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Sammanfattning 

Det är viktigt att bygga affärssystem med hög användbarhet, så att användarna ska kunna arbeta med 

affärssystemet så effektivt som möjligt. Rapporten beskriver en grundmodell, där modellen är ett 

arbetssätt för att höja nivån på användbarheten i en produkt.  

Modellen består av fyra steg. Första steget är att göra en PACT-analys för att få bakgrundsinformation 

om hur systemet kommer att användas. Andra steget är att skapa olika scenarier (beskrivning av 

uppgifter som användaren skulle kunna utföra med systemet), samt strukturera information med hjälp 

av en ”Sequence model”. Tredje steget är att använda informationen från scenarierna och ”Sequence 

model” för att göra en prototyp. Fjärde steget är utvärdera prototypen med användaren, genom att 

göra ” think-out-loud testing”.  

Rapporten beskriver också ett verkligt test av grundmodellen. Grundmodellen testas genom att arbeta 

med att förbättra användbarheten på en produkt som är under utveckling. Produkten heter Rental 

Counter och är en applikation i Infors affärsystem M3. Användbarheten på produkten analyserades och 

designförslag togs fram på hur man skulle kunna minimera några av användbarhetsproblemen.  

Grundmodellen analyserade för att se hur den passade in med utvecklings-processerna på Infor. 

Grundmodellen skall kunna användas vid arbetet för att ta fram en designspecifikation till ett nytt 

processflöde. Vid utvecklingsfasen av ett nytt processflöde finns det behov av användbarhetstestning för 

att säkerhetsställa att flödet har hög användbarhet. 

Affärsystemet M3 ska vara väldigt generellt och konfigurerbart så man vill inte anpassa systemet efter 

en specifik användargrupp. Därför kan det bli det problematiskt att använda 

användbarhetsbarhetstestning i utvecklingsmetodiken. På Infor behöver man hitta ett sätt att få 

feedback från användaren tidigt under utveckling, användbarhetstestning är ett sätt. Det gäller bara att 

hitta i vilka situationer som det är lämpligt. 

I framtiden om infor ska kunna utveckla ett affärsystem som är intuitivt och som användare ska kunna 

jobba effektivt med utan träning, så behöver utvecklarna få mer input från användarna tidigt under 

utvecklingen av ett flöde. 
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Abstract 

It is important to build ERP systems with a high level of usability, so that the users can work with the ERP 

as effective as possible. The report describes a basic model. The model is a way to work with increasing 

the level usability in a product. 

The model consists of four steps. The first step is to do a PACT-analysis to collect basic information 

about how the system is going to be used. The second step is to create different scenarios (descriptions 

of tasks that a user can perform using the system), and structure information with a Sequence model. 

The third step is to use the information from the scenarios and the Sequence models to make a 

prototype. The fourth step is to evaluate the prototype with the users through think-out-loud testing. 

The basic model was analyzed to make it fit in with how developers at Infor work. Developers at Infor 

should be able to use the basic model when they develop a design specification for a new process flow. 

There is a need for usability testing when developers create a new process flow so that developers can 

make sure that the process flow has a high level of usability.  

M3 the ERP needs to be general and configurable, so you do not want to accommodate only one specific 

user group, and that is why it could be problematic to utilize usability testing in the development 

methodology. The developers need to find a way to get feedback from the users early during the 

development process and usability testing is one way. It is important however to determine in which 

situations it is suitable.     

In the future if Infor is going to be able to create an ERP that is intuitive which users can work effectively 

with, without training, the developers at infor needs to get feedback from users early during the 

development of a process flow.   
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1 Introduktion  
Det är viktigt att bygga affärssystem med hög användbarhet, så att användarna ska kunna arbeta med 

affärssystemet så effektivt som möjligt. Rapporten beskriver en grundmodell, där modellen är ett 

arbetssätt för att höja nivån på användbarheten i en produkt.  

Användbarhet är speciellt viktigt när det handlar om olika processer i ett affärssystem, eftersom 

processerna ofta är komplexa och det ofta krävs väldigt många steg för att utföra en specifik uppgift. 

Därför är det viktigt att företag som bygger affärsystem har en modell som beskriver hur utvecklare kan 

jobba med användbarhet när de sätter upp processflöden för en produkt. 

Examensarbetet utfördes på Infor, vilket är ett amerikanskt företag som utvecklar flera typer av 

affärsystem. I Linköping så utvecklar man affärssystemet M3. Affärssystemet används för att stödja olika 

affärsprocesser i olika industrisegment. Uppgiften som utfördes på företaget Infors 

utvecklingsavdelning, var att lägga fram designförslag på hur man skulle kunna förbättra 

användarbarheten på en produkt (Rental Counter), samt ta fram en grundmodell på hur utvecklare på 

Infor ska kunna arbeta med användbarhet i framtiden vid utveckling av produkter.  

1.1 Bakgrund 
Att utveckla produkter med hög användbarhet är en viktig ingrediens för att företag som bygger 

mjukvaruprodukter ska lyckas. Användbarhet definieras som graden vilket en användare i ett givet 

sammanhang kan arbeta med en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och 

för användaren tillfredsställande sätt.1 Det finns flera fördelar att jobba med att förbättra 

användbarheten under utvecklingen av en produkt. En produkt med hög användbarhet ger nöjda 

kunder. Om man fokuserar på användarna tidigt under utvecklingen, så kan man se till att man inte 

slösar pengar och tid på att utveckla funktionalitet som är för komplex att använda. Man minskar också 

risken att de tänkta användarna inte vill använda produkten.  

Jobbar man med användbarhet kan man också öka inkomsterna genom att nöjda kunder 

rekommenderar produkter till varandra. Produkten som man säljer kan marknadsföras med att vara lätt 

att använda. Kunder kommer att fortsätta köpa produkter när de upptäcker att deras anställda kan 

jobba snabbare och öka sin produktivitet. Om anställda använder ett system som har hög användbarhet, 

gör de mindre fel och de kan spara tid, för att de inte behöver rätta till gamla fel. Ett företag kan spara 

pengar med ett system som har hög användbarhet eftersom de inte behöver lägga lika mycket tid på att 

träna upp sina anställda.2 

 

                                                           
1
 ISO 9241-11 (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – part 11: guidance on usability. Switzerland: 

International Organization for Standardization. 
2
 Randolph G. Bias and Deborah J. Mayhew, (2005). Cost Justifying Usability: An update for the Internet Age. Elsevier, Second Edition 
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1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är två delat. En del är att skapa en grundmodell som utvecklare kan använda när 

de vill förbättra användbarheten i ett affärssystem, samt en del är ta fram designförslag för en specifik 

produkt, i detta fall Rental Counter. 

1.3 Frågeställning 
Hur kan Infor arbeta med användbarhet vid utveckling av en produkt i deras affärsystem? 

1.4 Avgränsningar 
Informationen som insamlas om utvecklingsprocessen på Infor kommer från ett utvecklingsteam som 

sitter i Linköping. Infor är ett multinationellt företag med över 12 000 anställda. Utvecklingsprocessen 

som analyseras är därför ej generell utan gäller för en liten enhet, i detta fall i Linköping. 

Designförslagen som tas fram kommer bara att använda de grafiska komponeter som utvecklarna av M3 

har tillgång till. Fokus kommer inte läggas på att implementera de olika designförslagen. 

1.5 Rapportupplägg 
 Teori: hur grundmodellen ser ut 

 Fallstudie: arbetet med grundmodellen på Infor 

 Resultat och analysen: hur grundmodellen passar ihop med utvecklings-processerna på Infor 

 Diskussion: fördelar och nackdelar med grundmodellen 

 Slutsats 

2 Metod 
Denna rapport är baserad på en fallstudie. När man gör en fallstudie bör man analysera frågeställningen 

som man har satt upp så att man säkert vet att den valda metodiken passar till den givna 

frågeställningen. En fallstudie passar bäst när man ska analyserar en specifik situation där man ska 

analysera varför eller hur något uppståd. Om man istället vill vet: var, vem eller vad, så finns det annan 

metodik som passar bättre för att analysera detta.  

Med en fallstudie kan man lättare gå ner mer på djupet och analysera flera variabler. En fallstudie ger 

ett systemiskt sätt att samla in och analysera information för att sedan kunna presentera resultatet av 

studien. En fallstudie kan användas för att testa en hypotes, resultatet av fallstudien kan sedan 

användas som en grundpelare för vidare analys, om man vill ha ett mer generellt resultat. 
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En fallstudie är bra då man har generell teori och ska applicera den på specifik situation. Därför var det 

lämpligt att göra en fallstudie som grund till denna rapport. Vid planeringen av denna fallstudie 

användes ”construct validity” för att garanter studiens pålitlighet. Studiens tillvägagångssätt 

analyserades av flera experter inom området för att säkerhetsställa att studien var korrekt uppbyggd. 3 

Denna rapport utgår från väl beprövade teorier som tillsammans skapar till en grundmodell. Teorierna 

testas genom att arbete på Infor, detta gjordes genom att ta fram designförslag för att kunna förbättra 

användbarheten på en produkt. Resultatet analyseras sedan för att förbättra grundmodellen så att den 

passar ihop med utvecklings-processerna på infor. Information om utvecklings-processerna samlas in 

genom interjuver med flera utvecklare på Infor.  

