseende för att ge designers ett verktyg för att jämföra föreslagna 
designalternativ efter exekvering och felfrekvens. 

Som Nielsen ger en uppsättning av rekommendationer, exempelvis ”förlåt användaren” eller ge 
återkoppling” ger Schneiderman  liknande rekommendationer med sina åtta gyllene regler för 
design. 
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6.5 Schneidermans åtta gyllene regler för design av gränssnitt

Ben Schneidermans regler för design av gränssnitt är allmänt accepterade och en bra grund för att 
undvika många av de problem som annars kan uppstå när man utvecklar ett gränssnitt. De tar upp 
principer som täcker in stora delar av ett system utan att gå in på små detaljer. Man kan även 
använda dessa på mindre delar av ett gränssnitt då till exempel ett fönster med fält och knappar inte 
skiljer sig så mycket från en mindre dialogruta med ett begränsat antal inmatningsfält, skillnaden 
ligger till största delen på storleken. Reglerna tas upp då expertundersökningen som använts för att 
analysera det berörda gränssnittet baseras på dessa.

Dessa åtta grundprinciper kommer av lång erfarenhet och kan användas för design av de flesta 
interaktiva system (Schneiderman 2005). 

Sträva efter konsekvens
Den regel som det bryts mest mot men att följa den kan vara svårt därför att det finns många former 
av konsekvens. Konsekventa sekvenser av handlingar bör krävas i liknande situationer där liknande 
handlingar utförs; identisk terminologi ska användas i prompter, menyer, hjälptexter. Ha konsekvent 
användning av färgval, stor bokstav, layout, fonter och så vidare. Undantag, som krav på bekräftelse 
av deletekommandon eller ingen echoing av lösenord bör vara begripliga men begränsade i antal.

Möjliggör för frekventa användare att använda genvägar (arrangera för universell 
användbarhet)
Erkänn behoven hos olika användare och designa för formbarhet, sörj för möjligheten att 
transformera innehållet. Ta hänsyn till skillnader mellan novis-expert, åldersskillnader och 
teknologiska skillnader. Allt detta berikar det spektrum av krav som guidar design. Genom att lägga 
till stöd  som förklaringar och hjälprutor, stöd för experter så som genvägar och snabbkommandon 
kan berika gränssnittsdesignen och den upplevda kvalitén på systemet.

Erbjud informativ återkoppling
För varje handling från användaren bör systemet ge feedback. För frekventa och små handlingar 
kan responsen vara blygsam men för handlingar som inte uppkommer frekvent och större 
handlingar bör responsen vara mer betydande. Visuell presentation av aktuella objekt sörjer för en 
bekväm miljö att visa förändringar explicit.

Designa dialoger som bidrar till avslut
Sekvenser av handlingar bör samlas i grupper med en början, en mitt och ett slut. Informativ 
feedback när man färdigställt en grupp av handlingar ger användaren en känsla av lättnad, en känsla 
av att bli färdig, en signal att kunna släppa nuvarande handlingar och att förbereda för nästa grupp 
av handlingar. Till exempel e-handel där användaren lotsas runt med att välja en produkt till 
varukorgen som avslutas med en godkännande-sida för att färdigställa transaktionen 

Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering
Så långt det går ska systemet utformas så att användaren inte kan göra allvarliga fel. Till exempel 
göra alternativ i menyer som ej bör väljas gråa och inte valbara, inte tillåta bokstäver i numeriska 
fält. Om användaren gör fel bör systemet upptäcka detta och erbjuda enkla, konstruktiva och 
specifika förslag för återställning. En användare ska inte behöva fylla i ett helt formulär igen bara 
för att denne skrev ett felaktigt postnummer utan systemet ska upptäcka detta och lotsa användaren 
till vad som blivit fel och endast felet ska behöva åtgärdas.
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Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar
Så långt som möjligt bör olika handlingar vara reversibla. Genom detta minskas känslan av ångest 
då användaren vet att ett fel kan göras ogjort. Detta motiverar även att tidigare främmande 
funktioner vågar testas. Graden av möjlighet att ångra sig kan vara allt från att ångra ett enkelt 
tangenttryck till en hel grupp av handlingar. 

Stöd den inre känslan av kontroll
Erfarna användare uppskattar känslan av att de har kontroll över gränssnittet och att det svarar väl 
på användarens handlingar. Överraskande handlingar, tidsödande inmatning av data, omöjliggöra 
eller försvåra möjligheterna att tillskansa sig nödvändig information och försvåra att komma fram 
till den nödvändiga handlingen resulterar alla i att ge ångest och otillfredsställelse.

Reducera belastningar på korttidsminnet
Människans begränsade möjlighet att hålla data i korttidsminnet kräver att displayer hålls simpla, 
displayer bestående av fler vyer hålls enhetligt, frekvensen av window-motion hålls till ett 
minimum, tillräcklig tid för träning tilldelas för koder, träning för minnet och sekvenser av 
handlingar. Där passande online tillgång till kommando-syntax, förkortningar, koder och annan 
information är tillgodosett. 

Dessa designregler förekommer i kapitel 7 där expertutvärderingen tas upp, ligger till grund för 
enkäten som diskuteras i kapitel 8 och i kapitel 9 där resultatet diskuteras.
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6.6 Formulärstruktur

Här tas vikten av hur man presenterar ett formulär upp, detta då systemet i fråga till stor del är 
uppbyggt av fönster med inmatningsfält. Här är det av vikt att man för användaren har en logisk 
struktur på uppbyggnaden, att fält följer i en för användaren naturlig ordning, att man meddelas om 
man skriver fel och tydligt meddelas när man är klar och kan gå vidare.

6.6.1 Att mata in data

Data kan matas in på flera sätt, dels genom menyval där man väljer ut data från en lista, inmatning 
via dialogrutor eller så matas data in manuellt via tangentbord. Menyval kan i vissa fall vara mer till 
last och även omöjligt. Har man data som ska matas in i fält så som datum, stad, kontonummer med 
mera så kan det vara att föredra att använda tangentbordet. Dock krävs det att man organiserat hur 
inmatningen sker och hur data sedan presenteras på ett bra sätt för att ge användaren en känsla av 
kontroll (Schneiderman 2005).

6.6.2 Formulär

När man använder formulär gäller det att strukturera och benämna fälten på ett ordnat och logiskt 
sätt. Det råder brist på slutsatser från erfarenheter med arbete som rör formulär. Man kan underlätta 
designen av formulär genom användande av mjukvara för design av dessa. Det kan hjälpa genom att 
ge stöd för konsekvent design, underlätta underhåll och göra det lättare att implementera snabbt. 
Ändock måste man trots verktyg i form av mjukvara ta många komplicerade designbeslut vad gäller 
formulärets uppbyggnad (Schneiderman 2005). 

