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Sammanfattning 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om det finns bristande designlösningar ur ett 

användarperspektiv i affärsystemet IFS Applications och därmed åtgärda dessa ur ett 

kognitionsvetenskapligt förhållningssätt.  

Datainsamlingen bestod av tre huvudsakliga delar, nämligen workshop, individuella intervjuer 

och observationer. Det insamlade materialet analyserades, vilket resulterade i en identifiering 

av två huvudsakliga områden i applikationen som ansågs bristande.  

Resultaten av studien visade att hanteringen av stora mängder data var bristfällande samt 

avsaknaden av personlig anpassning i applikationen. Två low fidelityprotyper skapades där 

syftet var att dessa skulle åtgärda de två bristande designlösningarna som ringades in från 

datainsamlingen.    



 

 

Abstract 

 

The purpose of this thesis was to examine if there where fallacies in the design solutions for 

the business system IFS Applications from a user perspective, and if so, correct these from a 

cognitive science approach. 

Data collection consisted of three main portions. These where; workshop, individual 

interviews and observations. The collected data was analyzed and resulted in identification of 

two main areas in the application that where found lacking. 

The result of the study showed that the usability for processing large amounts of data and the 

lack of customization where the main flaws in the application. Two low fidelity prototypes 

where created with the purpose of rectifying the underlying flawed design solutions that 

where identified from the collected data. 
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1. Inledning 

Följande kapitel kommer att presentera bakgrund och syfte med studien. Studiens 

frågeställningar kommer också att presenteras samt de avgränsningar som har gjorts.  

1.1. Bakgrund 

Människan lever i en till stor del artificiell värld där vi omges av en ständigt växande mängd 

digitala artefakter – designade ting med komplex informationsteknik – på våra arbetsplatser, 

på mötesplatser och offentliga platser, men också i våra hem och i vår vardag. Den tekniska 

utvecklingen expanderar kontinuerligt vilket leder till att man omöjligen kan experimentera 

med och lära sig om alla de möjligheter som ny teknik och nytt vetande medför (Löwgren, 

Stolterman, 2004).  

 

Många mjukvarusystem är ofta skapta utifrån en teknisk ansats med avsaknad av 

användarcentrerat perspektiv, där systemen ofta är av oartig karaktär, anklagar användaren för 

att ha orsakat fel, gömmer intentioner och funktioner, samt ignorerar användarens aspekt och 

därmed kräver av användaren att tänka som systemet ifråga. Detta sinkar användaren i sin 

användning av systemet då dess miljö ofta är alltför komplex och förvirrande. Detta då 

användaren oftast måste ta ett steg bort från sitt arbetsflyt och utföra processer som egentligen 

borde komma naturligt (Cooper, 2007). 

 

Om man däremot designar mjukvarusystem som är konstruerade så att det leder till att 

användaren kan uppnå sina mål, kommer användaren få en mer positiv upplevelse av systemet 

och av interaktionen med denna och förhoppningsvis vara angelägen om att betala för 

mjukvarusystemet och även rekommendera det vidare till andra. En interaktionsdesigner 

måste bibehålla fokus på användarens mål där dessa, och inte funktioner, utgör nyckeln för att 

lyckas med sin produkt (Cooper, 2007). 

 

Informationsdesign utgör ett centralt begrepp parallellt med interaktionsdesign för att utforma 

komplexa system och göra dessa väl hanterbara för användaren. Gällande visualisering av 

stora mängder information i inleder Spence (2001) med att måla upp följande scenario, där Du 

är innehavare av massa numerisk data i ett system som du upplever gömmer fundamentala 

samband som skulle kunna nyttjas till din fördel i exempelvis din arbetssituation, bransch 

eller rentav för eget intresse. Därpå kastar du en blick på en visuell presentation av samma 

data och utbrister ”Ah ha! – nu förstår jag”. 

1.1.1. Affärsystem 

Affärssystem, även kallat ERP-system, är exempel på datorbaserade mjukvarusystem som 

används av olika företag i syfte att integrera och organisera verksamhetens affärsprocesser. 

Detta görs främst genom en gemensam databas med delad dokumenthantering för att på så vis 

möjliggöra en ständig uppdatering i affärsprocessens olika delar (Monk & Wagner 2006). 
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Med affärsprocess menas en samling av olika verksamhetsfunktioner som tar en eller flera 

indata och skapar någon slags utdata som är av värde för företagets kund. Ett affärssystems 

roll ämnar påverka processens effektivitet positivt genom integrering av de olika 

verksamhetsområden i ett företag där dessa oftast inkluderar marknadsföring, logistik, 

redovisning och personaladministration.  Varje enskilt verksamhetsområde innefattar i sin tur 

flera verksamhetsfunktioner, vilket kan ses i figur 1. 

 
Figur 1. Verksamhetsområdenas olika funktioner i en affärsprocess 

En affärsprocess kan exempelvis utgöras av att marknadsföringsområdet får in en input från 

en person. Det kan antingen vara från en extern kund, med andra ord en person som har köpt 

den färdiga produkten, eller från en intern kund så som en anställd på en annan avdelning. 

Denna input kan exempelvis utgöras av en förfrågan att köpa en ny dator, som efter ett antal 

olika aktiviteter leder till en output som i sin tur utgörs av att kunden slutligen får sin 

efterfrågade dator. Under denna affärsprocess blir även andra verksamhetsområden 

inblandade, exempelvis området som ansvarar för logistik som blir relevanta att koppla in när 

datorn ska levereras till kunden. 

 

Genom att implementera ett affärssystem kan företaget få stöd i hantering av dessa olika typer 

av affärsprocesser. Detta är möjligt eftersom de olika verksamhetsområdena har en gemensam 

databas och kan på det sättet dela data med varandra. Fördelen med den gemensamma 

databasen är att en tidsbesparing görs då en person som behöver data från en annan 

verksamhet slipper kopiera över informationen från den ena till det andra området. Med andra 

ord är det relevant att verksamhetsområdena samarbetar med varandra om en effektiv 

affärsprocess vill uppnås (Monk, Wagner, 2006). 

1.1.2. IFS World och IFS Applications 

IFS (Industrial and Financial Systems) är ett internationellt företag som grundades år 1983 i 

Linköping. Idag finns det omkring 2700 anställda i mer än 50 länder och företaget har mer än 
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2000 kunder där några av dem är SAAB, Stadium och Systembolaget. Företaget utvecklar och 

säljer affärssystem där fokus ligger på att utveckla användbara och flexibla affärssystem som 

ger stöd åt företags verksamheter och processer.  

 

Produkten som företaget har utvecklat är ett komponentbaserat affärsystem som kallas IFS 

Applications, se figur 2. Den används för att hantera fyra huvudprocesser; service och 

underhåll, projekt, tillverkning, samt logistik. Beställare (kunder) av IFS Applications kan 

själva välja vilka komponenter som de behöver för sin specifika verksamhet. Komponenterna 

kan även justeras efter kundens behov och befintliga affärssystem.  

 
 
Figur 2. Komponenter i IFS Applications 

Samtliga komponenters funktionalitet utvärderas och utvecklas fortlöpande av sju 

produktgrupper inom området ”Research and development” där dessa är följande: financials, 

manufacturing, supply chain, service & asset, projects, technology, methods & processes. 

Utvecklingen av ramverket ansvaras främst av en specifik användarupplevelsefokuserad 

grupp kallad UI Forum, där dessa består av sju medlemmar med stor kunskap om ramverkets 

uppbyggnad och funktionalitet. 

 

IFS Applications innefattar 7000 olika formulär där gränssnittet för större delen av dessa 

formulär bygger på en eller flera mallar. Totalt finns sju olika sorters standardiserade 

mallösningar, se figur 3. Dessa standardiserade mallar blir utgångspunkt för utvecklare och 

interaktionsdesigners på IFS vid framtagning av nya formulär åt en kund.  
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Användare av IFS Applications kan delas upp i två huvudgrupper: expertanvändare och 

slutanvändare. Slutanvändare utgörs av de anställda hos ett företag som har köpt in IFS 

applications och därmed utgör en kund av klienten. Dessa kan använda klienten olika frekvent 

beroende på vilken typ av arbetsroll de har. En lagerarbetare kan exempelvis behöva komma i 

kontakt med systemet dagligen för att uppdatera lagret på ett företag medan vd:n för samma 

företag endast behöver gå in ett fåtal gånger om året för att överblicka exempelvis 

årsbudgeten.  

 

Den andra gruppen utgörs av expertanvändare på IFS egna företag där dessa är utvecklare, 

tekniker och designers av systemet. Dessa använder applikationen dels som slutanvändare, det 

vill säga att de nyttjar den funktionalitet som applikationen förser slutanvändaren med, så som 

tidsrapportering etcetera. Vidare använder dessa applikationen i syfte att utvärdera och 

utveckla applikationen genom att dels finna eventuella buggar och lösa dessa. Därmed 

erhåller denna grupp av användare en typ av spetskunskap gällande funktionaliteten, vilket 

skiljer dessa från de vanliga slutanvändarna. En slutanvändares mål kan vara att leta upp en 

specifik beställning av en vara, där IFS utgör verktyget för att nå målet, medan en användare 

ute på IFS har som huvudmål att utveckla klientens funktionalitet och ramverk, varpå klienten 

utgör objekt för att nå målet.  

1.1.3. Undersökning av affärssystem 

På uppdrag av IFS gjordes en undersökning där syftet var att undersöka betydelsen av 

användbarhet och flexibilitet i affärssystem (IDC, 2011). Undersökningens datainsamling 

utgjordes av 1244 stycken telefonintervjuer där anställda från sju olika länder intervjuades.  

 

Studiens resultat visade att det mest vanliga problemet i affärssystem gällde komplexitet och 

användbarhet. Många av användarna tyckte att applikationen inte var intuitiv och ologisk, 

vilket var ett stort problem för nya användare.  

Figur 3. Standardiserade mallar 
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På frågan ”How easy to use are your enterprise applications?” blev svarsfrekvensen 

följande: 

 
Figur 4. Sammanställning av svaren på frågan "How easy to use are your enterprise applications?" 

Studien visar att anledningen till att affärsystem brister i användbarhet är eftersom man vid 

designen av mjukvaran inte hade i åtanke att utgå från den intuitiva användarupplevelsen.  

 

En annan fråga som ställdes var ”Which of these usability features would you find valuable?” 

där en sammanställning av resultaten presenteras nedan:

 
Figur 5. Sammanställning av svaren på frågan ”Which of these usability features would you find valuable?” 

 

En annan viktig aspekt som även erhölls ur resultatet var gällande flexibiliteten i systemet. 

Den ansågs bristande då det även här rörde sig om att menyerna hade en ologisk utformning 
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som resulterade i att arbetsuppgifterna blev tidskrävande att utföra i applikationen. Den mest 

tidsslösande uppgiften i applikationen var att söka igenom komplexa menystrukturer, som 

blev tätt följt av att överföra data mellan applikationerna.  