3 Teori 
Rapporten beskriver en grundmodell för hur utvecklare kan jobba med användbarhet. Arbetet sker åt 

företaget Infor, så grundmodellen kommer därför fokusera på utveckling av affärssystem. 

Grundmodellen är tänkt att gå att använda både för att designa ett helt nytt system, eller för att göra en 

ny design av ett gammalt system. 

Grundmodellen bygger på fyra steg (figur 1). Stegen i grundmodellen skall vara relevanta för utveckling 

av affärsystem. Grundmodellen skall Infor kunna använda när de utvecklar ny funktionalitet till en 

programvara. Grundmodellen är till största del baserad på olika metoder som beskrivs i boken 

”Designing interactive systems”4. Metoderna har strukturerats upp och lagts in i fyra steg så att man 

tydligt kan få en överblick, hur arbetsprocessen ska utföras. 

 

 

Figur 1 Grundmodellens fyra steg 

Arbete med grundmodellen är en iterativ process, beroende på hur det går när man utvärderar 

prototypen, så kommer det att avgöra vilket av de tre tidigare stegen man hoppar tillbaka till. Varje steg 

bygger på att man vill ha ut en viss typ av information. Det finns alltid ett flertal metoder för att klara av 

varje steg. Outputen från ett steg blir inputen till nästa steg.  

                                                           
3
 Robert K. Yin. (1994). Case Study Research Design and Methods. SAGE Publications, Inc, second Edition 

4
 Benyon, Turner & Turner (2005) Designing interactive systems, People, Activities, Contexts and Technologies, Addison Wesley 
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3.1 Steg 1 PACT-analys 
Steg 1 bygger på människa, system samt dess integration. Något som är viktigt inom detta är HCI 

(Human Centered Interaction), vilket innebär att man designar ett system för människor, ej för att 

marknadsföra ny teknik. Det är användaren som är i fokus, inte tekniken. Syftet med detta steg är samla 

in information om användaren, så att man kan analysera systemets tänkta målgrupp. 

3.1.1 PACT-analys 

PACT-analys är ett sätt att strukturera upp informationen som man har samlat in om användaren. PACT-

analys bygger på fyra områden (People, activities, contexts och technologies). Med en PACT-analys tar 

man reda på vilka människor kommer att använda systemet, vilka aktiviteter eller uppgifter som skall 

utföras, i vilken kontext eller miljö de kommer att använda systemet i, samt vilken typ av teknik 

systemet ska bestå av.5 Det är viktigt att känna till mycket information om användaren. När man 

utvecklar ett system måste man kunna tänka utanför sig själv och sätta sig in användarens situation.  

3.1.2 People (människa) 

Det är viktigt att förstå slutanvändare som man designar för, så att man utvecklar ett system som 

användaren kan jobba med effektivt. På en arbetsplats kan det variera hur mycket datorvana anställda 

har. För de som arbetar som är planerare och använder ett affärsystem dagligen, kan man göra ett mer 

komplext system, jämfört med de som till exempel sitter som säljare och bara använder ett 

affärsystemet en gång i månaden. 

3.1.3 Activities (Aktivitet) 

Det är viktigt att veta vad användarna planerar att göra med produkten. Om man vet vad användaren vill 

göra med produkten så kan man sätta upp flera krav på produkten. Kraven kan man dela upp i två typer, 

funktionella krav vilket är vad produkten ska klara av att göra samt icke-funktionella krav som till 

exemplen hur fort beräkningar ska gå att göra. Kraven skall följa med genom designprocessen så att man 

hela tiden kan gå tillbaka och kontrollera att man följer dem.  

3.1.4 Context (kontext) 

Det är viktigt att anpassa tekniken beroende på vilken situation produkten skall användas i, till exempel 

bör man undvika att skapa ett system som kommunicerar via ljud om systemet skall användas i en 

bullrig miljö. Har användaren handskar på sig när man jobbar, så ska man undvika att göra ett system 

med små knappar. Det är stor skillnad på vilka designval man skall göra beroende på om användaren 

befinner sig ute och rör på sig hela tiden jämfört med om användaren sitter vid ett skrivbord hela dagen.  

3.1.5 Technologi (teknologi) 

Vid design av ett system är det viktigt att veta vilken teknik systemet använder. Det är viktigt att både 

analysera hårdvaran och de delarna av mjukvaran som systemet kommer att bestå av. Det är också 

viktigt att veta om man göra mjukvara för en telefon med en liten skärm eller för en stationär dator som 

har storskärm. Det kommer ha stor betydelse för vilka möjligheter det finns och hur man kan utforma 

det grafiska gränssnittet beroende på skärmens storlek.  

                                                           
5
 Benyon, Turner & Turner (2005) Designing interactive systems, People, Activities, Contexts and Technologies, Addison Wesley 



   

11 
 

Både input och output är relevanta att analysera. Det är stor skillnad hur man måste lägger upp ett 

gränssnitt beroende på om produkten använder en mus eller ”touch screen”. Med en mus bör man 

bygga ett gränssnitt med komponenter som ”dropdown-menyer”. Med en ”touch screen” så blir det 

mer effektivt om man har stora ikoner alternativt går det också att använda etablerade tekniker så som 

”slide” för att komma mellan olika vyer.  

Allmänna tips när du gör en PACT-analys är att ställa sig frågan: Vad kommer produkten ha för input, 

output, samt hur kraftfull kommer hårdvaran att vara? Vad finns det för liknande produkter? 

3.2 Steg 2 information strukturering 
I steg 2 så gräver man djupare ner i vad användaren vill göra med systemet. När man har samlat in 

information om användaren, så skall man börja fundera på hur man kan göra ett system för att lösa 

användarbarhetsproblemen. Innan man kan börja designa systemet, så är det viktigt att man 

strukturerar upp vad systemet ska klara av att göra.  

Första delen i detta steg är att man listar upp och strukturerar de processflöden som ska finnas med i 

systemet så att man kan får en överblick. Därefter följer två metoder som ska göra det enklare att 

strukturera upp informationen. Metoderna är ett sätt att få koll på vad som ska finnas med i systemet 

och dessutom ge inspiration när man ska ta fram designförslag.  

De två metoderna som listas upp är scenarios och ”sequence model”. Scenarios är till för att skriva ner 

exempel på vad man kan göra med system. ”Sequence model” är till för att bryta ner vilka steg man 

behöver göra för att utföra en uppgift, vilket skall hjälpa till i processen att göra ett system som 

minimerar arbetet för användaren. 

3.2.1 Scenario 

Ett scenario kan till exempel vara en berättelse om hur man kan använda system. Det är ett bra sätt för 

att beskriva hur användare kommer att kunna interagera med systemet i verkligheten. Scenarios är ett 

sätt för att pedagogiskt förklara för utvecklare vad systemet ska kunna göra. Detta är ett bra sätt för att 

inspirera utvecklare och se till att de implementerar den funktionalitet som efterfrågas, med så hög 

användbarhet som möjligt.6 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Benyon, Turner & Turner (2005) Designing interactive systems, People, Activities, Contexts and Technologies, Addison Wesley 
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3.2.2 Sequence model 

När man börjar få en övergripande bild på vad systemet ska kunna göra, så kan man bryta ner olika 

flöden och ta reda på vilka steg som en användare behöver göra för att genomföra ett flöde. Därefter 

kan man analysera de steg med hög risk för användbarhetsproblem. För att utföra denna analys kan 

man använda en ”Sequence model” (figur 2). När man ska ritar upp ett flöde med en ”Sequence model” 

är det viktigt att man tänker på fyra saker: 7  

 Varför utförs flödet? (intent) 

 Vad som utlöser flödet? (trigger) 

 Vilka steg flödet består av? (steps) 

 Var problem kan uppstå? (breakdowns)  

 

Figur 2 Ett exempel på en ”Sequence model”, där uppgiften är att gör en bokning
8
  

 

                                                           
7
 Beyer, H. and Holtzblatt, K. (1998) Contextual Design. Morgan Kaufmann, San Francisco. 

8
 Bild hämtad från: Benyon, Turner & Turner (2005) Designing interactive systems, People, Activities, Contexts and Technologies, Addison Wesley 
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Genom att rita upp alla steg så blir det enklare att tillverka en prototyp, eftersom man får fram all input 

som användaren behöver göra till systemet för att utföra den specifika uppgiften. Om man gör en ny 

design så kan man kolla så att det inte blir fler obligatoriska steg som användaren måste gå igenom för 

att utföra en specifik uppgift. Designern ska fokusera på att se till så att de blir mindre arbete för 

användaren. Målet är att försöka ta bort steg i ”Sequence modellen” och automatisera vissa processer, 

så att användaren kan minimera sitt arbete. 