Ett formulär bör ha en titel som speglar innehållet i formuläret eller som åtminstone visar 
användaren att man kommit dit man ämnar vara. Inuti ett formulär underlättar det för användaren 
om fälten är grupperade i en för uppgiften logisk ordning. Det innebär att fält som hör ihop bör vara 
placerade tillsammans i en grupp och för att skilja en grupp från en annan kan man till exempel 
använda tomma ytor. Det finns även andra sätt att skilja grupper åt, till exempel kan man rama in 
grupper eller använda olika färger som bakgrund. Man ska även se till att normalt förekommande 
mönster förekommer i ett formulär, att man sätter dem i en bekant sekvens. Exempel på detta kan 
vara hur man uppger någons hemadress med namn, gatunamn, gatnummer, postnummer och stad. 

Även att ha en visuellt tilltalande layout gör ett formulär mer lättanvänt. Det betyder att man radar 
upp fälten vertikalt och att fältetiketten kan vara högerjusterad. Man bör även kunna avgöra hur 
mycket information som ska matas in i ett fält genom att se på fältets storlek. Även så bör man bli 
upplyst om ifall man ska ange en förkortning eller på annat sätt korta ner nödvändig information.

Att använda felhantering vid inmatning i fält underlättar för användaren. Ska det stå bokstäver i ett 
fält ska man inte kunna mata in numeriska värden. Man kan se till att systemet förhindrar att 
användaren matar in felaktiga data. När man har färdigställt ett formulär bör det framgå vad som 
ska göra härnäst för att avsluta det och få bekräftat att man skickat det. Något man ska undvika är 
att systemet automatiskt skickar vidare formuläret när sista fältet är ifyllt. Användaren kanske vill se 
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över vad som skrivits in och justera data som även om det enligt felhanteringen inte är fel så kan det 
vara felaktig information. Om man använder fler formulär i en sekvens eller om formuläret är långt 
kan man använda flera inlämningsknappar i formuläret.

6.7 Att balansera funktion och utseende

Design av gränssnitt är en relativt ung företeelse i jämförelse med andra konstformer och håller 
kanske inte jämna steg med dessa (Schneiderman 2005). Men allt eftersom fler börjar använda 
datorer kommer designen av grafiska gränssnitt förbättras då konkurrens blir ett verktyg för att 
vinna användare. Här tas några av de designproblem upp som rör funktionella frågor men som ändå 
erbjuder olika stilar för att passa olika användare; felmeddelanden, displaydesign och färger med 
flera.

6.7.1 Felmeddelanden

När man utvecklar felmeddelande är det viktigt att man respekterar användaren och inte dömer 
denne för att man gjort fel. Istället bör man på ett informativt sätt informera användaren vad som 
gått fel och hur man ska komma tillrätta med felet. Man ska även undvika kryptiska meddelanden 
som endast är till nytta för expertanvändaren, dessa bidrar bara till att förvirra nybörjaren. 
Felmeddelanden som dömer ut användaren och har en aggressiv ton kan förvärra upplevelsen av 
gränssnittet. Problemet blir att det kan ge användaren dåliga erfarenheter av gränssnittet och dessa 
kan komma att överskugga det som är bra. Tyvärr är det så att ibland är det bara de dåliga 
erfarenheterna man minns. Detta kan dock även drabba den erfarne användaren då vi alla är 
nybörjare när vi kommer i kontakt med obekanta delar av ett gränssnitt (Schneiderman 2005). 

Genom att förbättra de felmeddelanden som visas kan man relativt lätt förbättra ett gränssnitt. Ett 
sätt att göra detta är att man registrerar de felmeddelanden som är vanligt förekommande och lägger 
fokus på att förhindra att dessa sker. En rekommendation för felmeddelanden är att de ska vara 
noggranna, konstruktiva, ha en positiv ton, vara användarcentrerade och ha ett lämpligt format. 

Med ett lämpligt fysiskt format menas hur felmeddelande presenteras. Ett felmeddelande bör 
presenteras med stora och små bokstäver, stora bokstäver bör endast användas till allvarliga fel. 
Man ska undvika att ge ett felmeddelande i form av kod, till exempel när man blir informerad att ett 
fel har begåtts på en viss programrad, det förvirrar bara användaren. Var man väljer att presentera 
felmeddelandet på bildskärmen har olika förespråkare. En del tycker att det ska presenteras i 
närheten av där felet begåtts medan andra vill att det till exempel ska visas i botten av bildskärmen 
för att inte dölja annan information. Ett sätt att påkalla uppmärksamhet att ett fel begåtts är att låta 
systemet ge ifrån sig en ljudsignal. Fördelen är att man använder ett till sinne för att upptäcka det, 
problemet blir dock att andra användare även hör signalen och detta kan verka stressande på berörd 
användare. Arbetar man ensam med gränssnittet kan en ljudsignal verka störande.

När man skriver felmeddelande bör man vara noggrann för att få med det väsentliga. Man kan ta 
hjälp av personer med erfarenhet och kunskap om hur man formulerar sig. Man ska vara så precis 
som möjligt men det krävs både erfarenhet och övning för att göra det bra men även en känsla för 
hur användaren kommer att reagera.

För att testa de felmeddelanden man tagit fram bör man göra användbarhetstest med lämpliga 
användare. Dessa test bör ske i realistiska situationer med kritiska system men även med 
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intresserade användare för personligt datoranvändande. För att få fram den mest effektiva designen 
bör man använda iterativ testning och design.

6.7.2 Displaydesign

Displaydesign har mycket gemensamt med hur man bygger upp en formulärstruktur (Schneiderman 
2005). Då man även här presenterar data i olika former är det precis som med formulär viktigt att 
man grupperar sin information, tydligt särskiljer olika grupper, har en logisk ordning med mera. 

Som designer bör man se till att man från början har en grundlig förståelse om användarens 
uppgifter. För att designen ska bli effektiv ska all nödvändig information presenteras i en korrekt 
ordning för att användarens ska kunna utföra sin uppgift.

Beroende på hur van en användare är vid ett system så kan man, trots att man ofta förespråkar en 
enklare design, vara mer effektiv med en mer informationsrik display. Detta på grund av att man är 
bekant med systemet och då lättare kan söka efter information om man inte behöver växla mellan 
olika displayer. Det leder också till att man inte behöver göra lika många handlingar för att utföra en 
uppgift. Man ser förbättringar främst i system där man måste jämföra data mellan olika displayer.