1.2. Syfte 

Ovanstående forskning visar på att det finns brister i affärssystem gällande användbarheten.   

Därav ämnar vi i denna studie undersöka om det finns bristande designlösningar i IFS 

Applications som inte anses optimala för användaren och vilka dessa är. Slutligen ska vi ge 

förslag på hur de eventuella bristerna kan förbättras.  

1.2.1. Frågeställning 

Utifrån syftet kommer följande frågeställning att undersökas:  

 

1. Vilka sorters designlösningar i affärssystem anses ha en bristande användarbarhet?  

2. Varför och på vilket sätt är de bristande?  

3. Hur kan man åtgärda dessa ur ett kognitionsvetenskapligt förhållningssätt?  

1.3. Avgränsningar 

Studien kommer endast beröra företaget IFS och deras komponentbaserade affärssystem IFS 

Applications. Ingen jämförelse av andra system kommer att göras. Intresset ligger i att 

undersöka vilka brister som kan finnas i det specifika fallet, vilket i denna studie är företagets 

affärssystem IFS Applications.  

 

Designlösningarna som har undersökts återfinns i IFS Enterprise Explorer, alltså i IFS 

Applications gränssnitt, vilket innebär att en avgränsning har gjorts till att endast gälla 

befintliga designlösningar i IFS Applications. Hur andra designlösningar ser ut i andra 

affärssystem har inte utgjort fokus för denna studie. Vidare kommer fokus ligga på att ge 

åtgärdsförslag i form av hur designlösningarna kan visualiseras. Därför har inte 

interaktionsmönster, funktionalitet eller arbetsflöden undersökts och utvärderats, då dessa 

aspekter har ansetts som irrelevanta för att besvara studiens frågeställningar.  

 

De användare som undersökts i studien var anställda på företaget IFS som i olika utsträckning 

använde IFS Applications i sitt arbete. Då dessa personer var lättillgängliga och tillräckligt 

insatta i användningen av IFS Applications för att kunna ha bildat sig åsikter kring 

användbarheten i produkten, valde vi att fokusera på denna typ av användare. 
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2. Teoretisk ansats 

I detta kapitel kommer tidigare studier som har gjorts inom det berörda området att 

presenteteras. 

2.1. Användbarhet 

Det finns många olika definitioner på begreppet användbarhet (eng. usability). Enligt Jakob 

Nielsen (1993) är användbarhet ett begrepp som vanligtvis förknippas med följande fem 

användbarhetsattribut: 

 

 Lärbarhet: Användaren ska lätt kunna lära sig använda systemet så att den snabbt kan 

börja utföra sina arbetsuppgifter i systemet. 

 Effektivitet: Systemet ska vara effektivt att använda vilket innebär att så fort 

användaren har lärt sig att använda systemet ska den tjäna något på att använda det. 

 Lätt att komma ihåg: Systemet ska vara lätt att komma ihåg att en användare som inte 

har använt systemet på ett tag ska kunna åter använda det utan att behöva lära sig på 

nytt. 

 Antal fel: Systemet ska ha en låg felfrekvens, vilket ska leda till att användare sällan 

gör fel när den använder systemet och om de skulle göra fel ska de lätt kunna åtgärda 

dem. 

 Belåtenhet: Systemet ska vara trevligt att använda vilket ska göra användarna 

subjektivt tillfredsställda när de använder det. 

 

En något mer historisk förklaring till begreppet ges av Löwgren & Stolterman (2004) som 

refererar till enligt dem en av de mest välkända teorierna om människans tänkande och 

handlade framför datorskärmen, nämligen ”the model human processor” av Card, Moran och 

Newell i ”The psychology of human-computer interaktion”. Följande citat illustrerar de 

sistnämnda författarnas syn på teorins roll: 

 

”Området som intresserar oss […] är hur människor interagerar med datorer. En 

vetenskaplig psykologi borde hjälpa oss att utforma detta gränssnitt så att det blir enkelt, 

effektivt, felfritt – och till och med njutbart” (Löwgren & Stolterman, 2004).  

 

Användbarhet sågs alltså som maximalt god anpassning mellan systemets 

användningsegenskaper och det generella vetandet om mänskligt tänkande och handlade 

(Löwgren & Stolterman, 2004). 

 

Det finns även standardiserade definitioner på användbarhet. Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO) definierar begreppet på följande vis: 

 

”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, 1998). 
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Definitionen av användbarhet utgörs därmed av tre nyckelord. Orden kan beskrivas på 

följande vis: 

 

 Ändamålsenlighett (eng. effectiveness): avser i vilken utsträckning en användare 

uppnår sitt mål eller sin uppgift när den använder produkten 

 Effektivitet (eng. efficiency): avser graden av resurser som krävs för att användaren 

ska uppnå sitt mål eller uppgift. Resurserna kan utgöras av mental och fysisk 

ansträngning som krävs, och även tid och kostnad som läggs ner. 

 Tillfredsställelse(eng. satisfaction): avser i vilken utsträckning användarna känner sig 

tillfredsställda vid användningen av produkten. 

 

För att kunna mäta användbarhet är det viktigt att först och främst identifiera vilka avsedda 

mål användaren har med användningen av produkten. Sedan är det även viktigt att 

beskriva i vilken kontext produkten används i. Kontexten består av ett antal komponenter som 

är följande: användare av produkten, uppgifter i produkten, verktyg och miljö. Anledningen 

till att det är viktigt att ta kontexten i beaktande är då en produkt kan anta olika grader av 

användbarhet beroende på i vilken kontext den används i. Komponenterna och relationerna 

mellan dessa illustreras i figur 6. 

 
Figur 6. Modell över komponenter vid mätning av användbarhet och dess relationer 

Denna studie antar den standardiserade definitionen, ISO 9241-11, på begreppet 

användbarhet. 

2.1.1. Användbarhetsprinciper 

I litteraturen finns det ett antal generella principer för användbarhet. En av dessa beskriver 

Jakob Nielsen i sin bok Usability Engineering (1993). Han beskriver tio stycken heuristiker 

som ska ses som riktlinjer vid skapandet av användbara system. 

 

 Synlig systemstatus: Systemet ska kontinuerligt hålla användaren informerad om vad 

som händer genom lämplig återkoppling inom rimlig tid. 
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 Systemet matchar den riktiga världen: Systemet ska tala användaren språk, det vill 

säga använda ord, fraser och koncept som är familjära för användaren, istället för 

systemrelaterade termer. Informationen i systemet ska även komma i en naturlig 

och logisk ordning, det vill säga att systemet ska följa konventioner som finns i 

verkligheten. 

 Användarkontroll och frihet: Användaren väljer ofta funktioner av misstag och 

behöver därför tydliga ”nödutgångar”. Systemet ska därför stödja användaren att ångra 

och göra om. 

 Konsekvens och standarder: Användare ska inte behöva undra om olika ord eller 

handlingar betyder samma sak. Följ plattformens konventioner. 

 Förhindrande av fel: Systemet ska ha en utformning som förhindrar att problem 

uppstår från början. Eliminera förhållanden som kan ge felmeddelanden eller se till att 

användaren på egen hand kan åtgärda problemet. 

 Hellre känna igen än att komma ihåg: Minimera belastningen av användarens 

minneskapacitet genom att göra objekt, handlingar och val synliga. Användaren ska 

inte behöva komma ihåg informationen från en del av dialogen till en annan. 

Instruktioner för hur man använder systemet ska vara synliga och lättåtkomliga så fort 

de behövs. 

 Flexibilitet och effektivitet vid användning: Genvägar, som den ovana användaren inte 

ser, kan oftast påskynda interaktionen för expertanvändaren, vilket gör att genvägar 

gör systemet lämpligt för både för oerfarna och erfarna användare. Tillåt att användare 

själv kan anpassa de mest förekommande handlingarna. 

 Estetisk och minimalistisk design: Dialogen ska inte innehålla information som 

sällan behövs eller som är irrelevant. All extrainformation som läggs in i en dialog 

konkurrerar med den relevanta informationen vilket gör att den kommer i skymundan. 

 Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och åtgärda fel: Felmeddelanden ska 

skrivas ut utan koder, istället ska de visa vad problemet är och föreslå en konstruktiv 

lösning på problemet. 

 Hjälp och dokumentation: Även om det är bättre att systemet kan användas utan 

dokumentation kan det vara nödvändigt att ge hjälp och dokumentation. Sådan 

information ska vara enkel att söka i, fokusera på användarens uppgift, lista konkreta 

steg för steg-anvisningar, och inte vara för omfattande. 

 

Vidare har även Ben Shneidermann och Catherine Plaisant (2005) utformat åtta gyllene regler 

för en god interaktionsdesign, som påminner om Jakob Nielsen’s heuristiker:  

 

 Sträva efter enhetlighet: Systemet ska vara uppbyggt på ett konsekvent vis, vilket 

innebär att exempelvis menyer och dialoger mellan användare och system ska ha 

liknande utseende. Konsekvent användning av färger och layout rekommenderas 

också.  

 Tillgodose alla användartyper: Tänk på att behoven hos erfarna användare och 

oerfarna användare skiljer sig åt. Oerfarna användare föredrar förklarande funktioner, 

medan erfarna användare föredrar genvägar som minskar antal interaktioner.   
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 Ge informativ återkoppling: Varje handling som en användare utför ska ge 

återkoppling. För frekventa och mindre handlingar kan återkopplingen vara mindre 

tydlig, men för lågfrekventa och stora handlingar, bör återkopplingen vara tydlig.  

 Dialoger ska ha tydliga slut: Handlingar bör vara ordnade i sekvenser med en tydlig 

början, mitt, och slut. Genom att dela upp handlingar i sekvenser kan användaren 

lättare ha koll på vad den har behövs göras och vad som är slutfört, vilket ger en 

känsla av belåtenhet.  

 Undvika fel: Ett system ska vara design på ett vis som hindrar användare från att göra 

allvarliga fel. Det kan undvikas genom att gråmarkera menyer som inte är nödvändiga 

för tillfället. Om en användare trots allt gör fel ska systemet kunna erbjuda 

konstruktiva åtgärdsförslag.  

 Tillåt att användare ångrar händelser: Användaren ska kunna ångra sina handlingar. 

Funktionen leder till att användaren känner sig trygg att utforska systemet, eftersom 

den är medveten om att felet snabbt kan åtgärdas. 

 Låt användaren känna att den har kontroll över systemet: Om det sker oväntade 

händelser i systemet och svårigheter att ta reda på informationen, blir användaren 

missnöjd. Användaren ska känna att den har kontroll och att den styr systemet, inte 

vice versa. 

 Minska belastningen på korttidsminnet: Användaren kan endast hålla 7 +/- 2 

minnesbitar i korttidsminnet. Besvära inte användaren att minnas saker från skärmbild 

till skärmbild. 

