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SAMMANFATTNING 
ASSAs passersystem ARX består av tre delar; en server, en eller flera undercentraler samt ett 

klientprogram. I denna rapport ligger fokus på klienten som är den del av ARX som hanterar 

administrationen av systemet. Rapporten syftar till att undersöka användbarheten i ARX 

klienten samt identifiera brister och föreslå lösningar på de användbarhetsproblem som 

påträffas.   

Användbarhet handlar om hur lätt en produkt är att använda och för att vara säker på att 

slutprodukten ska bli användbar är det viktigt att även utvecklingsprocessen sker på ett 

användarcentrerat vis. Arbetssättet usability engineering presenteras i rapporten, vilket är ett 

iterativt arbetssätt där användarna är i fokus för utvecklingen av produkten. Arbetssättet 

innebär att djupgående analyser av användarna och den uppgift som ska genomföras med 

produkten genomförs, samt att tydliga användbarhetsmål ställs upp.  

Den empiriska delen av rapporten inleds med en användarundersökning som visar på att vissa 

brister finns i ARX klienten, men att användarna överlag är relativt nöjda med systemet. Därefter 

genomförs en heuristisk undersökning av ARX som visar på att en stor del av gränssnittet är 

utvecklingsbar, varav det viktigaste är att förbättra gränssnittets konsekvens. En jämförelse 

mellan ARX och ett konkurrerande passersystem genomförs för att få en inblick i hur en av 

ASSAs konkurrenter har löst liknande problem som ASSA har stått inför. Resultatet av denna 

undersökning tyder på att ARX har mer funktionalitet och bra hantering av de tidsberoende 

faktorerna såsom Kalender och Schema, men ett otydligare och mindre stilrent gränssnitt. För 

att få en tydlig bild över vilka problem som finns i gränssnittets konsekvens genomfördes en 

analys av knapplaceringar och knapptexter i gränssnittet. Analysen visade på att en standard för 

placering av objekt måste utformas.  

I resultatdelen presenteras ett antal designförslag med utgångspunkt från hur ARX klienten ser 

ut idag och där hänsyn tas till de riktlinjer som presenteras i den teoretiska referensramen. 

Målet är att lösa de användbarhetsproblem som finns i dagens ARX klient genom att införa 

dialogrutor och standarder för placering av objekt.  

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
The ARX access control consists of three parts; the server, one or more centrals and a client. In 

this report, focus lies on the client, which is the part of ARX that handles the administration of 

the system. The aim of the report is to evaluate the usability of the ARX client and identify 

problems and give suggestions of how to solve these usability problems.   

When a product is easy to use it is usable. If the developer wants to make sure that the end 

product is usable it is important to use a developing process where the users are involved. 

Usability engineering is an iterative working process where the users are in the centre when a 

product is being developed. In this method analysis of the users and the tasks with which they 

use the product are made and clear goals of the usability are set up.  

In the first part of the empirical study, a user evaluation is performed. This evaluation shows 

that there are some problems with the client, but overall the users are relatively satisfied with 

the system. The next evaluation being performed is a heuristic evaluation of ARX that points to 

the fact that a large part of the interface is perfectible, where the most important is to improve 

the consistency of the interface.  A comparison between the ARX client and a rival access control 

was performed to give an insight of how a rival had decided to build a similar product. The result 

of this comparison shows that there are more functionally in ARX and the managing of Calendar 

and Schedule is better, but the interface is less elegant and more confusing. An analysis of the 

consistency in the client was performed which gave the result that a standard for where objects 

should be located in the interface must be created.   

A number of proposals of the interface design are presented at the end of the report. These are 

developed from the current appearance of the ARX interface and they take account of the 

guidelines that are being presented in the theory. The goal is to solve the usability problems of 

the ARX client by introducing dialogs and standards for where objects should be located.  

  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................ 1 

1.2 SYFTE .................................................................................................................................................... 1 

1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................... 1 

2 METOD ......................................................................................................................................... 2 

2.1 FÖRARBETE ............................................................................................................................................ 2 

2.2 EMPIRISKA STUDIER ................................................................................................................................. 2 

2.3 FRAMARBETNING AV RESULTAT ................................................................................................................. 2 

3 TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................. 3 

3.1 INTRODUKTION ....................................................................................................................................... 3 

3.2 ANVÄNDBARHET ..................................................................................................................................... 3 

3.2.1 ISO 9241-11, STANDARDEN FÖR ANVÄNDBARHET ....................................................................................... 3 

3.2.2 NIELSENS DEFINITION PÅ ANVÄNDBARHET .................................................................................................... 4 

3.3 USABILITY ENGINEERING........................................................................................................................... 4 

3.3.1 LÄR KÄNNA ANVÄNDAREN .......................................................................................................................... 5 

3.3.2 UPPGIFTSANALYS ...................................................................................................................................... 6 

3.3.3 ANVÄNDBARHETSMÅL ................................................................................................................................ 7 

3.3.4 ANVÄNDARDELTAGANDE DESIGN ................................................................................................................. 7 

3.3.5 KOORDINERA HELA GRÄNSSNITTET ............................................................................................................... 7 

3.3.6 RIKTLINJER OCH HEURISTISKA UTVÄRDERINGAR ............................................................................................. 8 

3.3.7 PROTOTYPING ........................................................................................................................................... 8 

3.3.8 UTVÄRDERING AV GRÄNSSNITTET ................................................................................................................ 8 

3.3.9 ITERATIV DESIGN ....................................................................................................................................... 8 

3.3.10 UPPFÖLJNINGSSTUDIER AV INSTALLERADE SYSTEM .................................................................................... 8 

3.4 ISO-STANDARDER SOM HANTERAR PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN ............................................................ 8 

3.5 PRINCIPER OCH RIKTLINJER ....................................................................................................................... 9 

3.5.1 NIELSENS HEURISTIKER ............................................................................................................................. 10 

3.5.2 SHNEIDERMANS ÅTTA GYLLENE REGLER ...................................................................................................... 11 