Exempel från Smith and Mosiers guidelines (1986) citerat i Schneiderman (2005), visar på några av 
de svårigheter en designer kan möta. Designer bör se till att:

• Data finns tillgängligt i alla steg och i rätt ordning för att kunna utföra uppgiften.
• Visa data i rätt format från början, tvinga inte användaren att konvertera data.
• Upprätthåll ett konsekvent format för alla typer av data som visas från en skärm till en 

annan.
• Använd korta och enkla meningar.
• Vänsterjustera kolumner för att lätt kunna söka genom dem visuellt.
• Att användaren eller systemadministratören kan ändra visningsfunktioner om nya 

förutsättningar krävs. 
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6.7.3 Färger

Färger har sina för- och nackdelar beroende på hur de används. Väljer man fel färger kan man 
minska läsbarheten på den information som presenteras medan en väl avvägd palett kan lyfta fram 
relevant information. Med färgkodning kan man minska tiden det tar att söka av ett fönster efter 
information om man markerar eftersökta data med en färg. Dock måste färger användas på ett 
konsekvent sätt så att färgerna inte får fler innebörder än avsett. Det är bra om man använder färger 
på ett sådant sätt som användare är vana vid i situationer utanför gränssnittet. Där grön färg betyder 
klar, bra eller kör och där röd färg betyder stopp, dåligt eller varning.

Det finns några punkter man bör beakta vad gäller användandet av färger (Schneiderman 2005). 
Trots att färger ofta kan förbättra utförandet av en uppgift bör man ändå ta sig i akt för att använda 
dem för flitigt. Färger kan:

• Mildra eller sticka i ögonen.
• Betona annars ointressanta skärmar
• Underlätta subtila skillnader i annars komplexa skärmar
• Framhålla den logiska ordningen på information
• Dra uppmärksamhet till varningar
• Påkalla starka reaktioner av glädje, förväntan, rädsla eller ilska

För färger finns det inga satta regler men det finns några guidelines man kan använda 
(Schneiderman 2005). Man bör vara återhållsam med antalet färger man väljer att använda. Många 
guidelines rekommenderar att man inte använder fler än fyra färger på en skärm eller inte fler än sju 
färger genom en sekvens av skärmar. Man ska låta specifika färger användas till specifika ändamål 
som instruktioner och felmeddelande eller andra väsentliga signaler som är viktiga för användaren. 
Det viktiga är att man använder samma färg genomgående till samma typ av ändamål. 

Färger kan också användas för att koda information genom att markera data med olika färger 
beroende på vad som ska signaleras. Grön och röd färg som används i många andra sammanhang 
kan även här används för att till exempel markera data som blivit uppdaterad eller som väntar på 
uppdatering. Var dock säker på att färgkodningen stöder uppgiften, om inte kan det störa mer än det 
gör nytta. Användaren ska inte själv behöva påverka om färgkodning används eller inte utan det är 
bra om det så långt som möjligt sker per automatik. Dock kan man se till att användaren har 
möjlighet att själv styra om denne vill ha färgkodning aktiverad då det ibland inte behövs för 
uppgiften.

Man ska vara försiktig med att blanda färger som ligger långt ifrån varandra på färgspektrumet, till 
exempelvis blått och rött då det kan stressa ögat (se Figur 6.1a). Dessutom så ger färger som ligger 
nära varandra på färgspektrumet problem då det kan ge minskad läsbarhet, man får anstränga sig för 
att se vad som står skrivet. Exempelvis att ha en ljusgul text på en vit bakgrund problematiskt (se 
Figur 6.1b).
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Användare med begränsat eller skadat färgseende ställer krav på hur färger används. Färgblindhet 
eller färgsvaghet är förhållandevis vanligt och något man bör ta hänsyn till när man väljer 
färgschema för ett gränssnitt. Man kan ta hänsyn till detta genom att begränsa antalet färger och ha 
en alternativ kodning. Att ha en alternativ kodning innebär att man låter använda symboler variera i 
storlek och färg men också placering och färg.
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7  Expertutvärdering 

Detta kapitel tar upp vad som uppdagades om gränssnittet genom expertutvärderingen som utfördes 
på företaget. Här tas endast upp vad som undersökts och bedömning av detta. För resultat och 
förslag på eventuella förbättringar hänvisas läsaren till kapitel 9. Programvaran användes virtuellt 
vilket betyder att man inte kom åt den databas där uppgifter om kontakter, företag, handläggande 
konsult med mera finns sparade. Olika vyer av programmets fönster, funktioner, dialogrutor, 
struktur med mera undersöktes med utgångspunkt ur Ben Schneidermans åtta gyllene regler (avsnitt 
6.5) för design av gränssnitt. 

7.1 Sträva efter konsekvens

Att sträva efter konsekvens innebär att man genomgående använder samma designregler i liknande 
vyer och situationer. Det kan till exempel innebära att samma typsnitt används i texter, färger 
används på liknande sätt mellan vyer, placering av knappar och textfält följer samma koncept. Det 
innebär också att i liknande situationer bör liknande sekvenser av handlingar förekomma.  

Den första vyn man möts av när man loggat in i systemet (se Figur 7.1)

Systemet uppvisar genomgående samma typsnitt, färgkodning av rubriker/länkar, användandet av 
fält, tabbar med mera. Dock byter en del fälten placering mellan de olika vyerna, detta tas upp med 
under resultat i kapitel 9.
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Figur 7.1  Den vy man möts av efter inloggning i systemet.



Man använder liknande handlingar oberoende av vilka av de fyra fallen incidents, problems, 
requests och change orders för att färdigställa dessa. När man färdigställt ett fall och sparar detta 
meddelas detta på liknande sätt mellan fallen (se Figur 7.2). 

Alla etiketter till fält som öppnar ett fönster för till exempel sökfunktioner har någon form av 
symbol för att markera detta, exempel på dessa är (se Figur 7.3). Ur ett användbarhetsperspektiv är 
det bra då det visar att det finns en funktion och inte bara en etikett. Symbolen hjälper också för en 
användare som har svårt att se färger då man istället kan se att etiketten har någon form av 
funktionalitet.

När man ställer markören i ett fält visas detta med att fältet ändrar färg till en svagt gul nyans, bra 
att det markeras på detta sätt och inte bara med markören (se Figur 7.4). Dock kan man diskutera 
val av färg för personer med synnedsättning där kontrastskillnaden mellan gul och vit är låg. 
Dessutom används en liknande nyans av gul färg för att markera "Save Successful" när man sparar 
ett nytt ärende.

Om man står frågande om något i någon av vyerna så har programvaran en kontext-baserad hjälp. 
Detta innebär att genom att klicka på hjälpen i det aktuella fönstret leds man direkt till det avsnitt i 
hjälpen som behandlar det aktuella fönstret (se Figur 7.5).
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Figur 7.2  Meddelande vid skapad incident.

Figur 7.3  Exempel på de symboler som förekommer vid sidan av olika 

fältetiketter. 

Figur 7.4  Markerat fält.



7.2 Sörj för allsidig användbarhet

Användare har olika behov och detta bör man designa för. Ge användaren möjligheten att ändra på 
hur innehållet presenteras. Detta kanske inte gäller för nybörjaren som har fullt upp med att lära sig 
systemet men riktar sig främst mot den erfarne användaren som kanske vill optimera sitt sätt att 
arbeta. För nybörjaren kan det innebära att det finns stöd för hjälprutor och förklaringar. Experten 
däremot kanske vill ha stöd för genvägar och snabbkommandon. Detta kan öka den upplevda 
känslan av kvalitén av systemet.