2.2. Personlig anpassning 

Som tidigare nämnt, och som även Cooper et al. (2007)  nämner i sin bok ”About Face” finns 

det olika typer av användargrupper. Vissa användare är expertanvändare med stor vana av 

systemet, medan andra är nybörjare med liten vana av systemet. Båda dessa grupper har 

därmed olika behov av ett system. Detta leder till att interaktionsdesignern ställs inför ett 

problem som innebär att den inte vet hur den ska designa för att uppfylla båda 

användargruppernas behov (Cooper et al, 2007). Genom att göra anpassningar (eng. 

personalization) och konfigurationer (eng. configuration) i systemet kan man åtgärda 

problemet. Begreppet anpassning innebär hur användaren väljer att utsmycka objekt som 

ständigt finns i systemet. Exempelvis nämner han att människor gillar att ändra saker i deras 

omgivning så att det passar dem, eftersom omgivningen blir trevlig att vistas i. Han menar att 

samma gäller i mjukvarusystem, och genom att ge användarna möjlighet att själva bestämma 

vad de vill se i systemet, kan det fungera som ett användbart hjälpmedel vid navigering. 

(Cooper et al, 2007). 

 

Konfiguration innebär att man flyttar, lägger till, eller tar bort ständiga objekt i ett 

system.  Detta är eftertraktat av expertanvändare som har stor vana av att använda ett system. 

Genom att göra konfigureringar i systemet kan användaren snabbt komma åt funktioner som 

ofta används i det dagliga arbetet. Han gör därmed en skillnad på att dekorera och flytta 

objekt. Att dekorera ständiga objekt kan exempelvis vara att man byter färg på en dialogruta, 

men att flytta runt ständiga objekt i ett system, exempelvis funktionerna ”File New” och ”File 
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Open”, är att konfigurera lika mycket som att anpassa. Således finns det en grå gräns mellan 

anpassning och konfigurering (Cooper et al, 2007). 

 

En liknande ansats som den ovan nämnda delas av Pelle Ehn och Jonas Löwgren som menar 

att ett system ska fungera på ett tillfredsställande sätt för användaren i den mån att denne får 

sina uppgifter gjorda och gillar att använda systemet (Ehn & Löwgren, 1998). Vidare bör man 

veta vem användaren av systemet kommer vara samt vad den kommer använda systemet till.  

2.3. Kognition 

2.3.1. Minne 

En människa kan endast hålla 7+-2 minnesbitar i korttidsminnet (Shneidermann & 

Plaisant,2005; Ottersten & Berndtsson, 2002). Därför är det enligt de sistnämnda författarna 

viktigt att vara medveten om följande:  

 All information som krävs för att genomföra uppgiften ska vara synlig på sidan.   

 Använd få bildväxlingar eller skapa tydliga kopplingar mellan dem. Användaren 

tappar lätt bort sig vid bildväxlingar. Däremot upplever användaren att den har 

kontroll om den har visuell översikt och mentalt grepp på helheten. 

Vidare har människan lättare för att känna igen saker än att komma ihåg information (Nielsen, 

1993; Ottersten & Berndtsson, 2002). För att minnas saker använder långtidsminnet sig av 

associationer, därav:  

 

 Presentera valbara alternativ i en lista istället för att presentera ett tomt inmatningsfält. 

 Genom att använda menyer tillsammans med ikoner för en och samma funktion kan 

förståelsen för användaren underlättas. 

2.3.2. Mentala modeller 

Människor vill skapa förståelse för hur saker och ting fungerar. Det gör de genom att skapa 

mentala modeller, vilket är representationer som människor skapar om sig själva, om andra 

människor, objekt och omgivningen för att hjälpa dem veta vad de ska göra i nuvarande och 

framtida situationer (Preece, 1994). 

 

Ur ett MDI-perspektiv är det intressant att ta reda på vad användarna vet om systemen och hur 

de resonemang kring hur systemen fungerar, eftersom man med den kunskapen kan förutsäga 

deras beteende vid användning av komplexa system. Exempelvis kan man ta reda på hur lång 

tid det tar för användarna att lära sig använda systemet, hur sannolikt det är att de gör fel och 

med vilken enkelhet de utför sina uppgifter (Preece, 1994). Därav bör gränssnitt designas 

utifrån användarnas mentala modell (Cooper et al, 2007), vilket även styrks av Ottersten & 

Berndtsson som menar att användarnas mentala modell ska stödjas genom att utformingen på 

gränssnittet ska hjälpa användaren att finna mönster för hur en produkt används. Att designa 

system som matchar människans mentala modeller kan exempelvis vara att man utformar ett 

kalkylatorprogram som har liknande utseende och funktionalitet som en miniräknare som 

finns i verkligheten och som människor är bekanta med (Davidson et al, 1999).   
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Det som brister ur ett designperspektiv när det kommer till mjukvarusystem är att designern 

utgår från en implementationsmodell, alltså en modell som på detaljnivå förklarar hur 

produkten i fråga fungerar, istället för att utgå från användares mentala modeller (Cooper et 

al, 2007). 

 

Det finns alltså en stark koppling mellan användbarhet och användares mentala modeller 

(Davidson et al, 1999). 

2.3.3. Perception 

Begreppet perception definieras enligt Rune Pettersson (2002) som en kollektiv beteckning 

för de olika processerna i vilken en organism erhåller information från sin omgivning. 

Perception innefattar en organisering och analysering av den information vi uppmärksammar 

för tillfället. Han menar på att individen utför en omedveten konstant ansträngning i att skapa 

ordning bland impulserna. Vi förlitar oss således på våra sinnen för att tillhandahålla oss med 

information om vår omvärld. Dock är den information som strömmar in genom våra sinnen så 

pass massiv att vi inte kan uppmärksamma alltsamma utan istället selektivt uppmärksammar 

det vi vill se eller höra och därmed ignorerar resten.  

 

Perceptionsprocessen antas utföras i två steg. Informationsbearbetningen är automatisk, 

omedveten, preliminär, snabb, grov och parallell i första steget. Det andra steget i 

informationsanalysen är medveten, kräver uppmärksamhet, och är detaljerad och sekventiell. 

Individer skiljer sig mycket åt just i denna aspekt då man selektivt intar olika stimulus. En 

person kan varsebli ett stimuli och ta till sig detta, medan en annan person kanske inte 

uppfattar detta stimuli över huvudtaget. 

 

Enligt Pettersson är mänsklig perception endast känslig för förändringarna i perceptionen. 

Han understryker att man faktiskt varseblir mindre än allt man ser och hör, varpå mycket 

information aldrig ens uppmärksammas. 

 

Jenifer Tidwell (2011) presenterar fem gestaltlagar att utgå ifrån, i konsten av att manipulera 

användarens uppmärksamhet på en begränsad yta, så som en dators skärm, för att på så vis 

förhindra att essentiell information hamnar bortom användarens uppmärksamhet i 

informationsflödet som intas: 

 

 Närhet: Placera objekt nära varandra för att få användaren att associera dessa med 

varandra. Hjärnan grupperar objekt som ligger nära varandra i förhållande till andra 

avlägset placerade objekt. 

 Likhet: Om två objekt har samma storlek, form och färg, kommer användaren att 

associera dessa med varandra. Objekt med likheter grupperas ihop av hjärnan. 

 Kontinuitet: människans ögon dras till kontinuerliga, obrutna konturer och linjer med 

enklast möjliga förklaring. 
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 Slutenhet : Vi vill se enkla slutna former så som rektanglar och vita ytor, som inte 

explicit drar till oss uppmärksamheten. Grupper av objekt uppfattas ofta som sluten 

form. 

 Symmetri: Områden med symmetriska gränser uppfattas vara sammanhängande 

 

Människan söker hela tiden efter mönster i informationen som visas framför henne. På grund 

av detta bör objekt i gränssnittet organiseras i enlighet med gestaltlagarna för största möjliga 

utkomst vid överföring av information (Mullet & Sano, 1995).  

2.3.3.1. Visualisering 

Visualisering har en liten men central och expanderande roll i kognitiva system. Visuella 

displayer innehar den största informationsöverföringen från en dator till en människa. 

Människan erhåller mer information genom synsinnet än genom alla övriga sinnen 

kombinerat. Miljontals neuroner i hjärnan ägnade åt att analysera visuell information förser 

individen med mönsterigenkänning och utgör fundamental komponent i mycket av 

människors kognitiva aktivitet i hjärnan. Att förbättra kognitiva system främjar oftast loopen 

mellan en individ, datorbaserade verktyg. 

 

Det mänskliga visuella systemet utgör en flexibel mönsterigenkänningsprocess förenat med 

en adaptiv beslutsfattningsmekanism. För att hantera en dators beräkningskraft i kombination 

med den stora informationsresurs den kan tillhandahålla krävs interaktiva visualiseringar som 

kan utgöra gränssnittet mellan dessa två komponenter. Ett väl utvecklat och genomarbetat 

gränssnitt kan avsevärt förbättra prestandan för hela gemensamma systemet (Ware, 2008). 

 

Begreppet visualisering har fram till nyligen inneburit att man konstruerar en visuell bild i 

sinnet. Numera syftar det till en grafisk representation av data eller koncept. Ware betonar att 

begreppet har således gått från att vara en intern konstruktion i sinnet till att bli en extern 

artefakt som stödjer beslutsfattande. En av de största fördelarna med just datavisualisering är 

den stora mängd data som snabbt kan tolkas, när det väl presenteras bra. Ware presenterar 

olika fördelar med visualisering i följande punktlista: 

 

 Visualisering erbjuder direkt tillgång till stora mängder data och möjlighet att förstå 

den. 

 Visualisering gör det möjligt att uppfatta mönster och övriga emergenta egenskaper 

som annars inte är direkt synliga. 

 Visualisering synliggör eventuella problem med datakvalitet och insamling av data. 

 Visualisering underlättar förståelse av detaljerad och övergripande data . 

 Visualisering underlättar hypotesskapande kring data. 

 

Vidare anser Card et al (1999) att visualisering kan förstärka individens kognitiva system på 

sex sätt: minska informationssökning, frigöra minnes- och bearbetningsresurser, främja 

mönsterigenkänning, möjliggöra perceptuell inferens, underlätta vid övervakning av händelser 

samt erbjuda en manipulerbar miljö med aktuell data och information. 
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Tidwell informerar om att tillämpning av visualisering i ett gränssnitt kan göras genom olika 

informationsgrafiska lösningar så som kartor, tabeller, trädstrukturer, diagram, grafer, 

etcetera. Dessa kommunicerar ofta visuellt snarare än verbalt. Informationsgrafiska lösningar 

möjliggör hantering av stora mängder data. 