3.5.3 PLATTFORMSSPECIFIKA DESIGNREGLER ....................................................................................................... 12 

3.5.4 ANVÄNDARKOMPETENS ........................................................................................................................... 12 

3.5.5 DATAINMATNING .................................................................................................................................... 13 

3.5.6 DIALOGRUTOR ........................................................................................................................................ 14 

3.5.7 ÖGATS RÖRELSER ÖVER GRÄNSSNITTET ...................................................................................................... 14 

3.5.8 HJÄLP OCH DOKUMENTATION ................................................................................................................... 14 



 
 

3.6 KOGNITIV PSYKOLOGI ............................................................................................................................ 15 

3.6.1 KOGNITIVA ARBETSMILJÖPROBLEM ............................................................................................................ 15 

3.6.2 ÅTERGÄRDER FÖR ATT MINSKA KOGNITIVA ARBETSMILJÖPROBLEM ................................................................ 16 

3.7 UTVÄRDERINGSMETODER ....................................................................................................................... 17 

3.7.1 ANTAL TESTANVÄNDARE........................................................................................................................... 18 

3.7.2 UNDERSÖKNING MED FRÅGEFORMULÄR ..................................................................................................... 18 

3.7.3 INTERVJU OCH OBSERVATIONSINTERVJU ..................................................................................................... 19 

3.7.4 EXPERTUTVÄRDERING .............................................................................................................................. 19 

3.7.5 GRUPPGRANSKNING ................................................................................................................................ 20 

3.8 KONSTRUKTION AV FRÅGEFORMULÄR ....................................................................................................... 20 

3.8.1 FORMULERING AV FRÅGORNA ................................................................................................................... 20 

3.8.2 UTFORMNING AV SVARSALTERNATIVEN ...................................................................................................... 21 

4 PASSERSYSTEMET ARX ...................................................................................................... 22 

4.1 OM ASSA ........................................................................................................................................... 22 

4.2 OM ARX ............................................................................................................................................. 22 

4.2.1 HUR ARX KOM TILL ................................................................................................................................. 22 

4.2.2 ARX SERVER ........................................................................................................................................... 23 

4.2.3 UNDERCENTRAL (LCU) ............................................................................................................................ 23 

4.2.4 ARX KLIENT ........................................................................................................................................... 24 

5 ANVÄNDARUNDERSÖKNING ............................................................................................ 30 

5.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD.............................................................................................................. 30 

5.2 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN ................................................................................................... 30 

5.3 ANVÄNDARGRUPPEN ............................................................................................................................. 30 

5.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA .................................................................................................... 32 

6 HEURISTISK UTVÄRDERING UTIFRÅN SHNEIDERMANS ÅTTA GYLLENE 

REGLER ............................................................................................................................................. 35 

7 JÄMFÖRELSE MED KONKURRERANDE PASSERSYSTEM ....................................... 38 

7.1 ENKELHET ATT FÖLJA ANVÄNDARHANDLEDNING ......................................................................................... 38 

7.2 ALLMÄN UPPBYGGNAD .......................................................................................................................... 38 

7.3 TIDSCHEMA RESPEKTIVE KALENDER OCH SCHEMA ....................................................................................... 40 

7.4 DÖRRAR OCH BEHÖRIGHETSGRUPPER ....................................................................................................... 40 

7.5 PERSONER ............................................................................................................................................ 41 



 
 

8 ANALYTISK UNDERÖKNING AV KONSEKVENSEN I ARX ....................................... 42 

9 ANALYS OCH RESULTAT .................................................................................................... 46 

9.1 ANVÄNDARUNDERSÖKNING .................................................................................................................... 46 

9.2 HEURISTISK UNDERSÖKNING UTIFRÅN SHNEIDERMANS ÅTTA GYLLENE REGLER ................................................ 46 

9.3 JÄMFÖRELSE MED KONKURRERANDE PASSERSYSTEM ................................................................................... 46 

9.4 ANALYTISK UNDERSÖKNING AV KONSEKVENSEN I ARX ................................................................................ 48 

9.5 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG ......................................................................................................................... 48 

10 SLUTSATS ............................................................................................................................. 56 

11 DISKUSSION ........................................................................................................................ 57 

KÄLLFÖRTECKNING ..................................................................................................................... 59 

TRYCKA KÄLLOR ................................................................................................................................................. 59 

ELEKTRONISKA KÄLLOR ....................................................................................................................................... 59 

OTRYCKA KÄLLOR .............................................................................................................................................. 60 

BILAGOR ........................................................................................................................................... 61 

BILAGA A – ENKÄT ............................................................................................................................................ 61 

BILAGA B – RESULTAT AV ANVÄNDARUNDERSÖKNINGEN ......................................................................................... 67 

BILAGA C – STÖD TILL KAPITEL 8. ANALYS AV KONSEKVENSEN I ARX ........................................................................ 75 

 

 

 

  



 
 

FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 
 

Figur 1. Acceptans för systemet enligt Nielsen ...................................................................................................... 4 

Figur 2. Antal fel per timme vid användandet av systemet .............................................................................. 7 

Figur 3. Utvecklingscykeln vid användarcentrerade utvecklingsprocesser .............................................. 9 

Figur 4. Bra ögonrörelse............................................................................................................................................... 14 

Figur 5. Dålig ögonrörelse ........................................................................................................................................... 14 

Figur 6. Samband mellan antal funna användbarhetsproblem och antal testanvändare ................. 18 

Figur 7. Installation av ARX hårdvara ..................................................................................................................... 23 

Figur 8. Huvudfunktionerna i ARX) ......................................................................................................................... 24 

Figur 9. ARX gränssnitt med menyrad, knapprad och huvudfönster och visningssättet flikar ...... 25 

Figur 10. Redigera person ........................................................................................................................................... 25 

Figur 11. Kalender .......................................................................................................................................................... 26 

Figur 12. Behörighetsschema .................................................................................................................................... 27 