De inställningar som man kan göra som användare påverkar inte utseendet av systemet utan riktar 
sig främst mot vissa funktioner, popup-fönster med mera (se Figur 7.6). 
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Figur 7.5  Rödmarkeringen ingår ej i systemet utan visar på vad man sökt efter i undersökningen.



Systemet saknar snabbkommandon förutom de som allmänrådande "ctrl + x, c, v" med flera. 
Genom att hålla ner tangenten 'alt' kommer man åt menyn där man sedan genom att välja det val 
som har en understuken bokstav, tryck på samma tangent som markeras i valet (se Figur 7.7). 
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Figur 7.7  Exempel på meny utan snabbtangenter.



7.3 Erbjud informativ återkoppling

När man utför en handling bör systemet ge någon form av feedback som visar om handlingen 
lyckades, något blev fel eller annan information som kan vara till nytta för användaren. Beroende på 
hur omfattande eller frekvent en handling är kan responsen från systemet vara olika. Frekventa, små 
handlingar som utförs ofta kan ha en mer blygsam karaktär med större och omfattande handlingar 
kan ha en mer betydande respons. 

När man gjort en omfattande sekvens av handlingar, till exempel skapat en incident, klickat på 
'save' är detta en del av det fönster man får fram (se Figur 7.8). Här presenteras den data man matat 
in för det aktuella ärendet, på detta sätt kan man verifiera att man skrivit rätt och inte glömt något. 
Som indikering på att man sparat detta står det "Save Successful – Incident ## created", markerad 
med gul bakgrund över datafälten.

Skapar man en ny kontakt får man inget meddelande om att en ny kontakt skapats. I stället får man 
fram namnet på den kontakt som skapats i kontaktfältet, vilket troligen är vad man önskar. Däremot 
när man uppdaterar en kontakt får man meddelande om detta (se Figur Figur 7.9).
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Figur 7.8  Sammanställning som visas då man skapat ett ärende.

Figur 7.9  Meddelande när man skapat en ny användare.



7.4 Designa dialoger som bidrar till avslut

När man som användare utfört sekvenser av handlingar är det viktigt att efter varje sekvens känna 
att man kommit till ett slut och kan gå vidare. Man bör designa handlingar och grupper av 
handlingar så de har en början, en mitt och ett tydligt avslut. Detta ger en känsla för användaren av 
att kunna gå vidare, att känna avslut. Ett exempel på detta är e-handel där man lotsas runt i ett 
system där man kan välja en vara, lägga denna i varukorgen och sedan avsluta med en transaktion.

Då man mest använder sig av ett fönster hela tiden och endast temporärt använder tillfälliga fönster 
för inmatning av data eller söka efter data, så blir avslutet då man sparar sitt ärende. Möjligen kan 
man tycka att man borde få verifierat att ny data har sparats.

Följande bild visar på ett exempel på några av de fönster som man kan öppna för att söka efter den 
information man önskar att fältet ska innehålla (se Figur 7.10). Fönstret mitt i bilden kan sägas vara 
huvudfönstret där man matar in information, de mindre fönstren är de fönster som man söker 
information i eller skapar nya poster i databasen.

Hittar man rätt information står det sedan i det aktuella fältet. Skulle informationen inte finnas kan 
man där det är aktuellt skapa en ny post med önskad information i databasen.
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7.5 Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering

Att avvärja fel som en användare kan göra är en viktig del av ett system. Detta kan innebära att man 
ser till att det ej går att skriva numeriska värden i ett textfält, menyer med alternativ som ej bör 
väljas är gråa, läsbara men ej möjliga att klicka på. Om en användare gör ett fel bör detta upptäckas 
och systemet bör meddela på en konstruktivt sätt vad som blivit fel och hur det kan åtgärdas. Man 
ska inte behöva skriva om ett helt formulär fyllt med data bara för att man skrivit fel data i något 
fält, systemet ska då visa vad som blivit fel och hur detta kan åtgärdas utan att all data försvinner.

Man kan skapa användare med felaktiga data, till exempel numeriska värden i textfälten för 
förnamn och efternamn. Matar man in numeriska värden i namnfältet får man inget felmeddelande 
om detta (se Figur 7.11). Figur 7.12 visar att denna användare går att spara trots ett oriktigt namn.

Trycker man 'reset' tömmer man alla fält i det aktuella fönstret. Då man inte använder flera vyer i en 
sekvens har man inget behov av att kunna backa tillbaka. Även om man inte kan ta bort något ur 
databasen kan man alltid editera i databasen om någon information skulle vara felaktig eller måste 
uppdateras.
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Figur 7.11  Ej logiska data inskrivet i fält för skapa användare.

Figur 7.12  Ej logiska data sparade som en ny användare.



7.6 Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar

Man bör se till att så långt som möjligt ge användaren chansen att gå tillbaka i sina handling om det 
behövs. Saknas denna möjlighet kan användaren känna oro och ångest om man vet att ett fel inte 
kan göras ogjort. Om man kan ångra sina handlingar så främjar det även till att användaren vågar 
testa funktioner denne inte tidigare vart bekant med. Möjligheten att ångra kan täcka allt från att 
ångra ett tangenttryck till en hel serie av handlingar.

Väl inlagt i databasen kan man endast ta bort poster direkt ur databasen, inte via programvaran. 
Däremot kan man editera redan inlagda poster och därmed ändra felaktigheter. Medan man arbetar i 
ett formulär kan man tömma det på inmatad data genom att trycka på 'reset'.

7.7 Stöd den inre känslan av kontroll

Att känna att man har kontroll över sina handlingar är av stor vikt för användare. Speciellt erfarna 
användare vill känna att systemet svarar väl på deras handlingar och inte svarar med överraskande 
situationer där de måste göra tidsödande inmatningar av data eller att systemet försvårar 
möjligheten att tillskansa sig nödvändig information. Om systemet hindrar användaren från att 
avsluta sina handlingar med förhindrande situationer bidrar det bara till att ge ångest och 
otillfredsställelse.

Om data finns i databasen är det smidigt då man ofta kan söka rätt på den information man behöver 
via rubrikernas söklänkar. Behöver man mata in till exempel en ny kontakt eller ett företag blir det 
en del inmatande av data. Ett resultat av att systemet vart  igång en längre tid är att databasen fylls 
på efterhand så att man endast behöver skapa nya poster när till exempel nya kontaktpersoner hör av 
sig. 

7.8 Reducera belastningar på korttidsminnet

Människan har sina fysiska begränsningar, i det här fallet möjligheten att hålla information i 
korttidsminnet. Det gör att ett gränssnitt bör hållas enkelt, används flera vyer bör de hållas enhetligt 
uppbyggda och att frekvensen av window-motion, det vill säga hur mycket man manuellt måste 
flytta olika fönster som döljer information, hålls till ett minimum. Man bör se till att användaren får 
tillräckligt med tid att lära sig systemet; olika koder, sekvenser av handlingar mm. Detta kan man 
stödja genom att online ha tillgång till kommandosyntax, förkortningar, koder och annan 
information som underlättar för användaren. 