3.3 Steg 3 skapa prototyp 
När man kommer till steg 3 så är det dags att göra en prototyp. När man designar ett system så är det 

viktigt vara konsekvent, anledningen till det är att varje användare som interagerar med systemet 

bygger upp en mental modell över hur man tror att systemet kommer att bete sig i framtiden. Är man 

konsekvent när man bygger ett system, så kommer användarens mentala modell att stämma överens 

med hur systemet beter sig i verkligheten, vilket innebär att användbarheten ökar.  

Den mentala modellen kommer också att bero på vilka system användaren har interagerat med tidigare, 

till exempel en knapp med en pil riktad bakåt ska betyda att man kommer till föregående skärm, om 

detta inte händer så bryter man mot användarnas mentala modell. Ett effektivt sätt att designa ett 

system så att det blir intuitivt för användaren, är att bygga gränssnittet så att det efterliknar ett system 

som användaren redan vet hur man använder. Den är mycket lättare för användaren att lära sig något 

nytt om man kan koppla det till något som man redan känner till.   

En persons minne kan förenklat beskrivas som två delar, kortidsminne och långtids minne. Det är viktigt 

att inte tvinga användaren att memorera för mycket saker när man använder systemet. Kortidsminnet 

kan bara spara saker i 30 sekunder och för att komma ihåg någonting i en längre tid, måste man lägga 

det i långtidsminnet. Om något ska läggas på långtidsminnet så behöver man upprepa det för sig själv 

flera gånger och det tar mycket tid. Det går dessutom snabbare för hjärnan att hämta saker när den 

känna igen något istället för att tvinga hjärnan att komma ihåg något.  

Det är viktigt för designern att jobba med bilder, former och att alltid visa den information i systemet 

som användaren behöver för att jobba. För att förbättra användbarheten kan designern dessutom lägga 

till information, som till exempel var användaren har varit tidigare så att användaren slipper att komma 

ihåg det.9 

3.3.1 Design principer 

Princip 1-4 ska underlätta inlärning av systemet för användaren och dessutom hjälpa användaren att 

komma ihåg hur systemet fungerar. Om man designar ett system som användaren inte använder så ofta 

så är de här principerna väldigt viktiga. Risken om man designar ett system med väldigt hög 

inlärningströskel som dessutom inte används så ofta är att användaren måste lära sig systemet på nytt 

varje gång man ska använda systemet.  

                                                           
9 Benyon, Turner & Turner (2005) Designing interactive systems, People, Activities, Contexts and Technologies, Addison Wesley 
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Princip 5-7 handlar om att förbättra upplevelsen som användaren har när man använder systemet. 

Användaren ska ha känslan att man har kontroll över systemet så att man alltid vet vad man ska göra 

och hur man ska göra det.  

Princip 8-9 är till för att förebygga problem som kan uppstå om användaren gör fel och minska risken att 

användaren gör fel. Användaren ska känna sig säker när man använder systemet och inte vara orolig 

över att man kanske förstör systemet om man gör något fel. 

Princip 10-12 handlar om att få utvecklaren att inse att människor är olika och vill utföra uppgifter på 

olika sätt. Därför måste man vara tillmötesgående mot sina användare och ge möjligheter att använda 

systemet på ett flexibelt sätt, så att varje användare kan hitta det sättet som passar bäst. 10 

1. ”Visibility” – Se till att så mycket relevant information som möjligt är synligt, visa de valen som 

går att göra. Visa också vad systemet håller på att arbeta med. Det är lättare att känna igen 

något än att komma ihåg det. I vissa fall går det inte att göra alla val synliga, till exempel för att 

gränssnittet blir för rörigt. Försök se till att de val man kan göra, är observerbara så att man kan 

få fram valen ganska enkelt. 

 

2. ”Consistency – Var konsekvent med de designvalen. När en användare kommer till en ny del av 

systemet, skall man känna igen sig. Då blir det enklare för användaren att lära sig systemet. 

Tänka på att vara konsekvent både med vilka begrepp man väljer och hur man väljer att utforma 

systemet. 

  

3. ”Familiarity” – Använd kända språktermer och symboler. Om detta inte är möjligt så försök 

använda metaforer som användaren känner till så att man kan koppla kunskap som man har för 

att förstå det nya systemet. Ett bra exempel på kända termer är bilden för att ”spara”, vilket är 

en bild av en diskett, även om det är nästan inga system idag som sparar på disketter, så är 

ikonen för att spara en metafor som de flesta förstår. 

 

4. ”Affordance” – Använd komponenterna i ditt gränssnitt på ett sätt så att det är tydligt vad de 

ska användas till. En dropdown-meny är till för att låta användaren välja mellan olika alternativ 

inte för att till exempel öppna en pop-up ruta. De flesta människor har lärt sig vad de basala 

komponenterna i ett gränssnitt är till för. Se till att de får använda den kunskapen.  

 

 

 

 

 

                                                           
10
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5. ”Navigation” – Hjälp användaren att navigera i systemet. Visa översiktlig information, tydlig 

vägledning och gärna någon form av ”roadmap” så att användaren enkelt kan röra sig runt i 

systemet. 

 

6. ”Control” – Gör det klart vad eller vem som har kontroll över systemet. Ge användaren 

möjlighet att ta kontrollen. Känslan av kontroll ökar om systemet är logiskt uppbyggt och om 

systemet klart beskriver vad effekten av användarens olika åtgärder blir.  

 

7. ”Feedback” – Ge snabb återkoppling till användaren och resultatet av en åtgärd. Konstant och 

konsekvent återkoppling ökar känslan av kontroll. 

 

8. ”Recovery” – Ge användaren möjlighet att snabbt och effektivt kunna ångra sig, speciellt när 

man har gjort fel. Användaren ska kunna återhämta information från systemet så att så lite som 

möjligt går förlorat. 

 

9. ”Constraints” – Begränsa en del av användarens möjligheter att göra fel. Om användaren vill 

göra saker som är olämpliga, begär att användaren ska bekräfta åtgärden så att man har full 

förståelse över vad man försöker göra. Då är det mindre risk att användaren begår ett misstag 

som kan skada systemet. 

 

10. ”Flexibility” - Tillåt användare att arbeta på olika sätt. Erfarna användare skall ha möjligheten att 

arbeta på ett mer avancerat sätt än nybörjare. Det ska finnas möjlighet att personifiera sitt 

gränssnitt. Om användaren kan ändra på hur saker ser ut och beter sig så ökar det intresset för 

systemet.  

 

11. ”Style” – Designen ska vara snygg och attraktiv. 

 

12. ”Conviviality” – Ett Interaktivt system ska vara vänligt och allmänt trevligt. Undvik att använd 

aggressiva pop-up meddelande eller plötsliga avbrott. En användare har bara en viss mängd 

uppmärksamhet. Tänk på att hur man designar systemet avgör var användaren väljer att lägga 

sin uppmärksamhet. 

3.3.2 För- och nackdelar med low fidelity respektive high fidelity prototyp 

När man tillverkar en prototyp kan man antingen göra en lo-fi (low fidelity) prototyp, som till exempel 

kan vara skissad på papper, eller en hi-fi (high fidelity) prototyp som brukar bestå av mjukvara. 

Fördelen med en hi-fi prototyp är att den ser mer professionell ut. Det är lättare att demonstrera en 

produkt om man har en hi-fi prototyp. Det är också lättare att visualisera hur slutprodukten kommer att 

se ut när man har en hi-fi prototyp.  
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En nackdel med en hi-fi prototyp kan vara att om man har en snygg prototyp som ser ut som en riktig 

produkt, som man sen inte kan leverera till exempel för att den prototypen är teknisk omöjlig att 

realisera. Då kan man få problem om användarna har fått upp förväntningarna på en produkt som ej 

realiseras. 

Fördelen med en lo-fi prototyp är att eftersom den är lättare att designa om, när man upptäcker 

användbarhetsproblem. Utvecklare som har spenderat flera veckor och slitit med att designa en hi-fi 

prototyp kommer inte vara lika glada över att göra om sin prototyp, jämfört med om man bara hade lagt 

ner en timma på att rita upp en lågteknologisk prototyp.  

En generell regel är ju mer tid man lägger ner på att bygga en prototyp, desto svårare blir det att sedan 

ta till sig kritik och inse att det man skapade inte var perfekt. När man gör en lo-fi prototyp kan man 

dessutom lägga ner 95 % på att hitta på nya idéer och sen bara 5 % att göra prototypen. Om man gör en 

hi-fi prototyp istället är det vanligare att man lägger bara 5 % på att komma på nya idéer och 95 % på att 

skapa prototypen. Man brukar säga att för att ta fram en bra idé, ta fram massor med idéer. Så det är 

viktigt att lägga ner mycket tid på att ta fram många olika idéer och samarbeta för att få fram den bästa 

idén. 

Om man spenderar för mycket tid på att skapa en prototyp som ser ut som en färdig produkt så kan det 

vara svårt att få fram förslag från användare på hur man ska designa om den grundläggande strukturen 

på systemet. Gör man en prototyp som ser för bra ut så är det lätt att användaren fokuserar på detaljer 

som färger och storleken på knappar istället för de grundläggande flödena och hur man kommer att 

arbeta med systemet i framtiden. 