 

Tidwell understryker dock att man ibland inte är ute efter att se precis all tillgänglig data utan 

istället kanske är ute efter en specifik detalj så som en gata på en stor karta, varpå filtrering är 

ett sätt att få fram just den data individen är intresserad av. Detta kan göras genom att dels 

möjliggöra direkt sökning i, eller filtrera informationen. Då individen kan ha olika ändamål i 

användning av grafisk information är det av vikt att designern förstår på förhand vad 

användaren behöver se. Vidare kan personen i fråga ha stor nytta av att se sitt sökresultat i 

samma kontext som övriga bortsållade data, för att främja individens förståelse. Tidwell 

presenterar ett känt mantra inom informationsvisualiseringsfältet: “Focus plus kontext” och 

betonar att bra visualisering borde låta användaren kunna fokusera på en punkt av intresse 

samtidigt som man visar tillräckligt med information kopplat till intresseområdet för att på så 

vis ge användaren en känsla av var denne befinner sig i det stora hela. En översiktsbild kan 

därmed fungera som en signalering för var du befinner dig för tillfället i den stora mängden 

data. 

 

Även detta understryks av Edward Tufte (1990) som använder begreppen mikro- och 

makroläsning för att beskriva ett liknande koncept för tryckta kartor, diagram och annan 

statisk informationsgrafik. Användaren har således den stora översiktliga strukturen framför 

sig samtidigt som denne när som helst kan “zooma” in på mindre detaljer närhelst denne vill. 

2.4. Människa-datorinteraktion 

Människa-datorinteraktion, i fortsättningen förkortat MDI, handlar om att designa 

datorsystem som stödjer människor i deras arbete så att de kan utföra sina aktiviter i systemet 

på ett effektivt sätt (Preece, 1994). 

 

Det är ett område som innefattar mänsklig interaktion med komplexa system. Exempel på ett 

sådant område där MDI är grundläggande kan vara inom företagssystem där produktivitet är 

essentiellt. I sådana miljöer är det vanligt att de anställda jobbar med datorer när de utför sina 

arbetsuppgifter. För att kunna arbeta på ett effektivt sätt är det därför nödvändigt att 

gränssnittet som människa och dator kommunicerar genom är till människans fördel (Tidwell, 

2011). På det sättet kan människan lättare ta till sig informationen som står på skärmen, 

bearbeta den och sedan reagera på den genom att ge en output i form av exempelvis ett 

knapptryck. 

 

Enligt Donald Norman utgörs bra MDI av synlighet (eng. visibility) och självförklarande (eng. 

affordance). Synlighet innebär att det ska vara tydligt vad en kontroll används för och 

systemet ska därmed på ett enkelt sätt översätta användarens mål till handlingar. Exempelvis 

vet man när man ser ett dörrhandtag att det används för att öppna en dörr. Självförklarande 

system ska ha en design som antyder om deras funktionalitet, alltså det ska vara tydligt hur en 
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kontroll används. Exempelvis vet man hur man ska använda ett dörrhandtag för att öppna en 

dörr. Det innebär att handtaget är självförklarande. 

3. Metod 

Följande kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt för att undersöka och besvara 

frågeställningarna. Kapitlet inleds med att definiera och motivera valet av studiens metod för 

att sedan återgå till att förklara tillvägagångssätt i datainsamling.  

3.1. Fallstudie som forskningsmetod 

Den metod som kommer att användas vid undersökningen av studiens frågeställningar är 

fallstudie. Fallstudie är en empirisk forskningsmetod som används i kvalitativa 

undersökningar där syftet är att undersöka samtida fenomen i dess naturliga kontext (Runeson 

& Höst, 2008). Fallstudie som metod är att föredra i de fall där man inte kan eller ämnar 

manipulera relevanta variabler i företeelsens kontext, utan där dessa snarare har en betydelse 

för den företeelse som är ämnad att studera (Yin, 2003). 

 

Vilken typ av frågor som frågeställningen innefattar, samt var fokus ligger gällande 

kontemporärt eller historiskt fenomen, är utöver grad av kontroll olika faktorer som även är 

viktiga att fastställa för avgörandet huruvida en fallstudie lämpar sig eller inte. Slutligen 

lämpar sig en fallstudie då man har ambitionen att tolka, förstå och förklara innebörden av en 

företeelse, snarare än att finna ett generaliserbart mätbart svar. Som forskningsstrategi kan en 

fallstudie appliceras för att öka vår kunskap om individen, gruppen eller organisationen i en 

aktuell händelse eller företeelse (Yin, 2003). 

 

En fallstudies styrka i jämförelse med andra metoder är det faktum att man tillåts använda 

olika typer av empiriskt insamlat datamaterial. Detta kallas triangulering och innebär att 

samma fenomen fångas in med olika verktyg (Yin, 2008). Fördelen med att triangulera data är 

att en bredare kunskap kan uppnås om ämnet i fråga då varje källa bidrar med information 

som endast kan fås ur den specifika källan (Yin, 2008). Exempelvis kan en deltagande 

observation leda till intern information om det som undersöks eftersom forskaren deltar i 

undersökningen, medan data från exempelvis dokumentsökning kan leda till generell och 

allmän information om ämnet. Då denna studie ämnar studera ett programvarutekniskt 

område är en fallstudie som metod mycket passande, då området ifråga dels är problematiskt 

att isolera från sin kontext, samtidigt som det är ett samtida fenomen (Runesson & Höst, 

2008). 

 

Ytterligare en fördel med att triangulera sin data är att frågeställningarna kan angripas från 

olika infallsvinklar vilket i sin tur resulterar i en fallstudie med hög validitet, då samma 

fenomen mäts upprepade gånger med olika verktyg (Yin, 2008). De olika 

datainsamlingsverktygen som kan tillämpas innefattar observationer, intervjuer, dokument 

samt rent fysiska belägg för att undersöka en och samma företeelse. Den triangulering som 

gjordes i denna studie bestod av intervjuer med personer från olika produktgrupper, en 

workshop, samt observationer av samtliga informanter. 
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Man kan inneha olika avsikter med sin fallstudie, där detta innefattar att fallstudien antingen 

har beskrivande, undersökande, förklarande eller förbättrande syfte. Fallstudier inom 

programvarutekniska områden antar ofta en förbättrande avsikt, vilket även denna studie har 

haft som syfte att göra (Runesson & Höst, 2008). I denna studie innebär förbättringarna att ge 

förslag på hur några av de befintliga designlösningarna i applikationen kan förbättras. 

3.2. Datainsamlingsprocedur 

Insamling av data utgjordes av en workshop, med två kvinnliga deltagare som var 41 

respektive 47 år. Utöver workshopen utfördes sammanlagt nio stycken individuella intervjuer, 

där fyra stycken män och fem kvinnor deltog. Medelåldern var 38 år. Under intervjuerna 

utfördes även observationer med samma deltagare. Vi deltog i samtliga moment.  

3.2.1. Workshop 

Första delen av studiens datainsamling på IFS inleddes med två individer från en arbetsgrupp 

kallat UI Forum. Dessa personer hade huvudfokus inom företaget på frågor som rör 

användbarhet. Personerna kom från två olika produktgrupper, närmare bestämt från R&D 

Projects och R&D Service and Asset. Dessa kontaktades via mail där vi presenterade oss och 

berättade att vi utförde ett examensarbete på IFS World. Vi beskrev i mailet vad 

examensarbetet gick ut på, vad syftet var med workshopen och även vilka personliga 

förväntningar vi hade efter avslutad workshop. Genom att klargöra personliga förväntningar 

tidigt, var förhoppningen att på det sättet få ut så mycket som möjligt ur workshopen eftersom 

vi därmed skapade ett mål som vi önskade uppnå (Gray et al, 2010). Tanken med denna 

workshop var att få en helhetbild och bättre förståelse över applikationen, men även ringa in 

problemområden i applikationen.  

 

Workshopen inleddes med en kort powerpointpresentation där vi ytterligare en gång 

förklarade syftet med examensarbetet, samt vårt mål med workshopen. Därefter blev 

personerna informerade om samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. Under workshopen ställde vi kontinuerligt öppna frågor som dök upp 

under workshopen. Vi valde att ställa öppna frågor då vi ville få en så heltäckande bild som 

möjligt av problemområdena. Applikationen var tillgänglig under hela workshopen då den 

fanns tillgänglig på en bärbar dator. Datorn användes när personerna skulle visa oss vad dem 

ansåg som problemområden i klienten. Workshopens diskussion spelades in med diktafon 

samt som filminspelning av datorskärm gjordes för att fånga in essentiellt 

observationsmaterial av användning och navigering i applikationen. Workshopen höll på i 

totalt två timmar, med en kortare paus i mitten.  Det resultat som workshopen mynnade ut i 

blev slutligen nyckelord som utgjorde grunden för intervjuguiden till kommande intervjuer. 

3.2.2. Intervjuer 

Vi genomförde tillsammans totalt nio stycken individuella intervjuer med personer från sju 

produktgrupper på IFS’s ”Research and Developement”-avdelning. Intervjupersonerna valdes 

ut genom ett snöbollsurval, där vi fick första namnet på en för oss relevant person under 

workshopen. I slutet av varje individuell intervju tillfrågades personen om den kunde tipsa om 

en ny person som kunde vara relevant för oss att intervjua. 
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En intervjuguide med semistrukturerade öppna frågor utformades i förväg baserat på 

nyckelord som ringades in i den tidigare utförda workshopen. Öppna frågor tillåter en bredd 

av fylliga svar och ämnen från informanten, vilket vi därav ansåg bäst lämpat för att främja 

betydelsefulla åsikter. Anledningen till att vi nyttjade semistrukturerad intervjuguide 

baserades på det faktum att vi ville skapa riktlinjer för de problemområden vi ville komma åt 

utan att hämma eventuella nya infallsvinklar i fenomenet. Semistrukturerade intervjuer ger 

utrymme för improvisation och är vanligt i fallstudier (Runeson & Höst, 2008). 

 

En intervju kan delas in olika faser, där första fasen brukar utgöras av introduktionsfrågor som 

är lätta för intervjupersonen att besvara. Nästa del brukar utgöras av frågor som berör det 

huvudsakliga ämnet för intervjun (Runeson, Höst, 2008). Intervjuguiden som användes under 

intervjuerna började med frågor som exempelvis behandlade vilka arbetsuppgifter personen i 

fråga har, och hur frekvent den använder applikationen, till att övergå till frågor som berörde 

användarscenarios. Varje intervju avslutades med generell diskussion gällande 

användbarheten i applikationen. Därmed utgjordes intervjun av en timglasformad modell, 

vilket innebär att frågorna är öppna, smalnas av till mer specifika frågor för att sedan åter 

öppnas upp till mer generella (Runeson & Höst, 2008). Intervjuguiden hittas i Appendix, 

bilaga 1.   

 

Nio intervjuer utgjorde en slags gräns för där vi båda upplevde mättnad i vår datainsamling. 

Med mättnad menas att man slutligen inte får in ny information eller synvinklar gällande det 

fenomen som är ämnat att undersöka (Runesson & Höst, 2008). Innan varje intervju 

informerades intervjupersonerna om de etiska aspekterna samt en förfrågan om vi fick spela 

in intervjun med diktafon. Inspelningarna lyssnades sedan igenom varpå det gjordes en 

grovtranskribering av inspelat material. Varje intervju varade i ungefär en timmes tid, varpå 

det efteråt gjordes en grovtranskribering av hela intervjutimmen. 