Figur 13. Passerområden ............................................................................................................................................. 28 

Figur 14. Loggar ............................................................................................................................................................... 29 

Figur 15. Installation...................................................................................................................................................... 29 

Figur 16. Huvudfunktionerna i Entro ..................................................................................................................... 39 

Figur 17. Beslut om behörighet i Entro .................................................................................................................. 39 

Figur 18. Entros gränssnitt med fem huvudflikar. ............................................................................................ 39 

Figur 19. ARX kalender ................................................................................................................................................. 40 

Figur 20. Entros kalender ............................................................................................................................................ 40 

Figur 21. Kort/Nycklar under fliken Ny person ................................................................................................... 43 

Figur 22. Lägg till dörr - Dörrtyper ........................................................................................................................... 45 

Figur 23. Möjligt fall med ARXs fliksystem ........................................................................................................... 47 

Figur 24. Lägg till dörr – Välj DAC ............................................................................................................................ 49 

Figur 25. Lägg till dörr - Välj dörrtyp ...................................................................................................................... 49 

Figur 26. Förslag på Ny Person .................................................................................................................................. 49 

Figur 27. Förslag på Redigera behörighetskategori ........................................................................................... 50 

Figur 28. Förslag på Redigera behörighetsschema ............................................................................................. 50 

Figur 29. Förslag på Ny dörrtyp ................................................................................................................................. 51 

Figur 30. Fliken för Personer som den ser ut idag ............................................................................................. 52 

Figur 31. Förslag på fliken för Personer ................................................................................................................. 52 

Figur 32. Förslag på högerklick vid en lista ......................................................................................................... 52 

Figur 33. Förslag på högerklick vid Scheman ...................................................................................................... 52 

Figur 34. Förslag på Kalender .................................................................................................................................... 53 

Figur 35. Anpassa knappraden som den ser ut idag .......................................................................................... 54 

Figur 36. Förslag på Anpassa knappraden ............................................................................................................ 54 

 

  



 
 

Tabell 1. Kön ...................................................................................................................................................................... 31 

Tabell 2. Ålder................................................................................................................................................................... 31 

Tabell 3. Utbildning ........................................................................................................................................................ 31 

Tabell 4. Datorkompetens ........................................................................................................................................... 31 

Tabell 5. Användning av dator utanför arbetet .................................................................................................. 31 

Tabell 6. Knapptext och knapplacering i huvudkategorierna ...................................................................... 42 

Tabell 7. Knapptext och knapplacering i Personer ............................................................................................ 43 

Tabell 8. Knapptext och knapplacering i Behörighetskategorier ................................................................. 43 

Tabell 9. Knapptext och knapplacering i Kalender ............................................................................................ 44 

Tabell 10. Knapptext och knapplacering i Schema ............................................................................................ 44 

Tabell 11. Knapptext och knapplacering i Dörrtyp ........................................................................................... 44 

Tabell 12. Knapptext och knapplacering i Passerområde ............................................................................... 44 

  



1 
 

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
ARX är ett passersystem som först lanserades år 2003. I ARX 2.0 som kommer släppas under 

hösten 2009 har ASSA valt att titta extra på tre viktiga områden, nämligen användbarhet, 

säkerhetslösningar för flerbostäder, samt HiO som är en plattform för dörrkommunikation. Ett 

första steg i satsningen på användbarhet är att genomföra en undersökning av hur 

användbarheten ser ut i ARX klienten idag och vilka förbättringsmöjligheter som finns.     

1.2 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att undersöka ARX klienten ur användbarhetssynpunkt och 

identifiera brister och problem, men även att framhäva användarlösningar som redan är bra i 

klienten. Huvuduppgiften med examensarbetet är att utifrån en teoretisk referensram samt en 

användarundersökning skapa en tydlig lista med förbättringsmöjligheter som ASSA kan använda 

i sin fortsatta utveckling av ARX klientens användbarhet. Dessutom syftar rapporten till att ge 

ASSA tips och riktlinjer inför det fortsatta arbetet med ARX klientens användbarhet.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Då ARX är ett väldigt stort och komplext system är det inte möjligt att på den begränsade tid som 

finns tillgänglig genomföra en undersökning på alla delar. Valet har gjorts att endast genomföra 

denna användarundersökning på de grundläggande funktionerna i ARX klienten som används av 

de dagliga användarna av systemet, vilket utesluter de delar av klienten som främst brukas av 

installatören. De delar av klienten som undersöks är Personer, Behörighetskategorier, 

Passerområde, Dörrtyper, Schema samt Kalender. 

Funktionaliteten i ARX har inte närmare undersökts då fokus har legat på användbarheten och 

användarna. Någon djupare undersökning av hårdvara och nätverk har heller inte genomförts 

då detta inte känns aktuellt.  
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2 METOD 

2.1 FÖRARBETE 
Examensarbetet inleddes med en två dagar lång ARX kurs där ett fullständigt system 

installerades samt konfigurerades. Kursen syftar till att utbilda installatörer, men då deltagarna i 

den aktuella kursen endast bestod av interna personer från ASSA anpassades kursen väldigt väl 

till deltagarnas önskemål. Efter genomgången kurs fortsattes bekantandet med ARX klienten 

varefter en grundläggande litteraturstudie genomfördes. Litteraturstudien syftar till att ge en 

förståelse för hur användbarhet definieras, vilka faktorer ett användbart gränssnitt bör 

innehålla samt hur en användarundersökning genomförs.  Information har främst hämtats från 

böcker inom området.   

2.2 EMPIRISKA STUDIER 
En grundläggande faktor vid identifiering av brister i ett gränssnitt är medverkan av användare i 

undersökningen. Med hjälp av en enkät samt en efterföljande intervju genomfördes en empirisk 

studie för att få fram användaråsikter.  

En heuristisk undersökning av gränssnittet genomfördes för att få en överblick av vad som 

redan är bra och vad som är utvecklingsbart i ARX klienten.  