Det är svårt att göra mjukvara utan buggar. Upptäcker man en bugg i en hi-fi prototyp så kan det ta lång 

tid att rätta buggar och man måste ofta avbryta efterföljande användbarhetstesterna, om systemet inte 

fungerar som det ska. Däremot om man har en lo-fi prototyp kan man rätta fel under testets gång och 

man kan fortsätta testet utan att användaren märker något (till exempel om en dialogruta saknas).  

När större delen av användbarhetsproblemen är borta bör man göra en hi-fi prototyp, som man kan visa 

upp för kunden och då kan man också fokusera på de mindre problemen så som färg och storlek på 

knapparna. Ett exempel på en lo-fi prototyp är en pappersprototyp, som ofta består av ett stort A3 

papper där man ritar upp grundskelettet för programmets grafiska användargränssnitt och sedan har 

man flera lappar som ska symbolisera olika vyer som man kan växla mellan när man navigerar runt i 

prototypen.11 

3.4 Steg 4 Användbarhetstesting 
Vid steg 4 är det dags att utvärdera den prototyp som man gjorde i steg 3. En typ av utvärdering är en så 

kallad ” think-out-loud testing”, vilket innebär att användaren berätta hur den resonerar för att klara 

uppgifterna under testerna. 

 

                                                           
11 Rettig, M. (1994). Prototyping for tiny fingers. Communications of the ACM Nr 37, Vol 4 (Apr. 1994), sid 21-27 

http://doi.acm.org/10.1145/175276.175288
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Innan man göra utvärderingen bör man göra en IMPACT-analys (Intention, Metrics, People, Activities, 

Contexts och Technology) vilket är en utbyggnad av PACT-analysen. Det som är extra i IMPACT är att 

man också ska analysera syftet med varför man gör utvärderingen, och att man ska bestämma vilka 

faktorer som man skall mäta under utvärderingen. Vanliga faktorer att mäta är prototypens effektivitet, 

dvs. hur lätt prototypen är att använda och hur nöjd användaren är med prototypen.12 

3.4.1 Testets uppbyggnad 

Vid test av en lo-fi prototyp finns det fyra roller: 

1. Den som möter användaren, hälsar välkommen och får användaren att slappna av.  

2. Den som ställer frågor till användaren under testet. 

3. Den som simulerar dator och flyttar lapparna fram och tillbaka för att växla mellan de olika 

vyerna på pappersprototypen  

4. Den som är observator och analyserar vad användaren gör och skriver ner det. 

Om man vill testa hur produkten är anpassad till en extremsituation, bör man testa med en ny-

användare. Detta kommer mer att efterlikna hur en person agerar i en extremsituation, när man är 

väldigt stressad och inte riktigt vet vad man ska göra.13 

Under en testning så kommer uppgifter utföras som efterliknar hur systemet kommer att användas i 

verkligheten. Observatörens uppgift är att hitta användbarhetsproblem med produkten och samla in om 

hur användaren presterar när man utför testerna. Informationen som observatören samlar in kan vara 

tid det tar att utföra en uppgift eller hur många fel användaren gör. Observatören ska också uppskatta 

hur tillfredställd användaren är med produkten.  

Tidtagning då användaren gör en uppgift kan vara ett problem om man har en pappersprototyp, 

eftersom tiden kommer att påverkas av hur snabb den som simulerar dator är med att få fram vyerna, 

som användaren ska interagera med.  

Det är viktigt att testa i ett tidigt skede och ofta under produktens utveckling.  Användbarhetstestning 

gör att utvecklingsteamet kan finna och lösa användbarhetsproblem. Desto tidigare man hittar 

problemen desto billigare blir det att fixa dem.  

Man behöver inget formellt laboratorium för att göra användbarhetstester. Det går bra att göra tester i 

helt vanlig kontorsmiljö. Information kan samlas in på en rad olika sätt till exempel via filminspelning, 

röst inspelning eller skriva ner anteckningar. 

När man utför testerna ska man fokusera på att ta reda på saker som användaren inte klarar av att göra 

eller saker som användaren upplever som väldigt komplexa. Med den informationen kan man hitta nya 

krav och prioritera om krav som finns på produkten. Man kan även mäta om systemet har förbättrat sig 

sedan man testade förra gången. I slutfasen av en produktutveckling kan man också se om man möter 

de krav som man har satt upp för produkten. 

                                                           
12

 Benyon, Turner & Turner (2005) Designing interactive systems, People, Activities, Contexts and Technologies, Addison Wesley 
13 Rettig, M. (1994). Prototyping for tiny fingers. Communications of the ACM Nr 37, Vol 4 (Apr. 1994), sid 21-27 

http://doi.acm.org/10.1145/175276.175288
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Vid utvärdering kan man mäta på de 3 faktorerna (learnability, effectiveness och accomodating) och de 

12 designprinciperna. En ensam användare som testar produkten kan bara hitta cirka en tredjedel av 

användbarhetsproblemen, därför bör det vara flera som går igenom och testar produkten.  I ”cost-

benefit” termer anses det optimalt med fem som testar produkten.14  

Ingen av de fem som testar produkten får ha varit med och utvecklat produkten, eftersom det är svårt 

för utvecklare att var objektiva. Risken blir att utvecklare som testar produkten fokuserar på små saker 

som vanliga användaren inte skulle märka. Om en utvecklare är en av de fem som testar produkten så 

blir det väldigt svårt att observera inlärningsprocessen eftersom utvecklare redan vet vad som döljer sig 

under alla menyer.  

För att testerna ska gå så bra som möjligt, är det bra om man har en test plan som man kan följa. Listan 

nedan är 8 steg som berättar hur man förbereder sig för testerna och tips på vad man ska göra under 

testerna.15 

1. Skapa ett scenario som innehåller ett antal realistiska uppgifter som användaren ska genomföra 

under testet. Välj uppgifter som man tror att användarna klarar av att genomföra med systemet. 

 

2. Testa uppgifterna och uppskatta hur lång tid det tar att genom föra dem. Tillåt 50 % längre tid 

än man har uppskattat om det råkar vara så att en användare får problem. 

 

3. Skriv ut ett papper med specifika och välformulerade uppgifter som man kan ge till användaren. 

Tänk på att en användare som är ovan vid de system som ska testas ska kunna förstå 

uppgifterna. 

 

4. Gör dig redo innan testet med att se till att man har alla tillbehör man behöver: Prototyp, frågor 

som man kan ställa till användaren, anteckningsblock och penna.  

 

5. Börja testet med att hälsa användaren välkommen. Berätta för användaren att det är systemet 

som ska testas inte användaren, förklara också hur testet kommer att gå till.  Testa en 

användare i taget det är väldigt svårt att observera mer än en användare. 

 

6. Under testerna så är det viktigt att användaren beskriver vad som uppfattas som svårt, oklart 

och hur användaren resonerar vid utförandet av uppgifterna. Anteckna också användarens 

kommentarer och om något oväntat görs.  

 

7. När användaren är klar med uppgifterna fråga om hur användaren tyckte att det gick och om de 

användbarhetsproblem som hittades. Låt användaren fylla i en enkät för att betygsätta 

systemet. 

 

                                                           
14 Nielsen, J. (1993) usability Engineering. Academic Press, New York 
15

 Benyon, Turner & Turner (2005) Designing interactive systems, People, Activities, Contexts and Technologies, Addison Wesley 
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8. Efter intervjun så dokumenteras resultatet i anslutning till att testet har slutförts. 

Här är exempel på frågor som man kan ställa under tiden som användaren utför uppgifterna, för att få 

användaren att fortsätta beskriva hur den resonerar: 

 Vad vill du göra? 

 Vad trodde du skulle hända? 

 Vad säger systemet till dig nu? 

 Varför gjorde systemet så där? 

 Vad gör du nu? 

Här är några frågor som man kan ställa till användaren när uppgifterna är avklarade: 

 Vad var det bästa/sämsta med prototypen? 

 Vad är det viktigaste som behövs ändras med prototypen? 

 Hur enkla var uppgifterna? 

 Hur realistiska var uppgifterna? 

 Var det distraherande att ge kommentaren när du testade prototypen? 