Man har inget behov av att hålla data i minnet, det som man behöver komma ihåg är vilken data 
som ska stå i vilket fält. Dock är det svårt att säga under denna expertutvärdering då man i detta fall 
kör systemet virtuellt utan tillgång till informationen i databasen. Troligen kommer intervjuerna och 
enkäterna med användarna att ge en annan bild av hur det fungerar (se kapitel 8).
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8  Intervju och enkät

Intervjuerna genomfördes med användare med spridda erfarenheter av systemet. En del har arbetat 
med gränssnittet väldigt mycket medan andra har betydligt mindre erfarenhet av det. Även hur stor 
del av systemet man har erfarenhet av skiljer sig åt, några har endast hanterat ärenden medan andra 
har varit involverade i utveckling av systemet. 

Enkäterna är ett försök att fånga upp sådant som man kan ha missat under expertutvärderingen då 
användarna har betydligt mer erfarenhet av programvaran. Tillsammans med intervjuerna bör man 
få en bild av vad användarna har för åsikter och eventuella förslag om systemet. Diagrammet nedan 
visar utfallet av enkäterna, frågorna står att finna i bilaga 1.

 

Här visas dels hur användarna har svarat (blå) och hur ett maximalt resultat skulle ha sett ut 
(orange)(se Figur 8.1). Som mest kan summeringen av varje fråga ge ett resultat av sextio då man 
summerar svaren av tio respondenter. Varje svar har viktats från ett, 'Stämmer inte alls' till sex, 
'Stämmer mycket bra' (se Bilaga 1). 

Fråga två behandlar i vilken utsträckning som användarna kan ställa in gränssnittet efter eget tycke. 
Vi ser att enligt deras svar har de mycket liten kontroll över möjligheten till egna inställningar. Vi 
kan också se att fråga tolv, som behandlar hur tillfredsställande systemet är att arbeta med, följer 
efter fråga två vad gäller ett lågt resultat. 
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Figur 8.1  Diagram över summerade svar av enkäten från användarna (blå) och hur en summering 

av  ett maximalt resultat ser ut (orange).
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Om man tittar på hur användarna har svarat individuellt så framträder en mer svårtolkad bild (se 
Figur 8.2). Diagrammet visar på hur olika användarna upplever programmets gränssnitt. I några av 
frågorna visar de dock vara mer överens, speciellt i fråga två, elva och tolv där svaren är mer 
samlade. Som nämnts tidigare behandlar fråga två användarens möjligheter att själv förändra 
gränssnittet och fråga elva och tolv behandlar belastningen på minnet och nöjet att arbeta med 
systemet. Man kan i diagrammet till exempel se att alla användare svarar lågt på frågan om man har 
möjlighet att självt ställa in hur man vill ha sitt gränssnitt. Detta visas av fråga två i diagrammet.
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Figur 8.2  Diagram som visar spridningen av användarnas svar på enkäten.
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Diagrammet nedan visar dels totalt sett hur man svarat på enkäten och vad man svarat individuellt 
på varje fråga (se Figur 8.3). Stapeldiagrammet visar tydligare hur man svarat individuellt då 
linjediagrammet (se Figur 8.2) ger en smått svårtolkad bild men som ändå visar på hur olika svar 
varje person gett. Varje färg representerar en person och man kan utläsa hur varje person svarat på 
enkäten. Man kan se om en enskild användare överlag tenderat att ge höga eller låga poäng på 
enkäten. Det visar även om man skiljer sig mycket från hur andra har svarat och på så sätt kan man 
följa upp för att fånga upp om det gäller några speciella omständigheter som kan vara värda att 
undersöka vidare. 

Det man kan se är att fråga två som behandlar användarens möjligheter att själva ställa in 
gränssnittet är den enda fråga där användarna delar samma uppfattning. Nästa fråga där man har 
svarat på ett sammanfallande sätt, om än inte lika tydligt som fråga två, är fråga tolv som behandlar 
tillfredsställelsen med att arbeta med gränssnittet.

Fråga fyra tar upp om man får feedback av systemet när man genomfört en handling eller en 
sekvens av handlingar. De flesta upplever att så är fallet.

Något som ofta nämndes var att systemet är tråkigt och ibland tungarbetat. Bland annat kom det 
fram att man ser mer information än vad som krävs för uppgiften. Det vore till fördel för 
användarens om man kunde ställa in detta själv.

Man påpekade att i ett ärende kan man skriva över befintliga kommentarer, detta kan leda till att 
man tappar möjligheten att gå tillbaka och se hur ett ärende utvecklat sig. Visserligen har 
användaren kontroll men ett fel här kan få större konsekvenser.
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Figur 8.3  Diagram där man kan utläsa hur varje användare svarat individuellt på varje fråga i enkäten.  

Varje stapel visar även totalresultatet av varje fråga.
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En intressant detalj är att trots att det finns en hjälp i systemet har mer än hälften inte vetat om att 
den finns eller har inte använt den. Vad det beror på är svårt att säga, antigen har man inte brytt sig 
om att den finns, problemen har löst sig ändå eller man har känt till den men inte haft behov av att 
använda den. 

Flera av de yngre intervjuade nämnde att de saknar eller önskar att det fanns en applikation till 
mobila enheter. Detta för att som nämnts slippa ta fram sin dator och koppla upp sig bara för att 
kontrollera ett ärende och dess status hos en kund. Tanken är inte att det ska vara ett fullvärdigt 
system utan ett komplement där man kan göra enkla handlingar till exempel skriva en kommentar, 
kontrollera nuvarande status, lägga upp en bild på ett felmeddelande etc.

Någon nämnde att det är ett bra system för oss som arbetar med det som konsult då det mot kund 
krävs tid för att göra förändringar. Detta kan man tolka som om att det är bra att systemet är så 
komplicerat att göra förändringar i så det krävs en konsult som spenderar tid för att förändra. Vem 
är systemet i så fall bra för, konsulten som tjänar pengar på nerlagd tid eller företaget som använder 
systemet? Är systemet i så fall för komplicerat? Om man behöver göra förändringar på ett djupare 
plan så ska man kanske inte som användare ha tillgång till detta.

Ofta upplevs det som om användarna i vissa fall inte har tänkt på det som frågorna behandlar, till 
exempel felhantering. Även om det inte är genomgående att fälten har felhantering är det inget 
större bekymmer då man kan ändra i fältet senare via databasen. 

Här följer några av kommentarerna från intervjuerna:

Positivt

"-Man vet när något blir gjort!" 

"-Funktionellt trots sitt utseende."

"-Man kan göra mycket själv när man äger ärendet."

"-Allt man behöver finns där."