För att få en förståelse för hur konkurrenter har utformat liknande produkter gjordes en 

jämförelse med det konkurrerande passersystemet Bewator Entro. Här jämförs användbarheten 

i den allmänna uppbyggnaden samt i enkelheten att konfigurera ett system. 

En viktig aspekt inom användbarhet är gränssnittets konsekvens. För att få fram brister och 

förbättringsmöjligheter inom detta genomfördes en analys av konsekvensen i ARX klienten.  

2.3 FRAMARBETNING AV RESULTAT 
Resultaten framarbetades utifrån tidigare nämnda empiriska studier samt egna observationer 

utifrån litteraturstudien. Enligt önskemål från ASSA presenteras resultaten i listform för att 

tydligt kunna peka ut förbättringsmöjligheter och för att de enkelt ska kunna ta tag i de problem 

de anser vara viktigast. Även förbättringsförslag i form av prototyper presenteras, vilka har 

utformats utifrån funna brister i gränssnittet samt utifrån litteraturstudien. Prototyperna är 

gjorda i Adobe Photoshop. 

Resultaten från enkätundersökningen presenteras i bilaga B och en sammanfattning av detta har 

framarbetats i resultatdelen.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta avsnitt syftar till att ge en grundläggande teoretisk förståelse för vad användbarhet är och 

varför det är så viktigt, vilka faktorer som ett användbart gränssnitt bör innehålla samt hur en 

användarundersökning genomförs.   

3.1 INTRODUKTION 
I dagens samhälle används datorer och datorsystem av en stor mängd människor i deras 

professionella arbetsmiljö.  Enligt arbetsmiljöundersökningar gjorda av SCB använde 1997 ca 61 

procent i arbetaryrken dator i sitt dagliga arbete. År 2003 är den siffran uppe i ca 72 procent 

vilket tyder på en tydlig ökning av datoranvändning i arbetet. (Arbetsmiljöundersökning, STC) 

Samtidigt ökar hälsoproblemen hos användarna som kan relateras till datorstödet såsom 

bundenhet, känslan av att vara styrd samt stress, vilket visar sig i form av ögontrötthet, 

belastningsskador samt stress. (Gulliksen och Göransson, 2002) I Sverige har det alltid funnits 

unika möjligheter och förutsättningar för användarmedverkan i systemutvecklingsprocessen. 

Användarens inflytande över sin arbetsmiljö är till och med lagbestämt enligt arbetsmiljölagen: 

”… Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt 

i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete…” (Arbetsmiljöverket, 2009) 

3.2 ANVÄNDBARHET 
Användbarhet handlar om hur lätt en produkt eller ett system är att använda. Många 

utvecklingsprojekt misslyckas på grund av dålig användbarhet och enligt Usability Partners har 

kartläggningar av misslyckade projekt visat att brist på användarmedverkan och dålig förståelse 

för användarkraven är två av de vanligaste orsakerna till att målen inte uppnås. Det är vanligt 

med sena och dyra designändringar sent i processen, vilket ofta har sin grund i oförutsedda 

användarkrav. Det finns många fördelar med god användbarhet, både för producenterna och för 

användarna. Användbara produkter är mer konkurrenskraftiga på marknaden, kostnaderna kan 

sjunka om hänsyn till användarkraven tas på rätt sätt under utvecklingen för att minska sena 

designändringar, kraven på support minskar och användarnas upplevelse av produktens kvalitet 

kommer att främjas. Dessutom ökar användarnas produktivitet, tiden de behöver lägga på 

support och lärande av produkten reduceras samt deras inställning gentemot produkten blir 

mer positiv. (Fördelar, Usability Partners) 

3.2.1 ISO 9241-11, STANDARDEN FÖR ANVÄNDBARHET 

Den internationella standarden ISO 9241-11 Guidance on usability är en del av den större 

standarden ISO 9241 Software ergonomics for office work with visual display terminals (VDTs). 

Denna standard definierar användbarhet 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." (citerat av Tajakka, 2004) 

Denna definition har tre nyckelord som beskrivs nedan:  

o Ändamålsenlighet (eng effectiveness) definieras som: ”noggrannhet och fullständighet 

med vilken användarna uppnår givna mål.” (citerad i Gulliksen och Göransson, 2002, s 

62)  
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o Effektivitet (eng efficiency) definieras som: ”resursåtgång i förhållande till den 

noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.” (citerad i 

Gulliksen och Göransson, 2002, s 62)   

o Tillfredsställelse (eng satisfaction) definieras som: ”frånvaro av obehag samt positiva 

attityder vid användningen av en produkt.” (citerad i Gulliksen och Göransson, 2002, s 62)   

3.2.2 NIELSENS DEFINITION PÅ ANVÄNDBARHET 

Nielsens (1994) definition av begreppet användbarhet visas i nedbrytningen av acceptans för ett 

system i Figur 1: 

 

Figur 1. Acceptans för systemet enligt Nielsen (Nielsen, 1994, s 25) 

Användbarheten kommer in först i steg två, nämligen usefulness. Med det menar Nielsen om 

systemet kan användas för att uppnå önskade mål. Denna kategori kan sedan delas upp i utility 

samt usability. Med utility menas om systemet i princip kan göra vad som behövs och usability, 

användbarhet, innebär hur väl användaren kan använda funktionaliteten. Användbarhet syftar 

till alla delar av ett system där människan interagerar, även installation och underhåll. Nielsen 

delar upp användbarhet i följande kategorier: 

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

o Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet ska det vara effektivt att 

arbeta med.  

o Lätt att komma ihåg: Efter att ha varit frånvarande från systemet en tid ska det vara lätt 

att återkomma till det och komma ihåg hur det fungerar.  

o Få fel: Användaren ska göra så få fel som möjligt. Om fel inträffar ska det vara möjligt att 

återgå till situationen innan felet uppstod.  

o Subjektivt tilltalande: Det ska kännas tilltalande och trevligt att använda systemet.  