3.2.3. Observationer 

Observationer görs i syfte att undersöka hur en viss uppgift eller ett specifikt utförande görs 

av mjukvaruutvecklare och andra användare (Runesson & Höst, 2008). Observationer 

utfördes vid två tillfällen. Första tillfället var i samband med samtliga intervjuerna då det 

observerades hur personerna navigerade runt i applikationen. Observationer gjordes för att 

komma åt flöden, interaktionsmönster i applikationen som annars inte framkommer i 

diktafoninspelningar. Användarscenario möjliggjorde att vi kunde komma åt essentiella 

åsikter som använderan annars kommer ihåg utan att interagera med systemet. Inspelningar av 

datorskärmen utfördes genom en programvara kallad ”Camtasia”. Denna programvara spelade 

in både ljud och bild, vilket är främjande för att kunna gå tillbaka till inspelningarna och 

upptäcka mönster man annars lätt går miste om vid observationens utförande. Vi bad dem 

därför tänka högt samtidigt som de navigerade runt i applikationen, för att på det sättet 

komma åt deras tankar (eng. think aloud) kring användbarheten i applikationen (Ericsson & 

Simon, 1998). Det gjordes även fältanteckningar av oss båda för att fånga in dåvarande 

personliga reflektioner. Varje observation utgjordes av cirka 30 minuter aktiv interaktion i 

applikationen i de samtliga nio observationerna. 
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Det andra observationstillfället skedde efter intervjuerna. Då spelades det sparade 

observationsmaterialet upp och anteckningar gjordes om något av intresse kom upp. Syftet 

med det andra observationstillfället var att kunna gå tillbaka till det materialet och undersöka 

formulär som intervjupersonerna hade haft åsikter om. Vi kunde även med hjälp av 

inspelningarna söka upp formulären på nytt och åter se användarscenariona och upptäcka 

detaljer som inte hade upptäckts under det första observationstillfället. Sammanfattningsvis 

kan man säga att syftet med det första observationstillfället var att komma åt 

användarscenarion och deras spontana tankar om användbarheten i applikationen, medan det 

andra observationstillfället fungerade mer som ett sätt att åter gå tillbaka till materialet om 

något skulle vara oklart.   

3.3. Analysprocedur 

När observationer och intervjuer var utförda gjordes grova transkriberingar, där vi delade upp 

intervjuer mellan oss för att följa tidsschemat. Detta ansågs vara möjligt då vi båda deltog i 

intervjuerna och därmed kan tolka den andres transkribering utan större negativ påverkan av 

validiteten. När det inspelade materialet från workshopen, intervjuerna och observationerna 

hade grovtranskriberats, bearbetades materialet individuellt genom kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) .  

 

Vi läste igenom transkriptionerna och kodade materialet genom att stryka under ord som 

utgjorde nyckelord. Syftet med kodning av transkriberingar var att finna teman med 

nyckelord. Exempelvis nämndes orden flexibilitet och roller ofta, vilka slogs ihop till det 

gemensamma temat ”personlig anpassning”. Därmed antog vi en ”redigerande ansats” (eng. 

editing), vilket innebär att koder definieras baserat på vad som hittas av forskaren under 

analysproceduren (Runeson & Höst, 2008). Det kodade materialet kan även kombineras med 

kommentarer och reflektioner av forskaren, så kallade ”memos” (Runeson & Höst, 2008), 

vilket även gjordes under analysproceduren. Memos skrevs vid sidan av det transkriberade 

materialet och kunde utgöras av personliga tankar som uppkom under kodningen. När detta 

var utfört diskuterade vi den kodning och de teman som ringats in, tillsammans med de 

memos som skrivits ner, för att slutligen fastställa ”hypoteser” kring bristande 

designlösningar. Genom att båda analyserade och sedan diskuterade samma material, 

minskade vi bias som annars skulle kunna påverka studien om endast en forskare hade 

analyserat materialet på egen hand (Runeson & Höst, 2008). 

 

När problemområdena slutligen hade ringats och hypoteser fastställts kunde åtgärdsförslag ta 

form. 

3.4. Designprocedur 

Proceduren för framtagningen av åtgärdsförslagen och prototyperna skapades genom att vi 

först letade igenom teorier som berörde användbarhet och kognition. Syftet var att hitta 

relevanta teorier som skulle kunna ligga till grund för våra designförslag. Tanken var också att 

vi skulle inspireras av de teoretiska ansatserna och på det sättet kunna tillämpa teorier som 

bland annat berörde perception och regler som vanligtvis tillämpades vid god 
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interaktionsdesign. Dessa tillämpades alltså senare på vår design. När relevanta teorier hade 

funnits, påbörjades en gemensam brainstorming där vi diskuterade möjliga åtgärdsförlag 

baserat på teorierna. Det som då diskuterades var vilka för- och nackdelar som kan tänkas 

finnas med åtgärdsförslagen. Den öppna brainstormingen resulterade i flera prototyper som vi 

utvärderade mot varandra och som slutligen mynnade ut i två slutgiltiga prototyper.  

 

Anledningen till att just de två prototyperna valdes var då vi efter en gemensam utvärdering, 

där vi diskuterade på vilket sätt dessa prototyper kunde åtgärda de bristande 

designlösningarna, ansåg att de var mest optimala. De var optimala i den bemärkelsen att de 

var bäst lämpade för att åtgärdade de två huvudsakliga teman som hade framkommit ur 

datainsamlingen. Som tidigare nämnt grundade sig alltså åtgärdsförslagen och prototyperna i 

tidigare teorier och från insamlad data, alltså från workshop, intervjuer och observationer.  

4. Resultat 

4.1. Analys av intervjuer och observationer 

Ur analysen av intervju- och observationsmaterial definierades två huvudteman utifrån 

återkommande begrepp från kodningen. De två huvudteman var följande; hantera stora 

mängder data och personlig anpassning i systemet. 

4.1.1. Hantera stora mängder data 

4.1.1.1. Översikt saknas 

I dagsläget är den översikt som systemet tillhandahåller användarna med ett tabellfönster som 

till gränssnittet ser ut som Excels tabelldel. Där kan dessa sortera bland kolumner, markera 

specifika objekt och lyfta ut, lägga till data samt konfigurera raders typsnitt samt färglägga 

dessa. För att hitta en specifik detalj går det att konfigurera en slags sök där det även går att 

skapa sparade frågor. Denna ligger dock några steg bort och är alltså inte tillgänglig direkt i 

tabellfönstret. De kategorier som tar form i kvalitativa datainsamlingen är stora mängder data 

och översikt. Förhållandet däremellan brister ur ett användarperspektiv då den datamängd som 

finns i systemet knappt stöds av den översikt som tillhandahålls. Figur 7 visar den nuvarande 

designlösningen på stora mängder data.  
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Figur 7. Tabellfönster i IFS Applications 

För att bilda sig en förståelse av den stora mängd data som man som användare av ett 

affärssystem kan behövas hantera vid utförandet av sin arbetsuppgift, behövs det enligt 

användarna att man möjliggör manipulering av data för att användaren enkelt ska kunna bilda 

sig en uppfattning om den data individen är ute efter. Denna manipulering skulle vara 

önskvärd i någon form av grafisk representation eller någon form av översiktsfönster. För 

nuvarande saknas det i systemet, där istället den enda översiktsvy de har tillgång till är just 

tabellfönster. Utdrag från intervjun bekräftar att den översikt som tabellfönster är tänkt att 

generera är bristande: 

 

”Vi kallar ju dem översiktsformulär men det är ju ingen översikt direkt som ni säkert har hört 

förut. Det är bara all data uppradad. […] Så ett annat alternativ skulle vara att ha en riktig 

översikt. Jag vet inte hur den skulle se ut men den här ger ingen översiktsbild”  

– Respondent 1, 24 år.  

 

De åsikter som kom fram från intervjuer pekade på att tabell data i form av rader och 

kolumner funkar bra för att ge översikt då data endast är begränsad till ett enda fönster, gärna 

mindre. Dock är tabellfönster oftast omfattande både vertikalt med många kolumner och 

horisontellt med växande rader vilket skapar konsekvenser för den begränsade skärmyta 

användaren sitter. När man väl måste ta till scroll-funktionen för att navigera genom all data, 

det är då man tappar den översikt som dessa tabellfönster annars är tänkt att ge. När för 

mycket data ges är det svårt att skapa sig en god uppfattning vilket belystes i intervjuerna: 
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”När du får det här. Då får du ju fundera en stund. Ja det går ju scrolla åt alla håll och 

kanter […]. Det här säger dig ingenting. Det är bara en jäkla massa rader med en massa text. 

Åh vad jobbigt.” – Respondent 2, 46 år. 

 

”Som du ser här så är detta en klient som har otroligt mycket data. bara här är vi nästan 

uppe i, inte 200 än, men 180 kolumner eller något.” – Respondent 3, 44 år 

 

”Det funkar som översikt när det är mina arbetsorder jag jobbar med. Då funkar det. Men ur 

översiktssynpunkt så är det jäkligt jobbigt”- Respondent 2, 46 år 

4.1.1.2. Grafisk visualisering  

Grafisk visualisering av information främjar översikten vilket underlättar för användaren att 

skapa sig en förståelse. Något som av många informanter var både avsaknad och eftertraktad i 

systemet som det ser ut idag. En grafisk visualisering av tabelldata skulle därmed kunna 

fungera som översiktsbild, vilket även det upplevdes som centralt för att kunna hantera stora 

mängder data och skapa en förståelse: 

 

”Viss info lämpar ju sig kanske primärt för grafisk framställning än i nummerform. […] om 

man har ett översiktsformulär så borde man ju kanske göra en grafisk framställning av en 

sådan grej.”– Respondent 4, 47 år 

 

”Kan man visualisera någonting så är det mycket lättare att dra slutsatser ifrån än om man 

bara ser en grid med en massa siffror i.” – Respondent 4, 47 år 

 

”Visualisering är eftertraktat. Detta vill vi till.” – respondent 2, 46 år 

 

Grafer, cirkeldiagram och andra grafiska lösningar skulle plötsligt säga någonting som annars 

kan ligga dold i numerisk data. Vidare önskas visualisering av vissa menyalternativ som 

ligger i höger musklick. En visualisering i form av kontextknappar som ligger direkt synliga 

är något som saknas i dagsläget och visualiseras inte i någon mall alls. Höger musklick 

upplevs inte alla gånger som så smidigt som en synlig knappfunktion istället skulle göra: 

 

”De förhatliga högermusvalen. Ibland skulle jag vilja ha knappar såhär.” 