Negativt

"-Alldeles för mycket fält och flikar som man borde kunna ta bort."

"-Tråkigt utseende, lite tungarbetat."

"-Det är inte smidigt att söka i systemet, hur man till exempel löst tidigare ärenden."

"-Tråkiga färger och för mycket information på en och samma gång."

Av dessa citat med fler som ej presenteras här visar tydligt att även om man med gränssnittet kan 
utföra sina arbetsuppgifter och har kontroll så får man mer information presenterat än som kanske 
är nödvändigt. Vi kan enligt Jacob Nielsens begrepp i avsnitt 6.3 säga att systemet är i många fall 
effektivt att använda även om det finns undantag. Tyvärr så uppfattar många användare att 
gränssnittet i sig inte är så tilltalande vilket även enkäten visar.  
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9  Resultat

Här presenteras resultatet av expertundersökningen, intervjuerna, enkäterna och vilka slutsatser man 
kan dra av dessa.  Exempel ges på vilka guidelines, principer och teorier man bör ha i beaktande för 
fortsatt utveckling av Service Desk Manager. Det visade sig att de flesta av de intervjuade 
användarna, till största delen, endast kommer i kontakt med ärendehanteringen och därav kommer 
de flesta diskussioner om gränssnittet att beröra detta. Dock har de andra fallen man kan arbeta med 
stora likheter med ärendehantering om man ser till gränssnittets uppbyggnad.

Först tas några förändringar i den nya programvaran upp för att visa på några skillnader och 
förbättringar som gjorts mot den tidigare versionen. Detta för att se om det gör någon skillnad för 
användarna och om man tagit bort något som redan var bra. Det ger också en möjlighet att se om 
mer kan göras för att öka användbarheten. 

Om man vill se sina incidenter kan man få fram en lista över dessa. Innan har man behövt klicka på 
en incident och då fått information om detta presenterat i ett nytt fönster. Nu kan man genom att 
hålla muspekaren still över önskad incident få fram ett popup-fönster som visar informationen om 
incidenten (se Figur 9.1). Detta är bra för man behöver inte växla mellan vyer för att ta till sig 
informationen.
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Figur 9.1  Lista med incidenter och popup-fönster för information.



Vidare när man skriver in data i ett fält har många fält en automatisk sökfunktion. Det gäller bland 
annat fält där man fyller i namn. När man matar in data som finns i databasen kopplat till fältet får 
man fram ett fönster där alternativ presenteras (se Figur 9.2). Vet man inte vilket val man söker kan 
man istället få fram ett fönster där samtliga val för fältet presenteras. Denna funktion gör systemet 
effektivare att använda då man inte behöver gå till ett nytt fönster för att finna den information man 
söker.  

 

Till sist har man ändrat hur flikarna presenteras för användarna (se Figur 9.3). Tidigare har alla 
flikar presenterats samtidigt men nu gjorts om till att vara nästlade. Det innebär att man för fram 
nya flikar när man klicka på någon av flikarna 1-4. 

Här kunde man gjort så att man som användare kunde välja hur man vill få flikarna presenterade för 
sig. Dels får man stöd för att man som användare kan ställa in hur man vill se det och sedan behöver 
man inte komma ihåg vad som står under varje flik. Men det blir en kompromiss mellan att visa alla 
flikar vilket i sig kan vara störande mot att behöva komma ihåg innehållet.

Härnäst presenteras resultatet av expertutvärderingen, intervjuerna och enkäten med förklaringar på 
vad som uppdagats och vad man eventuellt kan/bör undersöka vidare. Varje avsnitt är uppdelat efter 
Schneidermans åtta regler för att underlätta på vilken del av undersökningen som diskuteras.
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Figur 9.2  Fönster med sökförslag.

Figur 9.3  Exempel på nästlade flikar.



1 Sträva efter konsekvens
Gränssnittet uppvisar samma stil genomgående vad gäller val av färg, typsnitt, användande av stor 
bokstav med mera. Användarna ger via enkäten intrycket att man konsekvent genom systemet 
använder samma mall. Vad man däremot kan diskutera är att drygt hälften av fälten byter placering 
beroende på vilken typ av fönster för registrering man öppnar (se Figur 9.4). 

  

Detta bidrar inte till vare sig göra gränssnittet lätt att lära eller lätt att komma ihåg vilken 
information man ska använda i vilket fällt. Det inbjuder också till att man kan mata in fel 
information i ett fält som man minns är placerat någon annanstans. Dock kan vara så att det som 
hindrar att det blir fel ligger i att de fönster man öppnar via fältetiketten kan visa vad man ska fylla 
i. Man skulle kunna se till att fälten har samma placering genom alla vyer där de används. Något 
som dock inte kan svaras på är varför de har nuvarande placering och om det finns någon 
underliggande prioritering bakom.
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Något man bör se över är då man klickar på en rubrik/länk över ett fält. Fönstret som öppnas har en 
titel som inte stämmer med den rubrik man klickat på (se Figur 9.5). Även om titeln matchar med 
beskrivningen av innehållet i fönstret är det lätt att bli förvillad och det kan göra användaren osäker 
om man kommit rätt. Som nämns i avsnitt 6.6.2 så kan man låta länken/rubriken man klickat på 
vara titel till fönstret för att visa användaren att man kommit dit man tänkt. Exempel på detta är 
bland annat rubrikerna 'Affected end user' och 'Requester' som båda öppnar fönstret 'Contact 
Search'.

2 Sörj för allsidig användbarhet 
Fråga två och tolv i enkäten behandlar möjligheten att själv göra inställningar i programvaran och 
hur tilltalande det är att arbeta med. Skulle ökad kontroll för egna inställningar öka 
tillfredsställelsen med att arbeta med systemet? Om man som användare kan välja att dölja sådan 
information som man inte behöver se kan detta göra att gränssnittet får en enklare uppbyggnad. 
Detta skulle minska belastningen på användaren om mindre information visas på en och samma 
gång. Det kan även bidra till att det blir effektivare för den individuella användaren att arbeta med 
systemet.

Frågan är om ökad möjlighet att konfigurera gränssnittet efter eget huvud skulle öka nöjet med att 
arbeta i systemet. Om man kan minska mängden fält som presenteras för användaren skulle 
systemet troligen inte kännas lika övermäktigt och tungarbetat. Detta drabbar mest nybörjaren då 
denne troligen inte vet vad som behövs visas och vad som kan döljas. Enligt intervjuerna så 
upplever även en del erfarna användare att gränssnittet kan vara arbetsamt. Man kanske kan öka 
möjligheterna att användarna själva kan välja vad man anser är nödvändiga fält att visa.
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Figur 9.5  Exempel på titel och länk som ej överensstämmer, här har man klickat på 'Affected End User'.