(Gulliksen och Göransson, 2002, s 66) 

3.3 USABILITY ENGINEERING 
Ett stort problem vid design av ett interaktivt gränssnitt är att vara säker på att den färdiga 

produkten verkligen är vad användaren vill ha och behöver. För att kunna utveckla ett 

ändamålsenligt system för slutanvändaren är det viktigt att verkligen veta vad användaren vill 

ha. Utifrån idén att producera användbara datorsystem uppstod arbetssättet usability 
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engineering som slutligen ska leda fram till ett definierat, och kanske även garanterat, 

användbart system. Faulkner (2000) citerar Tyldesley (1990) som beskriver usability 

engineering som följer: 

”… a process whereby the usability of a product is specified quantitatively, and in advance. Then as 

the product itself, or early ‘baselevels’ or prototypes of the product are built, it is demonstrated that 

they do indeed reach the planned levels of usability.” (citerad i Faulkner, 2000, s 10)  

Detta innebär att prestationsmätningar ska genomföras av systemet och att dessa ska 

bestämmas redan innan systemet är utvecklat.   

Nielsen (1993) redogör I sin bok Usability Engineering de olika stadierna i 

utvecklingsprocessens livscykel. Han menar att denna livscykel betonar betydelsen av att inte 

rusa in i designfasen direkt utan att istället göra så mycket förarbete som möjligt innan själva 

designen påbörjas. Detta kan förenkla i senare faser eftersom det inte blir nödvändigt att ändra 

designen för att följa rekommendationerna inom användbarhet och det kan även göra det 

möjligt att undvika att utveckla onödiga funktioner. Nedan presenteras en sammanfattning av 

denna livscykel.  

3.3.1 LÄR KÄNNA ANVÄNDAREN 

En grundläggande princip inom usability engineering är att det är viktigt att ha en klar bild av 

användaren och uppgiften. Det är viktigt att ha en förståelse för vem användaren av produkten 

är, vilken kunskapsnivå denne har, vad användaren har för uppfattning om systemet och miljön 

som de arbetar i. Syftet med att göra en användarprofil är att kartlägga de faktorer hos 

användaren som påverkar interaktionen såsom inlärningssvårigheter, och lättare sätta 

begränsningar för gränssnittets komplexitet.  

3.3.1.1 ANVÄNDARANALYS 

Det är viktigt att veta vilken typ av människor som ska arbeta i systemet. I vissa fall är det lätt 

eftersom den tänkta målgruppen är en mindre och tydligt avskärmad grupp av människor. Vissa 

produkter används dock av en stor grupp med olika typer av användare och det är då svårare att 

få en tydlig bild av målgruppen. Genom att dela in användarna i olika klasser är det möjligt att få 

en bra bild av vilka olika typer av användare det finns till systemet. Faulkner (2000) föreslår att 

användarna bör delas in i fyra olika klasser; 

o Direkta användare. Direkta användare använder själva systemet för att genomföra sina 

uppgifter. Till exempel kan en sekreterare använda ett ordbehandlingsprogram för att 

producera ett brev.  

o Indirekta användare. Indirekta användare låter andra personer använda systemet för 

eget syfte. Till exempel kan en kund i en elektronikbutik be en säljare att kolla upp en 

viss vara i butikens interna katalog.   

o Sidanvändare. Sidanvändare använder inte systemet själv men påverkas ändå av vad 

systemet producerar. Till exempel är en bankkund beroende av bankens system för att 

kunna ta reda på sitt saldo.  

o Supportanvändare. En supportanvändare tillhör den del av administrationen som hjälper 

dem som arbetar i systemet. Deras uppgift är att underlätta arbetet för andra personer. 

Dessa kan vara till exempel systemadministratörer eller tekniker.  
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Dessutom finns det användare vars relation till systemet är baserat på huruvida de använder 

systemet i arbetet eller inte, det vill säga om användandet är obligatoriskt eller inte. Denna 

indelning kan överlappa med de tidigare nämnda klasserna. 

o Obligatoriska användare. Obligatoriska användare måste använda systemet i deras 

arbete. Om systemet inte är behagligt att använda bidrar det till att arbetet blir svårare 

och mer ansträngande. 

o Icke obligatoriska användare. Denna grupp måste inte använda systemet i deras arbete. 

De kan välja om de vill utföra en uppgift med systemet eller inte. De kan därför välja bort 

systemet helt och hållet.  

Det är även viktigt att undersöka vilken kunskapsnivå användarna ligger på samt vilken 

bakgrund de har. Detta för att kunna avgöra vilken typ av system som ska implementeras samt 

vilka hjälpmedel som ska finnas till hands. Exempelvis kan användarna delas in i nybörjare, 

medelanvändare samt expertanvändare. Mer om detta i kapitel 3.5.4 Användarkompetens. 

3.3.1.2 FUNKTIONELL ANALYS 

Det är viktigt att inte bara analysera hur användaren för tillfället utför en handling, utan även 

den underliggande funktionella anledningen till att handlingen utförs. Denna undersökning ska 

dock alltid kompletteras med en uppgiftsanalys eftersom det finns en gräns för hur drastiskt 

användarens tillvägagångssätt vid utförandet av en uppgift kan ändras.  

3.3.1.3 ANVÄNDARENS UTVECKLING 

Användaren utvecklas efterhand som systemet används. Denna utveckling är svår att förutspå, 

men genom en flexibel design finns det en större chans att stödja de nya sätt användaren 

använder systemet på. En typisk förändring är att användare blir experter efter en tid och har då 

ett större behov av genvägar och snabbkommandon.  