– Respondent 4, 47 år 

4.1.1.3. Detalj och översikt  

Varje rad i tabellfönster motsvaras av ett detaljformulär där man kan får rikare information 

om ett specifikt objekt. Då man vill komma till ett detaljfönster lämnar man direkt 

tabellfönstret. Detta har användarna upplevt som en nackdel så man dels tappar den kontext 

man först var i för att man växlar till det nya detaljfönstret. Vidare går det inte att samtidigt 

jämföra detaljer i ett objekt mot flera objekt, varpå dessas detaljer annars synliggörs i 

kolumner. Detta önskas av flera användare i flera situationer i klientens olika 

formulärrelationer mellan detalj- och tabellfönster: 
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”Säg att du har två fönster öppna, då är det rätt sannolikt att du står i ett kundorderfönster. 

Och så scrollar du här. Då vill du kanske se detaljerna på den i ett fönster bredvid. Och så 

ska den scrolla med så flyttar du här så ska den följa med och visa detaljerna.”  

– Respondent 4, 47 år 

 

”Låt oss säga att jag får fram 25 och de ryms på startsidan, jättebra, men jag är egentligen 

intresserad av fem av dem och jag vet inte riktigt… hur ska jag kunna få se mer detaljer utan 

att behöva lämna den här översikten?” – Respondent 5, 41 år 

4.1.1.4. Filtrera bland data 

För att hantera stora mängder data föreslogs det i intervjuerna en lösning på detta, vilket var 

en filteringsfunktion. De har för nuvarande en sorts filtreringsteknik där man som användare 

kan filtrera på tecken i en dialogbox. Dock upplevs den i dagsläget inte helt optimal, då den 

ligger flera steg bort. 

 

”En annan grej som jag tycker vi skulle bli bättre på i gränssnittet, det är filtrering”  

– Respondent 4, 47 år. 

4.1.2. Personlig anpassning 

4.1.2.1. Användaranpassade profiler  

Ur datainsamlingen framkom det även att det hade varit fördelaktigt om det fanns ett stöd i 

applikationen för en egen informationsbild.  Det innebär att systemet på förhand definierar en 

användarprofil som visar information som är unik för den specifika användarollen. Det 

framkom därmed att det hade varit bra om systemet vore mer anpassningsbart för användaren, 

beroende på vilka arbetsuppgifter och vilken roll den har. 

 

”Systemet borde komma med en kundorder basic där vi säger att dessa fem kommandon är 

det som alla behöver i princip. Sedan en roll som kanske är lite mer för avancerade 

användare. Och en som heter ”full role” eller något. Det vill säga fördefiniera roller i 

systemet med olika nivåer” – Respondent 4, 47 år.  

 

Fler intervjupersoner verkade vara överens om att användaranpassade fönster är något som 

inte finns i applikationen men som det finns ett behov av:  

 

”För det bästa hade varit om man kanske kunde konfigurera redan från början och säga vad 

är det för flöde man kör och sen kanske visa upp de kolumnerna som är intressanta för 

kunden” – Respondent 3, 44 år. 

 

”Optimalt för en användare är att man kan bestämma, nischa lite.” – Respondent 3, 44 år.  

 

Att ha möjlighet att konfigurera efter egna önskemål beroende på vilken information man 

ville ta del av i systemet var enligt det insamlade datamaterialet ett återkommande mönster. 

Ännu en anledning till att det kan vara fördelaktigt att ha användaranpassade fönster framkom 
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ur datainsamlingen då det i dagsläget finns vissa svårigheter att anpassa information efter 

varje enskild individ. Konsekvensen av detta har därmed lett till att man istället presenterar så 

mycket information som möjligt i ett och samma formulär, eftersom man inte vet vilken typ 

av information en viss användartyp är i behov av. Lösningen har resulterat i fönster som 

innehåller stora informationsmängder vilka blir överflödiga för användaren då denne inte har 

något behov av att se all data. Därför framgick det ur datainsamlingen att 

användarupplevelsen ökar om man som användaren själv kunde få skala av och presentera det 

som är av intresse. På det sättet skulle man vilja möjliggöra konfigurerbarhet redan i ett tidigt 

skede varpå detta sparas i en användarprofil.  

 

Behoven verkar grunda sig i det faktum att överblicken är bristfällig, varpå ett konfigurerbart 

fönster skulle kunna avlasta det visuella informationsflödet i nuläget. Då det för närvarande är 

mycket information som visas i samma fönster men där endast ett formulär visas åt gången 

leder detta till en önskan om att få komponera ihop en slags översikt där man själv väljer 

vilken information man vill se, och hur man vill se informationen.  

 

”Ointresserad av allt detta, men den här och den och den!... skulle jag vilja ha. Men du är 

inte intresserad av det för du vill ha något annat. Att göra den typen av visningsformulär, 

absolut!” – Respondent 2, 46 år.  

 

”Möjlighet att själv kunna styra mitt innehåll med olika informationskällor[…] varför kan jag 

inte få se cases samtidigt som jag kan få se invoices!” – Respondent 5, 41 år. 

4.1.2.2. Visa information samtidigt  

En annan designlösning som saknades i applikationen och som därmed upplevdes som en 

brist var att det inte fanns något bra sätt att se information samtidigt. Problemet är tydligast i 

ett formulär som kallas ”Customer 360”. Se figur 8.  
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Figur 8. Customer 360-formuläret 

Det är ett formulär som består av flera andra formulär och syftet med formuläret är att det ska 

samla mycket information på ett och samma ställe. Kravet kom från en användargrupp som 

tyckte att det är smidigt att ha viktig information samlad på ett ställe eftersom de då kunde 

slippa söka upp varje formulär som ”Customer 360” består av. Kravet har därmed resulterat i 

ett fönster med ett stort antal tabbar där vardera tabb utgörs av ett formulär. Gemensamt för 

samtliga formulär är att de hanterar kundinformation, så som exempelvis orderbeställning. 

Dock upplevs ”Customer 360”-formuläret av många av de intervjuade som väldigt rörig då 

mycket information konkurrerar om samma yta i ett enda fönster. Ur intervjuer framkom det 

att denna lösning var mycket bristande då den inte verkade ha stort fokus på användbarheten.  

 

”Ur alla designperspektiv så är den… Första gången man ser den så får man ju hjärtsnörp. 

Du kan inte ens läsa texten.”- Respondent 2, 46 år. 

 

”Spontant skulle det kännas ganska rörigt att sitta i en sådan miljö som [customer] 360”  

– Respondent 4, 47 år.  

 

”Åh det är flikar inuti flikarna… Oh my god.” – Respondent 6, 25 år. 

 

Nedan följer ett antal utdrag från intervjuerna som antyder på att det finns ett behov att av 

kunna visa information samtidigt. 
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”Visst hade det varit lättare om dessa låg bredvid varandra så att man kunde se kontakter 

och supportrar samtidigt[…] Ta word. Man kan ju lätt köra fler dokument bredvid varandra” 

– Respondent 4, 47 år.  

 

”Jag skulle vilja se information samtidigt.  Mitt problem med det här formuläret är att jag 

egentligen bara kan se en sak i taget. Jag skulle vilja ha mer skärmbilder av karaktären 

portaler” – Respondent 5, 41 år.  

 

”Kan diskutera varför den ser ut som den gör men det jag ser är en typ av formulär där jag 

skulle vilja se mer information samtidigt. Mitt problem med det här formuläret är att jag bara 

ser en sak i taget” – Respondent 5, 41 år.  

 

Ur intervjuerna har det därmed framkommit att det finns ett behov av att ha formulär där all 

information är samlad på ett och samma ställe likt ”Customer 360”-formuläret, eftersom 

användarna slipper söka på specifika formulär i navigatorfältet. Men samtidigt är det viktigt 

att den samlade informationen kan visas samtidigt, vilket applikationen i dagsläget inte 

stödjer. Ett antal återkommande lösningar på denna begräsning som framkom ur intervjuerna 

var att tillämpa ett portalbaserat gränssnitt, vilket innebär att det finns olika element där man 

ser olika perspektiv i relation till exempelvis en kund. I det berörda fallet skulle det innebära 

att varje tabb i formuläret gjordes om till en portal.  

4.1.2.3. Utgå ifrån användarens behov och mål 

”Inte förrän 2003 började de diskutera om hur viktigt det är med användarvänlighet.” 

 – Respondent 7, 38 år.  

 

Vid intervjuernas skede uppkom det att man ständigt strävade efter att utgå från användarna 

och deras behov. Dock är det svårt att veta hur man bäst ska ta hänsyn till detta då man även 

satsar på att skapa standardiserade lösningar med de mallar som de helst utgår ifrån vid 

implementering av system. Kvalitativ data visar på att man ändå har ambitionen även om man 

riktigt i dagsläget har användarens perspektiv vid design av gränssnitt. 

 

”Jag tror vi pratade rätt mycket om att försöka titta lite mer på användartyper. De här 

översikterna tar ganska lite designhänsyn. Vi gör något som passar sådär för alla”  

– Respondent 2, 46 år.  

 

Användbarhet är därmed målet vid design av gränssnitt mellan data och människa, vilket 

informanterna visade på medvetenhet om. 

 

”Jag tror jättemycket på intuitiva grejer.” – Respondent 6, 25 år.  

 

”Det ska vara intuitivt när man kör klienten. Det ska inte vara 100 sidor dokumentation”  

– Respondent 7, 38 år.  
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4.2. Åtgärdsförslag 

Baserat på teorier som berör användbarhet, visualisering och kognition har ett antal 

åtgärdsförslag skapats som förhoppningsvis kan åtgärda de befintliga designlösningarna som i 

datainsamlingen ansetts ha bristande användbarhet. 

4.2.1. Hantera stora mängder data 

Ur analysdata uppkom bristen av översikt i stora mängder data samt sätt att hantera stora 

mängder data. Att få se detalj och översikt samtidigt saknades. Enligt Colin Ware (2004) 

erbjuder visualisering direkt tillgång till stora mängder data samt möjlighet att förstå den. 

Visualisering underlättar även hypotesskapande kring data, varpå man kan dra slutsatser om 

sin data. Vidare understryker Tidwell (2011) att filtrering av information är ett sätt att få fram 

relevant information och därmed öka översiktsmöjligheten. Hon betonar även att bra 

visualisering låter användaren fokusera på detalj samtidigt som denne kan få se en översikt, 

för att på så vis skapa sig en orienterad helhetsbild. Med hjälp av teorier som används har 

härmed en serie low fidelity-prototyper skapats för att visualisera för hur man skulle kunna 

åtgärda dessa brister som uppkommit ur datainsamlingen. Skapandet av prototyperna som 

presenteras skapades i programmet Balsamiq Mockups. 

 

Nedan visas en low fidelity-prototyp på ett tabellfönster som till gränssnittet liknar det fönster 

som finns i systemet idag men med skillnaden att snabbknappar respektive sökfunktioner 

finns, se figur 9. 

 

Sökfunktionen i vänstra hörnet av formulärhuvudet möjliggör för användaren att kunna 

filtrera data i tabellfönstret samtidigt som man kan söka fram den information man behöver. 