För att hitta användbarhetsproblem så är det bäst med en kvalitativ metod som till exempel intervjun, 

men om man vill föra statistik och kunna jämföra olika prototyper så är det bättre med en kvantitativ 

metod exempel en enkät. Vanligt är att man får kryssa i en fem gradig skala. Skalan kan variera mellan 

håller med starkt till håller inte med alls. Exempel på påståenden kan också vara:16 

 Jag visste alltid vad mitt nästa steg skulle vara när jag använde prototypen 

 Ikonerna var lätta att förstå 

 Var man hamnade när man klickade på länkarna var lätt att inse 

3.4.2 Hur man får ut det mesta från testerna 

Innan man börjar göra testerna så är det viktigt att fundera på vad man vill ha ut av testerna. Testerna är 

till för att hitta nya fel i produkten och inte bevisning till fel man redan känner till. Det är en sak om man 

är osäker på om en viss del av systemet kan orsaka problem. Men är man hundra procent säker på att 

de flesta användare fastnar på en viss otydlighet i systemet så är det bättre att rätta till det felet än att 

göra massor med tester som alla säger samma sak. Om man ska statistiskt sätt bevisa att ett visst 

användbarhetsproblem existerar så måste man göra betydligt fler tester än bara fem som man normalt 

gör. Detta blir ett väldigt dyrt sätt att bevisa en hypotes som man redan vet är sann. 
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När man testar för att kunna förbättra användbarheten, ska man inte se det som att man gör ett 

kontrollerat experiment (sådant som görs för att till exempel testa nya mediciner). I ett kontrollerat 

experiment så måste alla tester vara exakt lika och varje användare ska sättas in i exakt samma 

situation. Upptäcker man att prototypen som man har gjort innehåller stora problem så får man lov att 

ändra den mellan testerna.  

Det är ingen idé att slösa pengar på att ta reda på något som man redan vet. Man får ändra på 

formuleringen på frågor i testet om man upptäcker att flera användare fastnar och inte förstår 

formuleringen. Forma testerna så att man kan få ut så mycket som möjligt från användaren. Innan man 

börjar testa på de riktiga användarna så är det bra om man har gjort åtminstone en pilotintervju så att 

man kan förbättra testets utformning.  

Undvika att ställa ledande frågor, fokusera på de problem som användaren hittar, inte fel som tidigare 

tester har hittat (ställ inte frågor som: Det här var ett problem för många, var det de för dig också?). 

Försöka inte forma användares åsikt om systemet, poängen med testerna är att ta reda på vad 

användaren verkligen tycker. 

Om man väljer att göra tester för en hi-fi prototyp se till att ha någon form av backup om system 

kraschar (till exempel en lo-fi prototyp). Se till att ha extremt bra koll över det system som man är 

testledare för. Det är svårt att genomföra tester och få ut maximalt från frågorna om man själv inte 

förstår hur systemet fungerar. 17 

4 Fallstudie 
På Infor arbetar man i olika utvecklingsteam och alla utvecklare är ofta inblandade i olika projekt 

samtidigt. Ett utvecklingsteam på Infor består normalt av tre roller, där ”team leader” prioriterar 

resurser samt arbetsuppgifter. De andra två rollerna är ”business analyst” och ”software engineer”.  

”Business analystens” arbetar med att skriva designspecifikationer, vilket förklarar hur olika processkrav 

kan implementeras i M3. ”Software engineers” arbetar med att implementera designspecifikationen i 

M3. Beställare av ny funktionalitet är ofta ”product management”, en organisation som arbetar med att 

samla in krav från befintliga men även nya kunder inom olika industri segment. 

Utvecklingsmetodiken börjar med ett processkrav från till exempel ”product management”. ”Business 

analysten” analyserar kravet och skapar ett designförslag på hur funktionalitet kan implementeras, för 

att uppfylla kravet. Förslaget granskas av ett “Controlboard”, för att avgöra om förslaget är 

genomförbart.  

 

 

                                                           
17

 Hornbaek, K. (2006). What Do Usability Evaluators Do in Practice? An Explorative Study of Think-Aloud Testing, I Proceedings of DIS'06, pp. 209-218. 
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Om förslaget godkänts så skriver ”business analysten” en designspecifikation som beskriver mer 

noggrant hur den nya funktionaliteten ska implementeras. Designspecifikation ges sen till en ”software 

engineer” som kan implementera den nya funktionaliteten. Den nya funktionaliteten testas och 

dokumenteras så att alla kan få reda på vad man har ändrats i programmen. På infor jobbar man 

iterativt vilket innebär att man jobbar i små steg och man backar tillbaka ett steg om något ej är korrekt. 

Dagens metodik som utvecklarna använder beskriver inte tydligt om hur de ska gå tillväga när de jobbar 

med användbarhet. Detta innebär att de som jobbar som utvecklare inte alltid lägger så stort fokus på 

användbarhet när de tar fram en designspecifikation. Tanken med grundmodellen (Se kapitel 3) är att 

utvecklare skall kunna använda den när man tar fram en designspecifikation. 

4.1 Rental Counter 
På infor arbetar man med att utveckla en produkt för att stödja företag som arbetar med uthyrning, 

service och försäljning av bygg-maskiner. Produkten heter Rental Counter. Huvuduppgiften med 

produkten är att stödja uthyrning och försäljning av byggmaskiner över disk. Detta innebär bland annat 

att man skall kunna skapa ett bindande kontrakt mellan försäljare och kund. Processen i Rental Counter 

för att skapa ett bindande kontrakt mellan försäljare och kund börjar med att man skapar ett avtal. 

Ett avtal mellan säljare och kund innehåller en rad olika saker som till exempel: Avtalets idnummer, 

information om kunden, mellan vilka datum maskinen ska hyras samt information om var maskinen ska 

levereras. Varje avtal ska också ha information om den specifika maskin som ska hyras, exempel: typ av 

maskin, var den befinner sig samt serienummer. Maskinens serienummer är en unik identifierare av 

maskinen och kan jämföras med registreringsnummer. 

Tre essentiella delar i Rental Counter är informationen om avtal, maskiner och kunder. Fokus i denna 

rapport har lagts på systemflödet för att addera en maskin och kund till ett avtal.  En kund som vill hyra 

en maskin vet inte alltid exakt vilken typ av maskin som behövs, utan mer vanligt är att man vet vad 

maskinen behöver klara av. Därför måste säljaren som använder systemet kunna göra olika sökningar 

för att hitta en maskin som kunden vill hyra. När säljaren har hittat en maskin som kunden efterfrågar, 

skall man enkelt kunna lägga till maskinen till ett avtal.  

Användaren av systemet ska också enkelt kunna addera en kund till ett avtal, kunden ska inte behöva 

kunna sitt eget kundnummer utan användaren ska kunna göra olika sökningar för att få fram kunden i 

systemet. 

4.2 Grundläggande PACT-analys på Rental Counter 

4.2.1 People 

Användarna som kommer att bruka Rental Counter kommer vara människor som jobbar med uthyrning 

av maskiner. Infor kommer sälja produkten till flera olika företag, vilket betyder att användargruppen 

kommer att vara bred. Användarna av produkten skall enbart behöva basic datorvana, vilket i sin tur 

innebär att produkten måste vara intuitiv. 
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4.2.2 Activities 

Produktens huvudsakliga användningsområde är att stödja processen för uthyrning av maskiner över 

disk, där del av den processen är att skapa avtal. Produkten ska också kunna stödja hela kedjan, från 

leverans av maskinen tills då maskinen återlämnas efter avslutad uthyrning och kunden faktureras. 

Produkten ska också kunna hantera information om vilka maskiner som är möjliga att hyra ut samt vilka 

maskiner som är uthyrda alternativt på service. 

Typiska steg som användare går igenom vid uthyrning, som produkten ska stödja är: 

1. Skapa (preliminärt) avtal mellan kund och leverantör 

2. Skapa offert (valfritt) 

3. Aktivera avtal (byta från avtal till formellt kontrakt) 

4. Betala deponering (valfritt) 

5. Leverera utrustning 

6. Cyklisk fakturering (om kunden vill dela upp sin betalning)  

7. Returnera utrustning 

8. Turn-around-service (när utrustningen återlämnas så måste man analysera om den behöver 

servas) 

9. Slutfaktura, betalning 

4.2.3 Context 

Rental Counter skall stötta processen för uthyrning av maskiner över en disk. Användarna av produkten 

är människor som arbetar med att hyra ut maskiner från en affär. Produkten skall kunna användas som 

ett verktyg när man tar emot en order från kunder både via telefon eller situationen där kunden går 

direkt in i affären. 

4.2.4 Technologi 

Input till systemet kommer ske genom tangent bord och mus. Användarnas skärmar kommer vara stora 

så att man kan visualisera mycket information samtidigt. Systemet hämtar information från servrar som 

kan ligga var som helst i världen. Externa servrar behövs så att alla användare kan få till gång till samma 

data, har man kraftfulla servrar kan man öka hastigheten på läs och skriv aktiviteter. Program i M3 är till 

största del byggt med Java. Rental Counter använder sig av en ny teknik som heter mashup och är byggt 

med XAML, ett programmeringsspråk från Microsoft. 

4.3 Information strukturering och skapa prototyp 
Arbetet på Infor startade med en analys av Rental Counter med syfte att hitta processflöden där 

användbarheten behövde förbättras. Fokus lades på två specifika processflöden, addera kund och 

maskin till ett avtal. Två konkreta uppgifter togs fram för att det skulle kunna gå att göra 

användbarhetstester på de två processflödena.  
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4.3.1 Scenariot som uppgifterna ingår i 

Scenariot är att en kund går in i en affär. Kunden har tidigare hyrt maskiner av företaget, dvs. är en 

befintlig kund, som finns med i Rental Counters databas. Kunden berättar för säljaren vad den heter och 

sitt ärende till exempel att den behöver gräva ett hål på sin tomt.  