3.3.2 UPPGIFTSANALYS 

En uppgiftsanalys är en viktig tidig input i systemdesignen. Användarens generella mål bör 

studeras samt hur de närmar sig olika typer av problem och vilken information som kan tänkas 

behövas samt hur de hanterar kriser och avvikande händelser. En typisk uteffekt av en 

uppgiftsanalys är en lista av allt som användaren vill åstadkomma med systemet, all information 

de behöver för att nå deras mål, de steg som behövs vid genomförandet samt sambandet mellan 

dessa steg.  Uppgiftsanalysen kan ofta beskrivas med en hierarkisk uppställning där de stora 

uppgifterna är överst och de sedan delas in i mindre subuppgifter. Därefter bör användaren 

beskriva de undantag som kan ske i deras normala arbetsflöde. Nielsen (1993), Faulkner(2000) 

och Gulliksen och Göransson (2002) presenterar något skiljda syner på uppgiftsanalysen, och 

här har valet gjorts att presentera den senare nämndas frågeställningar. 

Uppgiftsanalysen ska svara på vilka uppgifter användarna utför och hur dessa genomförs.  

o Varför utför användaren en viss uppgift? 

o Hur ofta utförs uppgiften? 

o Hur lång tid tar det att utföra uppgiften? 

o Vilka steg eller handgrepp behövs för att utföra uppgiften? 

o Samarbetar användaren med någon annan när uppgiften utförs? 

o Vilka hjälpmedel; datorsystem, produkter, blanketter, etc., behöver användaren för att 

utföra uppgiften? 
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o Finns det mycket kritiska uppgifter och ”flaskhalsar”, vilket gör uppgiften svår att utföra? 

o Hur kan situationen och informationsstödet förbättras? 

Ett vanligt problem är att det implementeras för mycket funktionalitet vilket leder till att 

användarna får problem med att hitta relevanta funktioner. En väl genomförd uppgiftsanalys 

kan undvika detta. Olika metoder kan användas vid uppgiftsanalysen. Oftast används 

strukturerade intervjuer samt observationsintervjuer vilka presenteras närmare i kapitel 3.7.3 

Intervju och observationsintervju.  

3.3.3 ANVÄNDBARHETSMÅL 

Det kan ibland uppstå konflikter mellan olika komponenter i ett användbart system vilket gör 

det viktigt att klargöra vilka prioriteringar som gäller i ett designprojekt, baserat på användar- 

och uppgiftsanalysen. För att göra detta tas en användbarhetsmatris fram där gränssnittets mål 

specificeras med hjälp av mätbara användbarhetsmål. För varje intressant 

användbarhetsattribut specificeras ett antal prestationsnivåer. Dessa ska innehålla den lägsta 

prestationsnivån som är acceptabel inför en release av produkten, men även den eftersträvade 

nivån samt den nuvarande nivån. Ett exempel på detta presenteras av Nielsen (1994) där antal 

fel per timme vid användandet av systemet tas upp, se Figur 2.  

 

Figur 2. Antal fel per timme vid användandet av systemet (Nielsen, 1994, s 81) 

Denna uppställning innebär att 1-3 uppmätta fel per timme är acceptabelt, 3-5 fel per timme är 

en varningssignal för att användbarhetskravet inte möts. Nuvarande felfrekvensen är 4,5 fel per 

timme, men målet är att komma ner i 2 fel per timme. Denna typ av mål är relativt lätta att sätta 

för nya versioner av ett existerande system, men kan vara svårare att formulera för ett helt nytt 

system.  

3.3.4 ANVÄNDARDELTAGANDE DESIGN 

För att alltid ha en så tydlig bild som möjligt av vad användarna vill ha bör det i designfasen 

finnas tillgång till en grupp representativa användare. Det är viktigt att denna grupp består av 

människor som faktiskt kommer använda systemet, inte bara chefer eller fackrepresentativa. 

Det är viktigt att få åsikter från de användare som använder systemet dagligen. Användarna ska 

inte behöva komma med designidéer direkt från början, utan de bör få tydliga prototyper 

presenterade för dem i former de lätt kan förstå, det vill säga inga invecklade 

systemspecifikationer.   

3.3.5 KOORDINERA HELA GRÄNSSNITTET 

En av de allra viktigaste egenskaper hos ett gränssnitt är dess konsekvens. Det är viktigt att hela 

systemet är konsekvent, inklusive all dokumentation och all typ av hjälp. Även nyreleaser av ett 

system ska vara konsekvent i förhållande till tidigare versioner och hela produktfamiljer bör 

sträva mot att vara konsekventa. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns andra viktiga 
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användbarhetsegenskaper som kan komma i konflikt med konsekvensen och gränssnittet bör 

därför ha en viss grad flexibilitet för att undvika dålig design på grund av kravet på konsekvens.  

3.3.6 RIKTLINJER OCH HEURISTISKA UTVÄRDERINGAR 

I utvecklingsprojekt är det positivt att använda sig av olika typer av riktlinjer för 

användbarhetsdesign. Dessa kan sedan användas som bakgrundsmaterial vid genomförandet av 

heuristiska utvärderingar. Det finns en stor mängd generella riktlinjer inom 

användbarhetsdesign och några av de viktigaste presenteras i kapitel 3.5 Principer och riktlinjer.  

3.3.7 PROTOTYPING 

De första användbarhetsutvärderingarna bör inte baseras på en fullskalig implementation. 

Prototyper är snabbare och billigare att utveckla och de kan ändras många gånger för att sträva 

mot en större förståelse för användargränssnittet. Erfarenheter visar att det är svårare involvera 

användare i designprocessen genom att endast utvärdera abstrakta specifikationsdokument 

eftersom de inte förstår dessa lika väl som tydliga prototyper.  

3.3.8 UTVÄRDERING AV GRÄNSSNITTET 

Det viktigaste rådet Nielsen har att ge gällande utvärderingar av gränssnittet, och speciellt med 

användarmedverkan, är helt enkelt att det är viktigt att det väl blir av. Fördelarna med att 

genomföra en utvärdering gentemot att släppa gränssnittet utan en utvärdering är mycket 

större än att bara använda den rätta metoden vid ett projekt. Ett antal olika 

utvärderingsmetoder presenteras i kapitel 3.7 Utvärderingsmetoder. Resultatet från en 

utvärdering är en lista med användbarhetsproblem i gränssnittet samt eventuellt även tips på 

förbättringsmöjligheter. Oftast är det inte möjligt att lösa alla problem så dessa måste 

prioriteras, exempelvis genom att ta reda på hur stor inverkan problemet har på användarna.   