Följande kan man diskutera om införande av snabbkommandon till menyerna förbättrar för 
användarna, exempel på en meny utan snabbkommandon ges i Figur 7.7. Här kunde man ha haft 
snabbtangenter till de vanligast förekommande valen för att underlätta för den erfarne användaren. 
Ett exempel på detta ges i Figur 9.6. Dock är det inte säkert att det ger någon förbättring, något man 
bör fråga användarna om de saknar eller skulle använda dessa om de fanns. Fördelen visar sig 
troligen om det är menyintensivt att arbeta i gränssnittet.

Ett exempel där erfarna användare själva skulle kunna ändra utseende är den list som döljer 
information (se Figur 9.7). Genom att klicka på pilarna vid sidan av 'Detail' och 'Summary 
information' kan man få fram de dolda fälten. På så sätt kan man dölja fält man inte vill se eller 
sällan kanske använder. En bra utveckling vore att se till att man själv kan välja vart man vill 
placera fälten. Detta ifall detta finns något fält som man använder ofta som annars är dolt. Varför 
fälten har nuvarande gruppering är svårt att säga för någon som inte är insatt eller som inte arbetar i 
systemet.
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Figur 9.6  Meny med eventuella snabbtangenter.



3 Erbjud informativ återkoppling
När man skapar nya poster av olika typer av information via fältens rubriker får man inget 
meddelande om detta utan informationen framträder direkt i berört fält. Däremot får man feedback 
av systemet om man uppdaterar en befintlig post (se Figur 9.8). Dock visas ett meddelande med en 
svagt gul bakgrundsfärg som även används för markering av fält precis som i fallet då man sparar 
sitt ärende, detta uppmärksammas i utvärderingen avsnitt 7.3. Ett förslag på meddelande kan vara 
en grön list med en kraftigare markerad text (se Figur 9.9).

4 Designa dialoger som bidrar till avslut
Den egentliga dialogen med systemet som bidrar till ett avslut är när man sparar sitt ärende i 
databasen. Man arbetar annars i tillfälliga fönster för att skapa eller söka efter data till olika fält. När 
man som användare är klar med en sekvens av handlingar bör man få en klar och tydlig feedback 
från systemet enligt begrepp som nämns i avsnitt 6.3. Den gula list som framträder med texten 'save 
successful' (se Figur 9.10) skulle istället kunna vara markerad med grön färg för att koppla de 
naturliga signaler vi kommer i kontakt med i vår vardag men också kunde texten vara mer 
framträdande (se Figur 9.11). Detta kom även på tal under intervjuerna att meddelandet kunde vara 
mer tydligt. Detta diskuteras mer i avsnitt 6.7.3 som behandlar färger.

Denna list skulle kunna användas konsekvent till att meddela användaren om att dennes olika 
handlingar blivit utförda. På så vis använder man en för användaren redan inlärd plats i 
programvarans GUI för olika meddelanden. 
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Figur 9.8  Meddelande vid uppdatering av kontakt.

Figur 9.10  Nuvarande feedback av en 

sparad incident.

Figur 9.11  Förslag på feedback vid sparad incident.



5 Erbjud avvärjande av fel och enkel felhantering
Man påpekade under intervjuerna att man kan skriva över kommentaren i en incident av misstag, 
detta går inte att ångra när man väl sparat ärendet. Detta strider mot Nielsens princip om att 
användaren ska kunna gå tillbaka till ett tillstånd innan felet gjordes. En önskan finns att detta 
istället blir som en logg där man kan gå bakåt för att se vad som skrivits tidigare. Nya kommentarer 
hamnar längs ner på listan som sedan fylls på allt eftersom. Som beskrevs under undersökningen 
där en kontakt skapades med ett till synes felaktigt namn (se Figur 7.11) kan man alltid editera 
inlagd data, systemet tolkar inte detta som ett fel. Här skulle man kunna se till att man under namn 
inte kan ange siffror och om man anger ett mobilnummer så är bokstäver förbjudna.
 
6 Tillåt enkla sätt att gå bakåt i handlingar
Av både enkäten och expertutvärderingen framgår att de flesta användare upplever att de har 
möjlighet att ångra och ändra sådant som gjorts. Trots att man inte kan ta bort något ur databasen så 
kan man ändra information i databasen om något skulle vara felaktigt. Det som påpekats som är 
oåterkalleligt är det som kom fram av intervjuerna där man kan skriva över alla kommentarer av 
misstag och spara dessa. Som sagts tidigare kan detta fungera som en loggbok där man kan följa en 
historik över tidigare inlagda kommentarer.

7 Stöd den inre känslan av kontroll 
Expertutvärderingen visar på att man har god kontroll över sina handlingar. Man måste dock beakta 
att expertundersökningen inte påvisar alla de eventualiteter som kan förekomma av ett system i 
drift. Användarna är dock lite mer skeptiska till sin egen kontroll över systemet vilket 
stapeldiagrammet (Figur 8.3) i kapitel 8 visar. Även om hälften av användarna tyckte att de har god 
kontroll på systemet så upplever den andra halvan att så inte är fallet. För att komma åt källan till 
problemet bör man ta kontakt med användarna av systemet.  

8 Reducera belastningar på korttidsminnet
Intrycket från expertutvärderingen är att man inte behöver hålla data i minnet mellan olika vyer. 
Som nämnts tidigare kan det bero på att programvaran undersöktes i en virtuell miljö. Om man 
däremot tittar på enkäten så visar den att några användare upplever att man måste hålla reda på 
informationen i minnet, hälften av de tillfrågade upplever att det finns vissa problem men i mindre 
grad. 

9 Subjektivt tilltalande
Att ett gränssnitt är tilltalande och angenämt att använda är inte lätt att bestämma, det är något som 
bara användarna kan svara på. Enligt fråga tolv i enkäten får gränssnittet ett svalt mottagande vad 
gäller tillfredsställelsen att arbeta i det.  

Allmänt intryck
Det första man slås av vilket även har påpekats av användare under intervjuerna är mängden 
information som möter användaren. Frågan är om man behöver så många fält eller om de måste 
visas. Av intervjuerna får man intrycket att många fält inte används. 

Det framkom att det önskades möjligheten att lägga in en bild i ett ärende. Som det fungerar nu får 
man till exempel en anmälan via mejl. Mejlet innehåller uppgifter om anmälan och ibland en bild på 
exempelvis ett felmeddelande. Som det är nu får bilden sparas till önskad mapp i datorn och öppnas 
separat. Kunde man i sitt ärende lägga in bilden i sitt ärende och se den i programvaran direkt skulle 
det underlätta mycket för användarna. 
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Vad man däremot upplever som nybörjare, vilket även upplevdes under första kontakten av 
systemet inför undersökningen, är känslan av det är för mycket information att ta in. Mängden fält, 
flikar och rubriker som leder till olika sökfönster gör att man till en början känner sig otillräcklig. 
Även om man lyckas sätta sig in i gränssnittet rimligt fort är det första intrycket mindre bra.  