Säljaren börjar med att öppna ett nytt avtal. Säljaren söker på kundens namn för att hitta hans 

kundnummer (uppg 1). Utifrån storleken på hålet som kunden vill gräva kan säljaren räkna ut vilka 

attribut som grävskopan måste ha, till exempel storleken på skopan. Därefter söker säljaren efter ett 

artikelnummer till en grävskopa som kan utföra det arbete som kunden efterfrågar. Säljaren tar sedan 

också reda på ett serienummer som är tillgängligt så att kunden får möjlighet att hyra maskinen direkt 

(Uppg 2). När all obligatorisk information är i fylld så kan säljaren skapa avtalet. 

4.3.2 Sequence model för uppgift 1 

Figur 3 visar en ”sequence model” för Uppgift 1.  

 

Figur 3 “Sequence” model till uppg 2  
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4.3.3 Sequence model för uppgift 2 

Figur 4 en ”sequence model” till uppgift 2.

 

Figur 4 “sequence model” till uppg 2 

4.3.4 Programet som uppg 1 och 2 utgår ifrån  

Figur 5 visar programmet för att skapa ett avtal. Rapporten har avgränsat sig till tre fält, kundnummer, 

artikelnummer och serienummer eftersom det är de man använder i uppg 1 och 2. Men i programmet 

kan man fylla i fler fält: 

 Agreement no = Avtals nummer 

 Customer site = Kundnummer och plats där maskinen ska levereras 

 Agr period = Avtalsperiod 

 Agr order type = typ av avtal 

 Facility = Id för anläggningen som erbjuder tjänsten 

 Item number = Artikelnummer 

 Serial number = Serienummer 

 Warehouse = Id för lagret där maskinen befinner sig 

 Line type = typ av åtgärd som man vill göra med maskinen 

 Order quantity = orderkvantitet 

 Reserve = om man vill reservera 

 Crt agreement = vilken status avtalet ska ha när det skapas 
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Figur 5 programmet som man använder för att skapa avtal, här ifrån kan man lägga till både kund och maskin till ett avtal. 

4.3.5 Hur Rental Counter stödjer uppgift 1 

Uppgift 1 i scenariot går att lösa på flera sätt i Rental Counter, där ett sätt att lösa uppgiften är att först 

klicka på pilen i textrutan bredvid ”Customer Site” (figur 5), då får man upp en ny ruta där man 

presenteras med en lång lista med kunder (figur 6). Här går det bara att söka på kundnummer och inte 

på namn. Om man klickar på knappen ”arbeta med” så öppnas ett nytt fönster där det går att få fram 

fler sökalternativ (figur 7). I en dropdown menyn (sorteringsordning) kan man välja alternativet namn, 

då går det att söka på namn. När man har hittat rätt kund kan man högerklicka och välja ”select” på 

kunden man vill addera till i avtalet. 
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Figur 6 lista med kunder, denna vy får man upp om man klickar på pilen i rutan för att skriva in kund. 

 

Figur 7 hur det ser ut när man har klickat på ”arbeta med” och valt sorteringsordningen namn 
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4.3.6 Hur Rental Counter stödjer uppgift 2 (del 1) 

Lösningen till uppgift 2 i Rental Counter börjar med att man först klickar på pilen i textrutan bredvid 

”Item number” (figur 5), då får man upp en ny ruta där man presenteras med en lång lista på olika 

artikelnummer (figur 8). Här går det bara att söka på artikelnummer och inte namn. Om man klickar på 

knappen ”arbeta med”, så går det att få fram fler sökalternativ (figur 9).  

I en dropdown meny kan man välja att sortera på namn. Vill man ha en grävskopa så kan man skriva in 

*grävskopa* då får man alla artiklar som heter något med grävskopa. När man har hittat rätt artikel så 

högerklickar man och väljer ”select” på artikelnummet man vill addera till i avtalet. 

 

Figur 8 vyn som man får fram när man ska lägga till ett artikelnummer 
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Figur 9 hur det ser ut när man klickar på "arbeta med" för att välja artikelnummer. 

4.3.7 Hur Rental Counter stödjer uppgift 2 (del 2) 

När man har valt artikelnummer så ska man välja serienummer. Klickar man på pilen i textrutan bredvid 

”serial number” (figur 5), så får man fram en lista med serienummer som passar till artikelnumret (figur 

10), här kan man inte se om maskinen är tillgänglig för uthyrning. För att få den informationen så måste 

man klicka på knappen som heter ”arbeta med”. 

I rutan som kommer upp då kan man se vilka maskiner som är tillgängliga för uthyrning (figur 11). De 

maskiner som ej bokade och har status funktionsduglig är tillgängliga för uthyrning. När man har hittat 

ett serienummer till en maskin som är tillgänglig så högerklickar man på den och väljer ”select”.  
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Figur 10 vyn som man får fram när man ska lägga till ett serienummer. 

 

Figur 11 hur det ser ut när man klickar på "arbeta med" för att välja serienummer. 
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4.4 Testning av Rental Counter 
En lo-fi prototyp skapades av Rental Counter, all funktionalitet som behövdes till testerna var inte 

implementerat i den existerande versionen av Rental Counter. Därför användes prototypen istället för 

den befintliga versionen av Rental Counter till användbarhetstesterna. Under testerna så fick 

användarna interagera med Rental Counter och berätta vad de upplevde som problematiskt. 

Användarna berättade hur de ville interagera med produkten för att klara av de två separata 

uppgifterna. Fokus under testerna lades på att analysera hur lätt det var för användarna att lära sig 

använda Rental Counter, samt hur effektivt en användare kunde utföra uppgifterna. Testerna gjordes 

internt på företaget med personer som inte var bekanta med Rental Counter. 

Under testerna så upptäcktes ett antal användbarhetsproblem som analyserades. Förslag togs fram på 

hur man skulle kunna förbättra användbarheten. Dessa förslag testades för att säkerhetsställa att de 

hade positiv inverkan på användbarheten. 

I denna sektion presenteras några utvalda användbarhetsproblem. Först beskrivs det hur 

användbarhetsproblemen relaterar till scenarier och var i Rental Counter användbarhetsproblemen 

uppstår. Därefter diskuteras för- och nackdelar med Rental Counters design. Slutligen så lämnas förslag 

på hur man kan förbättra Rental Counter för att minimera vissa av användbarhetsproblemen. 

4.4.1 Användbarhetsproblem 1, många steg för att kunna söka på namn 

I scenariot, så vill säljaren knyta en kund till ett avtal, genom att skriva in kundens namn. Rental Counter 

stöder detta som förklarat i uppgift 1 (klicka på pil, klicka på knappen ”arbeta med”, välja 

sorteringsordningen namn). 

Det som är bra med designupplägget för att utföra uppgift 1 i Rental Counter, är att det är konsekvens 

med flera andra program i M3. När en användare väl har lärt sig det standardiserade arbetssättet att 

jobba, så är det relativt enkelt att lära sig nya program i M3. Dessutom finns det snabbkommandon, som 

man kan använda för att kunna arbeta mer effektivt. I och med att man väljer sorteringsordning från en 

dropdown meny, så kan man ha mängder av olika alternativ som man kan söka på, till exempel namn 

eller telefonnummer.  

Om man inte har använt M3 tidigare, så är det inte intuitivt att en knapp som heter ”arbeta med” 

betyder att man får se flera sökalternativ. En annan nackdel är att det är många steg som användaren 

behöver gå igenom för att komma fram till ett fält där man kan söka på namn. En användare kan 

generellt jobba mer effektivt om man kan minimera antalet knapptryckningar som man behöver göra. 

En nackdel med sorteringsordning är att det bara går att söka på en kolumn i databasen. Visar man fler 

sökfält samtidig istället, så kan man göra en filtrering där man söker på flera kolumner i databasen.  

Förslaget är att lägga till en sök-knapp så att man kan komma in på avancerad-sök med ett knapptryck. 

Man kan också lägga till ett snabbkommando för att komma in på avancerad-sök. I avancerad-sök så är 

det bra om man har flera fält där man kan skriva in vad man söker på. Det betyder att man direkt ser i 

vilket fält man kan söka på namn. 
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Visar man flera fält som användaren kan söka på så kan man göra en mer exakt filtrering eftersom man i 

databasen kan söka på flera kolumner samtidigt. En risk med att ha för många fält är att det kan se rörigt 

ut. Därför gäller det att noggrant välja ut vilka de viktigaste sökfälten är. 

4.4.2 Bild på startprogrammet som man använder för att skapa avtal  

Figur 12 så är en sök-knappa tillagda så att man genom ett knapptryck kan komma in i avancerad-sök. En 

knapp som heter skapa är också tillagd, trycker man på den så skapas avtalet. 

 

Figur 12 Ny design på programmet som man skapar avtal i (nya knappar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

32 
 

4.4.3 Bild på omdesign för att lägga till kund 

Figur 13 visar den nya designen på programmet för att söka på kund. Här är det tillagt en ruta där man 

kan söka på namn.  