På så vis kan man minska mängden data i tabellfönstret så att relevant information istället kan 

presenteras, göra det mer lättåskådligt och därav minska risken för kognitiv överbelastning.  

 

Figur 9. Designlösning av ett tabellfönster med knapp- sökfunktioner 
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Knappfunktionen bredvid sökfunktionen möjliggör grafisk manipulering av valda rader för att 

på så vis återigen få mer överskådlighet över data som presenteras. Denna knappfunktion är 

tänkt att möjliggöra för användaren att skapa olika typer av grafiska framställningar, där 

grafisk framställning efter behov är valbart. Exempel på dessa kan vara grafer, tabeller och 

diagram. Se figur 10 nedan. 

 

 

Vidare är en snabbfunktion bredvid den tidigare nämnda knappfunktionen i form av en 

fokusknapp placerad. Denna som möjliggör för att enkelt få fram en fokusvy på en vald rad 

som därmed motsvarar ett detaljfönster. Fokusvyn finns sedan till vänster om kolumnfönstret 

genom att användaren med hjälp av en gridsplit nere i högra hörnet delar fönstret i två. På så 

vis behöver användaren inte lämna sidan utan kan direkt få tillgång till översiktsinformation.  

Se figur 11. 

 

Figur 10. Grafisk visualisering av utvald data, genom knappfunktion. 
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Den gridsplit som tabellfönstret har försetts med ska även möjliggöra för att i högra fönstret 

om gridspliten scrolla fram kolumner som ligger skärmar bortom fönster-vyn men att 

samtidigt se information i början av tabellfönstret, vilket kan ses i figur 12.  Detta främjar 

funktionalitet som bygger på att man ska kunna se information samtidigt. 

 

 

Figur 11. Översiktsvy i samband med detaljvy, med gridsplitsfunktion 

Figur 12. Exempel på hur scrolla fram bortomliggande information utan att lämna kontexten 



29 

 

Vidare skall scroll-funktionen ge en grafisk antydan till var i tabellraderna man är, varpå detta 

kan ses i de mindre pratbubblorna som ses i figur 12.. Detta kan exempelvis vara genom att 

visa första kolumnens värde, där detta representeras av sidans översta rad. 

 

Genom denna prototyp har vi åtgärdat för det som ansågs vara bristande i nuläget. Grafisk 

visualisering och snabb fokusvy i kombination med översiktsvy, löser stora delar av 

problematiken som rör avsaknad av överskådlighet. Filtreringsmöjligheter hjälper användaren 

att sålla bland stora mängder data samtidigt som överskådligheten för relevant data ökar. 

4.2.2. Personlig anpassning 

Förslagen som presenteras nedan ska förhoppningsvis åtgärda bristen av användaranpassade 

profiler. Tanken är att den användaranpassade profilen åtgärdar svårigheterna som designers 

utsätts för när de inte vet vilken information användare behöver se. Med användaranpassade 

profiler kan användare själva bestämma vad de vill se för information baserat på vilka 

uppgifter de utför. De användaranpassade designlösningarna som föreslås är lämpade att 

implementeras i främst ”Customer 360”-formuläret där en sådan lösning ansågs nödvändig, 

vilket framkom ur intervjuerna. Men förslagen kan även med fördel tillämpas på liknande 

område där användaren har ett behov av att själv ha kontroll över vad för information man vill 

se och hur man vill se den.   

Användaranpassade profiler var något som saknades i applikationen och som därmed ansågs 

som en brist. Det fanns alltså ingen bra designlösning på hur ett gränssnitt kan anpassas så att 

endast information som är viktig för den specifika användaren visas, då alla användare har 

olika arbetsuppgifter och mål i applikationen. Den största utmaningen med att göra 

rollbaserade, eller användaranpassade profiler låg i svårigheten att man inte visste vilken 

information de olika användargrupperna behöver se. Det uppstår alltså svårigheter att skapa 

en design som uppfyller både erfarna och oerfarna användargruppers behov (Cooper et al. , 

2007). Att undersöka varje specifik användargrupps behov kan leda till stora ekonomiska 

kostnader som ett företag helst undviker, trots att en utgångspunkt från användares behov är 

grundläggande vid design (Cooper et al, 2007).  

Ett förslag på hur man kan uppfylla både erfarna och oerfarna användares behov är att göra 

anpassningar och konfigurationer i systemet. Genom att användarna får möjlighet att själva 

bestämma vad de vill se i systemet, kan det fungera som ett användbart hjälpmedel vid 

navigering (Cooper et al, 2007). Därmed är ett åtgärdsförslag på problemet att användaren 

skapar en slags användarprofil. Under hela skapandeprocessen ska användaren på ett smidigt 

och enkelt sätt kunna följa vart den befinner sig för tillfället i skapandet, alltså ska all 

information som krävs för att genomföra en uppgift ska vara synlig på sidan (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). Ett förslag på att visulisera detta är att ha en slags brödsmuleväg där man 

visar vart i skapandeprocessen användaren befinner sig i. På det sättet visas en synlig 

systemstatus där systemet kontinuerligt håller användaren informerad om vad som händer 

(Nielsen, 1993). Brödsmulevägen ska vara kontextbunden och därmed alltid vara synlig för 

användaren under hela skapandeprocessen. För att skapa en ännu bättre överblick kan även 

brödsmulevägen markeras med färg vilket leder till att användaren får en ännu tydligare 

återkoppling från systemet vart den befinner sig.. 
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För att en användare ska kunna skapa en användaprofil behöver den gå igenom två steg som 

kallas ”Select forms” och ”Select view”. Se figur 13. Under ”Select forms”, bör användaren 

veta vilken information den vill se i sin användarprofil för att därefter kryssa i vilken 

information som ska visas för den. På det sättet har användaren full kontroll över vad den vill 

se, vilket kan leda till att relevant information presenteras för den vilket därmed resulterar i att 

användaren kan effektivisera sitt arbete (Nielsen, 1993). Informationen som presenteras för 

användaren i detta steg utgörs av olika rubriker som motsvarar en tabb ”Customer 360”-

formuläret. För att användaren ska få en visuell överblick över rubrikerna är det fördelaktigt 

för användaren ur ett kognitionsvetenskapligt förhållningssätt att rubrikerna är klustrade efter 

vilken relation de har till varandra. Enligt gestaltlagarna (Tidwell, 2011) är det fördelaktigt att 

placera objekt nära varandra eftersom hjärnan på det sättet lättare associerar objekt som är 

nära placerade. En klustring av rubrikerna skulle därmed inte belasta människans kognitiva 

förmåga.  

 

  

I steg två, ”Select view”, ska användaren bestämma hur den vill se informationen, alltså 

vilken layout informationen som valdes i första steget ska ha. I detta steg ska användaren se 

olika grafiska figurer som visar hur den valda informationen kan presenteras. De grafiska 

figurerna ska presentera informationen så att användaren kan titta på flera fönster samtidigt. 

Enligt en av de gyllene reglerna (Shneiderman & Plaisant, 2005), ska många bildväxlingar 

undvikas och man ska inte belasta korttidsminnet genom att låta användaren minnas saker 

från skärmbild till skärmbild. Genom att låta användaren själv välja vilken typ av layout den 

vill att informationen ska presenteras på, kan den få en översikt över fler formulär och slipper 

Figur 13. Low fidelityprototyp på en användarprofil 
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därmed navigera sig igenom de olika formulären samtidigt som den slipper minnas 

informationen från varje skärmbild. På det sättet ser den formulären samtidigt. Se figur 13. 

När dessa två steg är utförda har användaren skapat sig en skräddarsydd profil där den ser 

exakt den information som den vill se samt att informationen presenteras på ett sätt som leder 

till att användaren kan se information samtidigt. Figuren nedan visar hur det kan se ut efter att 

användaren har slutfört de två stegen och skapat sig en användarprofil. I detta exempel har 

användaren valt att se informationen enligt det sista visningsalternativet under steget ”Select 

view”. Se figur 14. 

 

Figur 14. Exempel på hur den valda informationen kan visas 

Som tidigare nämnt har användaren under steget ”Select view”, se figur 13, ett antal olika 

alternativ som den kan välja bland för att se den valda informationen. Figur 15 visar hur det 

kan se ut när användaren har valt att visa informationen enligt det tredje visningsalternativet. 
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Figur 15. Exempel på hur den valda informationen kan visas 

Om användaren, efter att den har skapat profilen, upptäcker att den glömde att kryssa i 

information som den vill se i steg 1, eller om den inser att den vill ändra layouten på hur 

informationen visas, ska den tillåtas att ångra händelser. Funktionen leder till att användaren 

känner sig trygg att utforska systemet, eftersom den är medveten om att felet snabbt kan 

åtgärdas (Shneiderman & Plaisant, 2005). Därför behövs en synlig funktion som snabbt kan ta 

tillbaka användaren till konfigureringsläget. Det rekommenderas att en synlig snabbknapp 

finns konstant tillgänglig, oavsett vart användaren befinner sig i systemet, som kan ta tillbaka 

användaren till steg 1 och steg 2. Knappen hittas på figur 13, figur 14 och figur 15 och kallas 

”Configuration”.  

5. Diskussion 

Nedan följer en diskussion av studiens resultat och metod. Detta avslutas med slutsatser och 

vidare forskning. 

5.1. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att finna åtgärdsförslag på återkommande designlösningar 

som ansetts bristande ur ett användbarhetsperspektiv. För att söka finna svar på den 

frågeställning som studien grundar sig på har en fallstudie varit central. IFS, ett affärssystem 

med komplex funktionalitet låg till grund för den empiriska datainsamling som utfördes. 

Empirisk datainsamling triangulerades genom workshop, intervjuer och observation där 

anställda på IFS deltog. Frågor som rörde upplevelse, bristande design och önskemål blev en 

grund för att finna svar på åtgärder som var ämnat att tas fram. Vidare utfördes observationer i 

samband med intervjuer varpå dessa ämnade att fånga in den interaktion som skedde mellan 
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systemet och individen. En interaktion som enbart uttryckt i ord kan riskera bli tunn. 

Användarscenarion byggde därmed upp för analysgrund användare och forskare emellan 

Första delen av resultatet presenterade den analys som utfördes på empiriskt insamlat 

material. Det framkom i detta att användarna saknade stöd i personlig anpassning. Systemet i 

fråga kändes alltför låst i sin interaktion med användaren. Önskemål om att få bestämma mer 

själv och sitta i ett mer flexibelt system var genomsyrade datainsamlingen. Vidare ansåg man 

att det saknades stöd för den stora data som systemet oftast innehar. Då systemet har samlat 

på sig data från implementeringens början i många företag resulterar det i en stor databas. Att 

därför dels inte kunna söka fram den data man är intresserad av samtidigt som det sakna stöd 

för manipulering av data i form av grafiskt stöd resulterade i bekymrade åsikter. Vidare fanns 

det en önskan om att dels få samla information på samma ställe, dels få se information 

samtidigt. Detta hade i dagsläget visserligen löst genom att man i systemet förser användaren 

med ett formulär som samlat flera formulär med anknytning till varandra. Detta upplevdes 

visserligen som ett steg i rätt riktning, men att man istället ställdes inför problemet med 

informationsöversvämning. ”Det är för rörigt” var det en individ som sade, gällande det nya 

samlade informationsfönstret. Avsaknad av funktioner och önskemål om dessa bildade stigen 

för vad vi skulle tänkas behöva lyfta fram i efterföljande åtgärdsförslag. 