Mobilapplikation

Enligt intervjuerna kom det fram att flera användare önskade att de hade tillgång till en applikation 
till sina mobiltelefoner där de enkelt kan gå in och se över status på ett visst ärende. Detta för att när 
man är hos en kund inte ska behöva koppla upp sin dator för att göra detta. Ett förslag som baseras 
på intervjuerna kan vara enligt följande (se Figur 9.12).

.

Här ska man kunna se namn på den som anmält ärendet och dennes mobilnummer. Man ser vilket 
ärendenummer man har på aktuellt ärende. På det följer en beskrivning av ärendet och man kan 
lägga till kommentarer. Man kan lägga in en bild som man tagit med till exempel en mobiltelefonen 
av ett felmeddelande, detta för att lättare kunna få en klarare bild av problemet. 
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Om man utökar applikationen på ett sätt som användarna känner igen skulle det kunna se ut enligt 
bilden nedan (se Figur 9.13).

För dessa exempel används delar av Service Desk GUI, detta för att användarna ska känna igen sig 
från sin ordinarie arbetsmiljö. Den vänstra vyn visar, precis som i Service Desk, användarens kö. 
Genom att klicka på 'My Incidents' får man upp en lista som visar vilka incidenter man har för 
närvarande i sin kö (mitten). Om man sedan klickar på 'Show' får man som tidigare sagts upp en 
detaljerad bild av valt ärende.

Tanken och önskan med denna applikation är inte att det ska vara ett fullständigt system utan bara 
innehålla de delar som krävs för kunna orientera sig till sina ärenden. Det är inte realistiskt att som 
gränssnittet ser ut nu med alla sina vyer försöka bygga en liknande applikation till en mobil och 
frågan är om behovet för detta finns. En lösning är att göra en nedtonad variant som fyller 
användarnas behov och önskningar.
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10   Diskussion

Det visade sig av intervjuerna att de flesta användare nästan uteslutande bara kom i kontakt med 
hanteringen av incidenter i programvaran. Därför kan man inte säga att enkäterna och intervjuerna 
representerar övriga delar av gränssnittet. Men man kan ändå säga något då det finns stora likheter i 
uppbyggnaden av övriga delar av programvaran.

Expertutvärderingen föll ut bra om man tänker på vad som upptäcktes om gränssnittet. Det gav en 
bra grund för vidare frågor med användarna under intervjuerna. Dock kunde intervjuerna mer 
specifikt ha gått in djupare på olika svar från enkäter för att fånga upp specifika problem. Även 
enkäten kunde ha haft fler följdfrågor där användarna kunde fått ge exempel på specifika problem 
utifrån varje fråga. Den insamlade informationen gav ändå värdefull information för att kunna 
utvärdera och ge förslag till gränssnittet. I slutändan handlade avvägningen om hur mycket tid 
användarna kunde avsätta och hur mycket tid som fanns att tillgå för hela arbetet.

En svårighet låg att användarna inte använder samma version av programvaran. Mycket är 
detsamma och man har förändrat delar kosmetiskt, dock kan man inte säga något om förändringar 
djupare i programvaran. Delar som skiljer versionerna åt har medvetet sållats bort även om de tas 
upp som förändringar från tidigare versioner. Det man märker direkt är att i den nya versionen har 
man använt mörkare färger till vissa delar av gränssnittet som upplevdes behagligare under 
expertutvärderingen.

Ibland är det så att man inte kan hitta något självklart mönster för hur man till exempel ska gruppera 
och organisera olika objekt. Då får man helt enkelt standardisera och endast se till att man följer en 
viss mall genom hela systemet för att undvika att man får ett icke konsekvent gränssnitt. Fördelen är 
att man som användare bara behöver lära sig systemet en gång för att sedan effektivt kunna använda 
det.

En del av enkätsvaren säger emot vad expertutvärderingen visar. Med innebörden av detta så har 
fortfarande användarnas åsikt mer värde än experten då det är de som kommer i kontakt med 
systemet dagligen och kommer arbeta med det i framtiden. Men man bör vara medveten om att 
användarna inte alltid förstår eller vet varför vissa designbeslut är för deras eget bästa. Samtidigt vet 
inte designern alltid vad användaren vill ha. Experten har som uppgift att försöka se över alla 
aspekter av systemet efter det perspektiv som väljs. Ett system kan omfatta mer än vad som krävs 
av användaren för att denne ska kunna genomföra sina uppgifter. Att man då kommer åt delar som 
kanske inte användaren tänker på eller har kunskap om är inte förvånande. 

Vare sig man pratar om formulär eller bildskärmen i allmänhet gäller att man ska gruppera, tydligt 
skilja åt, placera, ha tydliga rubriker, logisk ordning och så vidare på den data som presenteras. 

För framtida utveckling kan man fortsätta att föra en dialog med berörda användare och utifrån 
olika teorier ställa frågor som kan hjälpa till att lyfta fram problem som eventuellt kan uppkomma. 
Men även ha i beaktande de teorier och guidelines som finns att tillgå för att så långt det går 
undvika olika designfällor.
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Bilaga 1 

Enkätfrågor rörande designen av gränssnittet.

1) Hur väl följer menyer, typsnitt, användande av färger, placering och gruppering av objekt, 
fält och fönster samma mönster? 

2a) Har du möjlighet att själv förändra gränssnittet efter dina önskemål, placering av objekt, 
inställningar och utseende?

b) Hur väl fungerar den tillgängliga hjälpen i programvaran?

3a) När du utfört en handling eller en sekvens av handlingar, får du då feedback av systemet 
att handlingen lyckades eller misslyckades?

b) Sker detta på ett tydligt sätt?
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4a) Känner du att när du har färdigställt en uppgift, till exempel en incident, att när du spara 
detta får du en tydlig respons från SYSTEMET att du är klar?

b) Inger det känslan hos DIG att det är klart?

5) Finns det någon felkontroll inbyggt i programvaran tex inmatning av fel datatyp (siffror i 
ett textfält eller fel datumformat)?

6a) Om man gör fel, kan man då enkelt gå tillbaka till ett tillstånd innan man gjorde fel?

b) Finns det något tillfälle då man inte kan ångra sig? Exempel?

7) Upplever du att du har kontrollen över systemet, att systemet så att säga inte styr dina 
handlingar på ett sätt du inte önskar?
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8a) Kräver programvaran att du måste själv komma ihåg data mellan olika vyer? 

9) Är programvaran stimulerande att arbete med, känner man sig nöjd/tillfreds? 
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Bilaga 2
Intervjufrågor

Namn : 

Ålder:

Utbildning:

Erfarenhet av Service Desk? 

Beskriv Service Desk kort, hur används det?

Tidigare erfarenhet av liknade programvara?

Roll på företaget kopplat till programvaran?

Kerfis samarbete med CA? Sker det löpande så CA får feedback på sitt system.

Vad är service management för dig?

Finns det något som är bra med gränssnittet och dess funktioner? exempel

Finns det något som är mindre bra med gränssnittet och dess funktioner? exempel
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