 

Figur 13 när man trycker på sök-knappen för att lägga till kund så kommer denna ruta upp 

4.4.4 Användbarhetsproblem 2, få val när man söker efter artikelnummer 

I scenariot, så behöver säljaren hitta artikelnummet till en grävskopa som kan utföra ett specifikt arbete. 

I Rental Counter har man stöd för detta, se i första delen av uppgift 2 (klicka på pil, klicka på knappen 

”arbeta med”, välja sorteringsordningen namn, sök *grävskopa*) 

Denna process följer standard sättet att arbeta i M3 så på det sättet är det positivt. Användaren får själv 

möjlighet att skriva ”*” i sökningsfältet, detta gör att man mer flexibelt kan anpassa sökningen. 

Den nuvarande lösningen i Rental Counter för detta scenario, bygger på att maskiner är namnsatta 

enligt ett sätt som även beskriver dess kapabilitet i olika hänseenden och det är inte alltid fallet, ett 

exempel är om man söker på ”grävskopa” och vissa maskiner heter ”grävmaskin” kommer ej dessa med 

i sökresultatet. Grävmaskinernas namn ger inte tydligt information om till exempel vilken storlek på hål 

som maskinen är anpassad för att gräva. 

Dagens IT standard är att när man gör en sökning så får man träffar även om man bara skriver in delar av 

ord, till exempel om man skriver in ”ska” så får man även träffar på ”skall”. Om man bara vill ha träffar 

på den exakta sökningen så skall man göra en extra inställning. Detta betyder att det är svårt för en ny 

användare att själv komma på att den behöver skriva in en ”*” om inte vill att sökningen ska matchas 

exakt. 

Något som också saknas i Rental Counter är hjälp från programmet vid stavningsfel, till exempel via 

förslag på vad användaren skulle kunna söka på för att få mer träffar. Användaren skulle behöva någon 

form av feedback så att man får reda på varför man får så få träffar. 
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Ett förslag är att man ej enbart ska kunna söka på namn. I avancerad-sök så kan användaren trycka på 

pilen i fältet artikelgrupp för att få upp en lista med olika förslag på artikelgrupper. Man skall även kunna 

söka på namn och artikelgrupp samtidigt. 

Användarna skulle även behöva mer information om maskinerna, för att till exempel enkelt kunna räkna 

ut vilka uppgifter som varje maskin kan utföra. Man skulle därför kunna knyta attribut till varje maskin. 

Ett attributsök skulle sedan kunna finnas med på avancerad-sök. Den kan fungera så att man i en ruta 

kan navigera mellan olika sub-menyer och med hjälp av en checkbox kunna välja de attribut som man 

vill ha med i sin sökning.  

Man skulle också kunna lägga in så att man får se en bild om man markerar en av maskinerna. Med en 

bild blir det lättare att förstå vad varje maskin klarar av att göra. 

4.4.5 Bild på omdesign för att lägga till artikelnummer 

Figur 14 visar den nya designen på programmet för att lägga till artikelnummer, här är det tillagt en ruta 

där man kan söka på artikelgrupp (Item group). Klickar man på pilen i rutan får man upp förslag på olika 

artikelgrupper. 

 

Figur 14 när man trycker på sök-knappen för att lägga till artikelnummer så kommer denna ruta upp 

4.4.6 Avändarhetsproblem 3, svårt att se vilka maskiner som är tillgängliga 

I detta scenario så behöver säljaren kunna hitta en specifik maskin som är tillgänglig för uthyrning. 

Lösningen i Rental Counter beskrivs i uppgift 2 (klicka på pil, klicka på knappen ”arbeta med”, läs av så 

att grävskopan man väljer har status funktionsduglig och inte är uppbokad på en kund). 

Något som på ett sätt är positivt är att man kan få fram två typer av information dels maskinens 

funktionella status samt om maskinen är upplagd på en kund. Att få två olika typer av information är 

relevant om säljaren vill veta anledningen varför man inte kan hyra ut en viss maskin. 



   

34 
 

Nackdelen med dagens lösning är att det väldigt svårt för en ny användare att avgöra vilka maskiner som 

går att hyra ut och vilka som inte går att hyra ut, eftersom man behöver kolla på två ställen. Det vore 

mycket enklare om användare fick all nödvändig informationen från en kolumn för att avgöra om det går 

att hyra ut maskinen eller inte.  

Rental Counter anger en maskins funktionella status med en siffra. Det skapar problem för nya 

användare som inte har memorerat vad de olika sifforna betyder. Om en specifik maskin är reserverad 

men ej uthyrd, kan man inte på ett enkelt sätt se mellan vilka datum som maskinen är reserverad. Det 

går heller inte att se vilket avtal och vilken kund som har reserverat maskinen. 

Användaren skall bara behöva läsa från en kolumn som tydligt visar om det går att hyra ut en specifik 

maskin eller inte. Maskiner som ej är funktionsdugliga till exempel för att de är trasiga skall inte visas då 

man gör en sökning med syftet att hitta en maskin för uthyrning. 

4.4.7 Bild på omdesign för att lägga till serienummer 

I figur 15 så är det tillagt en tydlig kolumn där man kan se vilka maskiner är tillgängliga. 

 

Figur 15 när man trycker på sök-knappen för att lägga till serienummer så kommer denna ruta upp 
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4.5 Implementation av designförslagen 
Vid arbetet på Infor diskuterades de olika designförslagen och vissa av dem implementerades. Figur 16 

och 17 visar den nya designen på artikelsök och serienummersök. I Figur 16 kan man nu söka på 

artikelgrupp. I figur 17 så behöver man bara kolla i ett fält för att se om maskinen är tillgänglig att hyra 

ut.  

 

Figur 16 Ny prototyp för att söka på artikelnummer 

 

Figur 17 Ny prototyp för att söka på serienummer 
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4.6 Gammal design vs ny design 
Något som diskuterades vid arbetet på Infor var hur nytänkande man skall vara när man tar fram ett 

designförslag. Detta beror på hur mycket resurser man kan lägga ner samt om man har bestämda ramar 

som följer en företagsstandard. Har man dessutom en varierande användargrupp kan det vara svårt att 

göra avvägningen mellan hur små eller hur stora ändringar man kan eller vill göra i gränssnittets 

uppbyggnad. Skall man designa ett affärssystem som skall kunna användas i flera olika företag i flera 

olika länder, så är frågan hur revolutionerande man kan och vill vara eftersom om man då har en stor 

och trogen användargrupp. Gör man ändringar i ett standardiserat gränssnitt så behöver väldigt många 

användare lära sig att arbeta på ett nytt sätt. 

Om man gör en helt ny revolutionerad design där användarna måste interagera med systemet på ett 

helt nytt sätt, så kommer det ta längre tid att lära sig det, jämfört med om man håller sig till standarden 

som användarna är vana vid. Får man möjlighet till att göra en helt ny revolutionerad design så kan man 

lägga upp gränssnittet på bättre och smartare sätt som passar användarna bättre. Så när användarna väl 

har lagt mycket tid på att lära sig systemet så kommer de kunna arbetare effektivare.  

När man gör ändringar i ett grafiskt gränssnitt så måste man avväga mellan inlärningstiden som det tar 

för användarna att lära sig det nya gränssnittet, kontra effektivitets förbättringar för användarna rent 

arbetsmässigt med det nya gränssnittet. Används systemet dagligen så är det väl värt att tvinga 

användarna att lära sig något nytt om det betyder att de kan jobba mycket effektivare. Används 

systemet sporadiskt är det bättre att fokusera på att användarna snabbt skall kunna förstå vad de skall 

göra. 

Gör man ett nytt gränssnitt som skiljer sig mycket från det förra gränssnittet så behöver användarna 

repetition för att lära sig hur det funkar. Om systemet används sporadiskt blir det problem för 

användaren att lära sig hur systemet fungerar. 

4.7 Många val vs. få val 
Generellt gäller att ett system som stöder olika arbetsätt och hanterar många olika valmöjligheter är 

trevligare att jobba med när man har lärt sig systemet. Finns det stora möjligheter att anpassa systemet 

och många olika valmöjligheter ökar det komplexiteten. 

Ett system med hög komplexitet är svårt att lära sig, finns det många alternativ så ökar risken att man 

väljer fel alternativ. En användare blir mer osäker på vad man skall välja och det tar längre om det finns 

tjugo alternativ istället för två. Ska man effektivisera processen eller till och med automatisera den, så är 

dock risken att anpassningsbarheten försvinner.  
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5 Resultat och Analys 
När man utvecklar ett affärsystem vill man göra ett generellt system som är anpassningsbart för att man 

skall kunna sälja samma affärssystem till många olika industrier.  

M3 är uppbyggd av flera olika enskilda komponenter till exempel en komponenet för kundregister och 

en annan för artikelsaldo. Dessa komponenter länkas sedan ihop för att på så sätt skapa ett 

processflöde. Detta betyder att två olika användare kan använda samma enskilda komponent även om 

de utför två helt olika flöden, man kan till exempel hämta information om en kund från en komponent 

och sedan använda informationen i flöden som till exempel kan handla om fakturering eller 

uthyrningskontrakt. En viss komponent kan vara en byggsten i flera olika flöden. 