 

Det andra resultatet som denna empiri slutligen landade i, kom att bli åtgärdsförslag med djup 

förankring inom teoretiska ramverket, där gällande område är oerhört stort och utbrett. Detta 

kunde tänkas bli ett orosmoment då man under en begränsad tid kan ha svårt att veta vilket 

djup och bredd man ska lägga sig på i letandet efter lämpliga teorier. Vilka motsäger varandra 

och vem ska man således vända sig till? Turligt nog upptäckte vi på letandets väg att området 

interaktionsdesign med inriktning informationsvisualisering tycks präglas av en slags 

gemensam grund där denna är just kognitiva funktioner hos människan. Perception, minne 

och upplevelse är stora grundpelare som under lång tid har fastställs inom forskning om 

människans kognition mer och mer. Grundläggande kognitiva funktioner ska enligt många 

teorier tas i beaktande i samspel med den kontext, då målet är att skapa en god interaktion 

med ett optimalt gränssnitt. Att bara svara på vad en specifik åtgärd ska göras blir således 

bristande då man ämnar ta hänsyn till kontexten för sitt specifika fall. Fokus bör alltså även 

hamna på varför något ska designas som det är föreslaget. 

 

Då vi förankrade våra åtgärdsförslag och designen av prototyperna i teorier, är det möjligt att 

påstå att dessa är designade utifrån riktlinjer där störst fokus ligger på användbarhet.  

 

Valditeten av våra åtgärdsförslag och prototyper är också stark då vi under hela 

designproceduren diskuterade med varandra och därmed har vi minskat risken för subjektiva 

tolkningar av dataanalysen.  

5.2. Metodreflektioner 

I utförd studie intervjuades användargupper med annan förkunskap än slutanvändarna, som 

affärssystemet riktar sig till. De användare som intervjuades har delvis själva varit med och 

implementerat både funktionalitet och gränssnitt. Detta medför att de kan mer om 

ramverksfunktionaliteten. Dock kan man anta att det resultat som studien tagit fram inte 
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påverkas av detta faktum då design och åtgärdsförslag avser mer grundläggande kognitiva 

egenskaper. Att korttidsminnet kan hålla cirka 7 +/- 2 objekt i minnet, att man enklare kan dra 

slutsatser av grafisk data när det rör booleska värden, detta är grundläggande funktionalitet i 

människans kognition och bör därmed inte skilja sig avsevärt mycket användargrupper 

emellan. Det faktum att vi i resultatet föreslår mer allmänna designlösningar grundat på 

teorier som har huvudfokus i människans kognitiva funktionalitet torde därför vara tillräckligt 

för att även dra resultatet till en möjlig generaliserbar nivå. Lösningsförslagen kan därmed 

komma till att gälla utformning av gränssnitt i de flesta människa-datorinteraktion-relaterade 

system.  

 

Beträffande validitet kring att hålla en objektiv nivå vid insamling och analys av empiriskt 

material är många gånger en utmaning. Det kan vara svårt att märka att man som forskare 

antar en mer färgad syn på detta typ av område, särskilt då man intervjuar individer med stor 

domänkunskap. Detta kan i denna studie antas undvikits förhållandevis bra. Detta beror på det 

faktum att vi har haft möjligheten att vara två vid insamling av empiriskt material. 

Analysprocessen har därmed fortskridit med diskussioner varandra emellan för att på så vis 

upprätthålla en tämligen god objektiv syn på empiriskt material. Vidare har den enes tolkning 

kunnat styrkas gentemot förkastas genom avstämning mot en individ som har samma nivå av 

insikt i området. Även under empirisk insamling har vi båda deltagit i både intervjuer och 

observationer. Detta ledde till att den ena individen kunde ställa en fråga under de 

semistrukturerade intervjuerna som annars kanske aldrig hade kommit upp. Det faktum att 

studien utfördes av två individer parallellt i samtliga moment under datainsamling medför att 

studien har fått starkare triangulering vilket i sin tur har resulterat i ökad validitet. 

6. Slutsatser 

Detta avsnitt beskriver de slutsatser som kan dras baserat på den frågeställning som denna 

studie grundar sig på. De frågor som skulle besvaras var följande: 

 

1. Vilka sorters designlösningar i affärssystem anses ha en bristande användarbarhet?  

2. Varför och på vilket sätt är de bristande?  

3. Hur kan man åtgärda dessa ur ett kognitionsvetenskapligt förhållningssätt?  

6.1. Vilka sorters designlösningar i affärssystem anses ha en bristande 

användarbarhet?  Varför och på vilket sätt är de bristande? 

De designlösningar som finns i affärssystemet IFS Applications och som ansågs vara 

bristande utifrån den datainsamling som gjordes, kunde delas in i två huvudsakliga teman.  

Första temat utgjordes av bristande stöd för att hantera stora datamängder, detta identifierades 

genom kluster av återkommande åsikter gällande avsaknad av översikt och visualisering, 

alltför många kolumner, brist på filtrering av enorma mängder data. Användarna anser sig 

sakna stöd för att kunna hantera och jobba i så pass stora mängder data, både ur ett visuellt 

och funktionellt perspektiv. Ur ett kognitionsvetenskapligt förhållningssätt är det av vikt att 

kunna se relation mellan detalj – och översiktsinformation samtidigt, samt få en samlad 

informationsbild för att uppleva god användarupplevelse. Avsaknad av sådana möjligheter 
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medför annars att användaren får svårt ta till sig essentiell information, vilket medför 

svårigheter i att utföra sina uppgifter effektivt för att på så vis nå sitt huvudsakliga mål. Detta 

förutsätter att användarens mål är kopplat till en kontext där användaren ska orientera i stora 

datamängder. 

Det andra temat som framkom ur studien var att applikationen saknade stöd för personligt 

anpassade profiler, där användaren önskade att få tillgång till informationen som var anknuten 

till sin användarroll i systemet samt se relaterad information samtidigt. Den nuvarande 

designlösningen som ansågs bristande var att all information var tillgänglig för alla typer av 

användare och denna information var samlad i ett och samma fönster. Detta medförde 

frustration hos användarna då de tvingades navigera fram och tillbaka i applikationen för att 

komma åt all relevant information. Ur intervjuerna framkom det att det saknades möjlighet att 

konfigurerar informationen efter egna önskemål vilket resulterade i att applikationen 

upplevdes som odynamiskt och icke flexibelt. Ur ett kognitionsvetenskapligt förhållningssätt 

är det grundläggande att utgå från användarens behov vid design av gränssnitt då detta främjar 

förståelse och tillåter användaren att på ett effektivt sätt komma åt relevant information, då 

den slipper hantera överflödig information.  

Vidare saknades stöd för att se relaterad information samtidigt, där det för närvarande endast 

är möjligt att se ett informationsfönster i taget. Begränsningen av att inte kunna se information 

samtidigt, ledde till att användaren tvingades lämna kontexten och tappade helhetsbilden.  

6.2. Hur kan man åtgärda dessa ur ett kognitionsvetenskapligt förhållningssätt?  

För att användaren ska få en översikt över stora mängder data är det viktigt att tillgodose 

användaren med grafiska figurer i form av tabeller, grafer och dylikt. God visualisering 

möjliggör hypotesskapande kring data. På så vis kan användaren snabbt få en förståelse för 

exempelvis numerisk data. Vidare främjar en detaljvy anknuten till översiktsvyn en möjlighet 

att få en helhetsbild och samtidigt jämföra med övrig data. Sökfunktioner som möjliggör 

filtrering av stora mängder data är att rekommendera för att få fram relevant information från 

en oöverskådligt stor datamängd.  

Personliga anpassningar av profiler möjliggör att användaren själv har kontroll över vilken 

information den vill se och hur den vill se informationen. Då varje individ har olika behov och 

mål med sina arbetsuppgifter i applikationen, leder personliga anpassade profiler till att 

användarens själv kan tillgodose sina behov genom att konfigurera i applikationen. All 

information som krävs för att genomföra en uppgift ska vara synlig på en sida. Genom att visa 

information samtidigt, minskar belastningen på användarens korttidsminne då denne slipper 

minnas saker från en skärmbild till en annan när dessa har en relation till varandra.  

7. Vidare forskning 

Några åsikter i intervjuerna kom till att ta upp andra typer av program och betonade att dessa 

fungerade väldigt bra på så många plan. Dessa program satte användarna i relation till det 

befintliga systemet och undrade lite bekymrat varför systemet inte kunde vara lite mer som 

”Excel” ”Outlook” och ”Word” gällande både funktionalitet och gränssnitt. ”Det är ju modern 
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av goda gränssnitt” var det en individ som sade på frågan om ”Excel är en förebild som ni 

har?”. Utifrån dessa typer av åsikter slog det oss att det vore mycket intressant att närmare 

undersöka ifall denna upplevelse speglas hos flera användare och vad som gör 

användarupplevelsen kring dessa redan etablerade programmjukvaror så positiv. Förslag på 

vidare forskning skulle därför kunna tänkas vara att se över och utvärdera befintliga 

designlösningar i etablerade programmjukvaror samt möjligen göra en jämförelse mellan 

dessa. Om intresse finns av att utföra en studie inom föreslaget område kan man med fördel se 

över studien ”Analysis of precedent designs: Competitive Analysis meets Genre Analysis” 

skriven av Mattias Arvola, Jonas Lundberg och Stefan Holmlid, för att finna en lämplig 

metod.  
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Appendix - Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Vilken är din arbetstitel? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Använder du klienten något under ditt arbete? 

4. Vilken är din roll med avseende på klienten? 

5. Hur frekvent använder du klienten? 

6. På vilket sätt använder du klienten?  

7. Utför du samma uppgifter i klienten varje gång, eller skiljer sig uppgifterna åt? 

8. Vad är ditt mål med arbetsuppgifterna i klienten? 

9. Känner du att du uppnår målet/målen? 

10. Vad är det som gör att du uppnår/inte uppnår  målen? 

11. Visa hur det går till när du löser en typisk arbetsuppgift i klienten? (användarscenario)  

12. Vilka mallar har du utvecklat? 

13. Vilka begränsningar ser du med formuläret? 

14. Vilka fördelar ser du med formuläret? 

15. Hur tänkte du med tabbar i tabbar?  

16. Finns det något annat sätt att lösa detta på? 

17. Kan du förklara vad det är som gör formuläret attraktivt hos användarna ute i 

företagen? 

18. Finns det någon som du kan tipsa om inom R&D som vi kan kontakta gällande 

standardmallarna? 

 

 

 