3.3.9 ITERATIV DESIGN 

Baserat på funna användbarhetsproblem skapas en ny version av gränssnittet som därefter 

återigen utvärderas. Detta fortlöper tills användbarhetsmålen är uppfyllda.  

3.3.10 UPPFÖLJNINGSSTUDIER AV INSTALLERADE SYSTEM 

Efter att en produkt är släppt ska ny användbarhetsdata samlas ihop inför nästa version. Den 

redan släppta versionen kan användas som en prototyp inför framtida versionsläpp. Studier på 

hur användarna brukar systemet i den rätta miljön och med sina verkliga arbetsuppgifter ger en 

väldigt god information som är svår att uppnå i tidigare undersökningar.  

3.4 ISO-STANDARDER SOM HANTERAR PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 
ISO 13407 (1999), Användarcentrerade utvecklingsprocesser för interaktiva system beskriver 

riktlinjer för användarorienterade aktiviteter i den iterativa utvecklingscykeln av ett 

datorbaserat system. Den beskriver användarorienterad design med mål att förbättra 

ändamålsenlighet, effektivitet och arbetsförhållanden samt förhindra allvarliga effekter av 

användning på mänsklig hälsa, säkerhet och prestation. Processen är iterativ där aktiviteterna 

repeteras till användbarhetsmålen har uppnåtts, se Figur 3.  
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Figur 3. Utvecklingscykeln vid användarcentrerade utvecklingsprocesser (ISO standarder, Usability Partners) 

Inom denna standard finns fyra viktiga designaktiviteter som ska planeras i 

utvecklingsprocessen för att få med användbarhetskraven. Dessa är: 

o Förstå och specificera användningssammanhanget. Denna punkt är till för att 

uppmärksamma användarens karaktäristika, de arbetsuppgifter som användaren 

kommer att utföra samt den tekniska och organisatoriska miljö där användare ska 

använda systemet.  

o Specificera användarnas och organisationens krav. Här ska de krav som ställs av 

användare och organisationen ställas i relation till sammanhangsbeskrivningen. En 

tydlig redogörelse för målen med användarcentrerad design ska sättas upp samt en 

prioritering av de olika kraven. Mätbara mål ska sättas upp för att kunna testa designen 

och användare ska ge bekräftelse på dessa mål. Lagstadgade eller rekommenderade krav 

ska inkluderas och hela förloppet ska dokumenteras.  

o Ta fram design och prototyp. I denna punkt utvecklas huvuddragen i designförslag samt 

konkritiseras designlösningen med simuleringar, modeller och så vidare. Lösningen 

visas för användare och de får utföra arbetsuppgifter med prototypen. Därefter itereras 

processen tills designmålen är uppfyllda. 

o Utvärdera design gentemot ställda krav. Här fastställs om användarnas och 

organisationens krav har uppnåtts och feedback ges som kan förbättra designen. Det 

finns många olika utvärderingsmetoder, varav några presenteras i denna rapport. Vilken 

metod som väljs beror på den utvecklade produkten, ekonomin samt de tidsmässiga 

begränsningarna.  

(ISO standarder, Usability Partners) 

3.5 PRINCIPER OCH RIKTLINJER 
Principer och riktlinjer kan vara ett komplement till användbarhetsmål, men det bör inte vara 

ett substitut helt och hållet. Det finns olika typer av principer och riktlinjer: 

o Generella riktlinjer. Exempel på generella riktlinjer är Nielsens heuristiker och 

Shneidermans gyllene regler som beskrivs närmare i kapitel 3.5.1 Nielsens heuristiker 



10 
 

och 3.5.2 Shneidermans åtta gyllene regler. Detta är designprinciper som är baserade på 

forskning och erfarenhet och de är ofta relativt generella och ger ingen direkt vägledning 

för konstruktionen.  

o Internationella standarder. ISO standarder som tagits fram med internationell konsensus. 

Det finns designprinciper för dialoger, presentation av information, användarvägledning, 

menydialoger och så vidare. Även dessa är tämligen generella i sin vägledning. 

o Plattformsspecifika designregler. Dessa designregler syftar till att ge ett gemensamt 

utseende och känsla för en specifik plattform, exempelvis Microsoft Windows User 

Experience eller Java Look and Feel Design Guidelines.   

o Domän- eller produktspecifika designregler. Dessa regler riktas mot en speciell domän, 

produktfamilj eller enstaka produkt. De baseras ofta på ovan nämnda riktlinjer.  

Det bör även nämnas att alltför detaljerade riktlinjer inte ger stöd för helheten och därför bör 

vissa överväganden kunna göras när det gäller designen beroende på vem den är till för och i 

vilket sammanhang. (Gulliksen och Göransson, 2002) 

3.5.1 NIELSENS HEURISTIKER  

Jakob Nielsen har utvecklat tio heuristiker för design av användargränssnitt. Den första 

versionen av dessa regler utformades 1990 tillsammans med Rolf Molich, men har sedan 

dess förfinats av Nielsen baserat på analys av 249 användbarhetsproblem. Denna version av 

heuristikerna presenterades först 1994. (Nielsen, 2005) 

o Tydlig systemstatus. Systemet ska alltid hålla användaren uppdaterad om vad som 

händer, dock med passande feedback inom rimliga gränser.  

o Matcha systemet med verkligheten. Systemet ska tala samma språk som användaren, det 

vill säga använda ord, fraser och begrepp som är välbekanta för användaren istället för 

tekniska termer. 

o Ge användaren kontroll och frihet. Användaren ska alltid ha tillgång till en ”nödutgång” 

vid felval av funktion. Funktionerna ånga och gör om bör stödjas.  