Specifika flöden för en viss industri, kan skapas och brytas ut som en ny produkt till exempel Rental 

Counter och sedan säljas till företagen inom den tänkta industrin. Rental Counter kommer till exempel 

säljas till företag som jobbar inom uthyrningsindustrin. Problematiken är att enstaka företag inom en 

industri vill arbeta med processer olika, ett exempel är om användare skall skapa ett avtal så kan de 

variera mellan olika konfigurationer, vilken information som skall vara obligatoriskt att fylla i. För att lösa 

detta problem så är affärssystem möjligt att konfigurera och personifiera. 

Konfigureringen utförs av konsulter på respektive företag. Konsulter är normalt anställda av infor, men 

de kan också komma från andra företag. Under konfiguration är det mest fokus på att säkerhetsställa att 

flödena följer de affärsprocesser som användarna skall jobba efter. Det görs väldigt sällan 

användbarhetstester.  

Under systemimplantationen så utbildar man också superanvändare, vilket är personer från det enskilda 

företaget som ska bli experter inom affärssystemet. Superanvändarna utbildar därefter övriga 

användare på företaget.  

5.1 Utvecklingsprocessen 
Grundmodellen beskriver steg för steg en process som utvecklarna på Infor skall kunna använda för att 

jobba med användbarhet, framförallt behövs detta tilläggas i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. 

Första steget är att ha tillgång till så mycket bakgrundsinformation som möjligt så att man får den bästa 

möjliga utgångpunkt för att bygga en produkt med hög användbarhet. I dagsläget får utvecklarna viss 

bakgrundsinformation när de får kraven, bakgrundsinformationen kommer speciellt från ”product 

management”. Det finns inget standardiserat kravspecifikationsdokument gällande användbarhet, så 

mängden information varierar från fall till fall. Ibland så är utvecklarna väldigt insatta i en viss industri så 

då behöver de inte så mycket bakgrundsinformation, men om det är en oerfaren utvecklare kan brist på 

information skapa problem. Det är svårt att utveckla en produkt med hög användbarhet om man inte 

vet i vilket sammanhang den kommer att användas. Förslaget är att utvecklarna skall kunna få ta del av 

en PACT-analys då de skall utveckla en ny produkt så att möjligheten till att göra en produkt med hög 

användbarhet växer. 
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När utvecklarna har fått in ett krav och skall göra en designspecifikation så använder de flera olika 

metoder för att strukturera upp informationen från kravet, man använder liknande metoder som de 

som finns i grundmodellen. Vid framtagning av en designspecifikation så är det vanligt att man 

strukturerar upp bakgrundsinformationen men hjälp av olika scenarier och ett flödesschema. 

Flödesschemat beskriver vilka komponenter som en användare behöver arbeta med för att klara av ett 

flöde, den är inte helt olik en ”sequence model”, men det är minder fokus på användbarhet. 

Normalt skapas även en prototyp på papper som presenterar hur layouten på gränssnittet ska se ut. 

Man skulle kunna säga att steg 1 till 3 (inte steg 4) genomförs till viss del eftersom utvecklarna får 

bakgrundsinformation, man använder scenarier för att strukturera upp information samt gör en 

prototyp. Processen för att ta fram en designspecifikation är ej fullt standardiserad. Utvecklarna får själv 

välja vilken metodik de vill använda för att ta fram designspecifikationen. En klar brist är 

användbarhetstestning som saknas vid utveckling av flöden. 

5.2 Anpassning av grundmodellen 
Grundmodellen har anpassats för att vara mer relevant för utveckling av affärsystem på Infor. En bit som 

plockades bort från grundmodellen var insamlingen av information med en kvantitativ metod. 

Användare skulle kunna fylla i en enkät efter användbarhetstestet, så att man kan mäta och föra statistik 

på olika faktorer mellan de olika designerna. Men eftersom syftet med grundmodellen är att det ska 

vara så enkelt som möjligt, så att utvecklare som inte har någon utbildning inom användbarhet ska 

kunna använda modellen, så gjordes detta beslut. 

När man gör en utvärdering så finns det olika sätt att gå till väga beroende vad man vill ha ut av 

utvärderingen. Man kan anpassa utvärderingen beroende på vilka som ska ta del av resultatet. På Infor 

ska resultatet av användbarhetstesterna inte visas externt, tanken är att utvecklare som gör testerna ska 

själva ta del av resultat.  

Den som är ”business analyst” behöver inte ha statistik för att övertyga den som är ”software engineer” 

om man vill förbättra användbarheten på ett flöde. Däremot är det viktigt att man för sig själv skriver 

ner resultatet av de olika användbarhetstesterna så att man har det sparat. 

6 Diskussion 
Ett generellt problem vid utveckling av affärssystem är att när man inte har en specifik användargrupp 
att fokusera på så blir det problem att testa användbarheten. Om man inte kan testa hur bra ett 
processflöde är anpassat efter användarna så blir det svårt att veta hur användbarheten på flödet skall 
förbättras. När utvecklare designar ett flöde är det svårt att sätta sig in hur en slutanvändare kommer 
att använda flödet.  
 
Det är svårt att veta vilken nivå på användbarhet som slutanvändaren väl får innan implementationen 
eftersom användarna inte får testa produkten förrän efter implementationen. Om man inte får någon 
feedback på vad som kan vara problematiskt med flödet så blir det svårt att förbättra flödet.  
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Det är svårt att kontrollera vilken nivå på användbarhet som kunderna kommer att få innan 

implementation och risken blir att man levererar en produkt som har lägre användbarhet jämfört med 

vad den skulle kunna haft om man hade gjort analyser på hur man kan höja användbarheten. Ett 

problem är att utvecklarna ofta inte får reda på användbarhetsproblem förrän efter implementationen. 

Utvecklarna skulle behöva få feedback under utvecklingsprocessen, inte efter. 

Det finns flera anledningar varför man inte gör användbarhetstester på flöden, en av dem är att 

eftersom man vänder sig till flera kunder med en produkt kan man inte anpassa alla flöden till en kund. 

Vissa kunder jobbar väldigt annorlunda mot andra kunder så om man anpassar produkten efter en kund 

så blir de andra kunderna missnöjda. Därför vill man hellre att kunden skall anpassa sina processer efter 

produkten istället. Detta är inte alltid möjligt så därför ger man kunden möjlighet att konfigurera 

mjukvaran. Det utförs ofta ”demos” där man går igenom produkten, för att se så att alla kundens 

processer stöds. Fokus under ”demona” är dock funktionalitet inte användbarhet och kunden får inte 

möjlighet att interagera med produkten. 

Risken med att göra användbarhetstester under utveckling är att kunden vill att gränssnittet skall bete 

sig som kundens gamla system, vilket inte blir optimalt för andra kunder. Detta gäller inte enbart 

funktionellt utan även användbarhetsmässigt. Tidsbrist är också en faktor varför användbarhetstestning 

inte görs. Utveckling går fortare om man inte behöver lägga ner tid på att göra användbarhetstester.  

Användbarhetstestning behöver inte vara speciellt komplicerat, i grund och botten så handlar det om 

man låter en användare utföra olika uppgifter med en prototyp så att man kan observera var 

användbarhetsproblem uppstår. Har man bara några få uppgifter så går det att göra på 20 min. Det är 

viktigt att skapa en avslappnad atmosfär där användaren känner att man kan säga vad man vill. Efter 

testet kan man prata med användaren om de användbarhetsproblem som uppstod och ta reda på varför 

de uppstod.  

Om det inte finns möjlighet att testa på slutanvändare så skulle man kunna testa på personer på 

företaget som inte har varit med och utvecklat produkten som man ska testa. Så att utvecklarna 

åtminstone får någon annans perspektiv på vad som kan vara problematiskt med det flödet som man 

har skapat. 
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7 Slutsats 
Grundmodellen analyserade för att se hur den passade in med utvecklings-processerna på Infor. Steg 1 

till 3 passade bra ihop med de steg som en utvecklare går igenom för att ta fram en designspecifikation.  

Vid utveckling av processflöden finns det behov av att användbarhetstestning (steg 4) för att 

säkerhetsställa att flödena har en hög nivå på användbarhet, men eftersom affärsystemen ska vara 

väldigt generellt och konfigurerbart så vill man i de flesta fall inte anpassa systemet efter en specifik 

användargrupp. Därför kan det vara problematiskt att lägga till användbarhetstestning till den generella 

utvecklingsmetodiken. Utvecklarna på Infor behöver hitta ett sätt att få feedback från användara tidigt 

under utveckling, användbarhetstestning är ett sätt. Det gäller bara att hitta i vilka situationer som det 

är lämpligt. 

I framtiden om infor skall kunna utveckla ett affärsystem som är intuitivt och som användare ska kunna 

jobba effektivt med utan träning så behöver utvecklarna få mer input från användarna tidigt under 

utvecklingen av flöden. 
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