o Var konsekvent och använd standarder. Användaren ska inte behöva fundera på om olika 

ord, situationer eller händelser har samma innebörd. Olika delar av systemet ska fungera 

på samma sätt. 

o Förhindra uppkomst av fel. En design som förhindrar uppkomsten av fel är bättre än bra 

felmeddelanden.  

o Bättre med igenkännande än att komma ihåg. Minimera belastningen på minnet genom 

att göra objekt, händelser och val synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg 

information från en del av systemet till ett annat. 

o Flexibelt och effektivt att använda. Snabbkommandon ökar tempot hos experten, men 

märks inte av nybörjaren. Tillåt även användaren att anpassa frekventa händelser.  

o Estetisk och minimal design.  Dialoger ska inte innehålla onödig information eller 

information som sällan används.  

o Hjälp användare identifiera, diagnostisera och rätta till fel. Felmeddelanden ska vara 

skrivet med enkelt språk, tydligt peka ut felet och konstruktivt föreslå en återgärd.  

o Hjälp och dokumentation. All information ska vara lätt att hitta, fokusera på användarens 

uppgift, lista konkreta händelseförlopp och inte vara för stor.  
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3.5.2 SHNEIDERMANS ÅTTA GYLLENE REGLER 

De åtta gyllene reglerna som presenteras i detta kapitel har tagits fram från erfarenhet och har 

förfinats över två decennier. De är tillämpbara i de flesta interaktiva system, men är självklart 

inte helt fullständig i alla avseenden och måste anpassas till varje typ av miljö. Reglerna är 

hämtade från Shneiderman och Plaisant (2005). 

1. Sträva efter konsekvens. Denna regel är den som oftast bryts, men den kan vara svår att 

följa eftersom konsekvens finns i många olika skepnader.  Konsekventa 

handlingssekvenser ska användas i liknande situationer; identisk terminologi ska 

användas vid inmatning, i menyer och hjälpfönster samt konsekvent färg, layout, fonter 

osv. ska vara lika genom hela systemet. De tillfällen då systemet är inkonsekvent bör 

begränsas.  

2. Tillgodose för allmän användbarhet. Det är viktigt att komma till insikt om att olika typer 

av användare har olika behov och designen bör vara anpassningsbar efter detta. För att 

tillgodose alla typer av användare bör det finnas exempelvis extra förklaringar för 

nybörjare och genvägar och dolda funktioner för experter. Nybörjare ska ha lätt att 

förstå systemet och svårt för att göra fel medan experter ska kunna arbeta mer effektivt 

och i ett snabbare tempo.  

3. Erbjud informativ respons. Varje operation som användaren genomför bör följas av någon 

typ av respons från systemet. Vid vanliga och mindre handlingar kan denna respons vara 

blygsam och enkel men vid mer ovanliga och viktiga operationer bör responsen vara mer 

omfattande.  

4. Designa dialogrutor så de har en tydlig början och ett tydligt slut. Händelsesekvenser bör 

organiseras i grupper med en början, mitten och slut. När sekvensen är avklarad bör 

användaren få informativ respons på detta, vilket ger denne en känsla av fullbordan och 

en signal att fortsätta med nästa uppgift.  

5. Förebygg fel samt erbjud felhantering. Systemet ska i så stor grad som möjligt designas så 

att det inte går att göra allvarliga fel. Exempel på detta kan vara att göra icke valbara 

menyval gråa samt låta användaren klicka i en kalender istället för att skriva in datum. 

Dessutom bör gränssnittet upptäcka fel och kunna erbjuda enkla och konstruktiva 

metoder för att rätta till felet. Felmeddelanden ska vara utformade så att de får 

användaren att enklare reparera och lära sig från sina fel. Även utformningen på 

felmeddelandet är viktigt då fientliga formuleringar såsom ”illegal operation” bör 

undvikas och istället använda sig av informativa meddelanden såsom ”skrivaren har slut 

på färg, vänligen köp nya patroner”.  

6. Tillåt möjlighet att enkelt ångra händelser. Händelser bör i så stor grad som möjligt 

kunna ångras. Detta lindrar oron av att göra fel samt uppmuntrar viljan att utforska 

systemet.  

7. Stöd den inre känslan av kontroll. Erfarna användare vill gärna känna att de har kontroll 

över systemet och att det svarar så som de har tänkt sig.  Gränssnittet ska inte ha några 

överraskande moment samt undvika svårigheter med att hitta rätt information. Detta 

leder till stress och missnöje. 

8. Reducera belastningen på korttidsminnet. Människans begränsade förmåga att bearbeta 

flera saker på samma gång kräver att designen är uppbyggd på så sätt att det inte kräver 

för mycket av användaren.   
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3.5.3 PLATTFORMSSPECIFIKA DESIGNREGLER 

Gulliksen och Göransson (2002) menar att plattformsspecifika guider såsom Microsoft Windows 

User Experience eller Java Look and Feel Design Guidelines som nämndes i kapitel 3.5 Principer 

och riktlinjer har en tendens att vara mer av en specifikation av just den plattformen än ett 

designhjälpmedel och stöd. Dessutom förändras dessa guider i takt med att företaget bakom 

förändrar sin profil eller dylikt. Designers som använder sig av dessa guider ligger alltid steget 

efter och ofta läggs för mycket fokus på att följa guiden istället för att fokusera på 

användbarheten.   

3.5.4 ANVÄNDARKOMPETENS 

Som systemutvecklare är det viktigt att vara medveten om att olika personer lär sig, tänker och 

löser problem på olika sätt. Vissa föredrar tabeller istället för grafer och andra vill ha ord istället 

för siffror. Olika förkunskaper kräver olika typer av gränssnitt och detta måste utvecklaren 

kunna tillgodose i ett gränssnitt som ska användas av personer med skiljd användarkompetens. 

(Shneiderman och Plaisant, 2005) 

Användarkompetens brukar delas upp i nybörjare, medelanvändare och expert varav de flesta 

användare hamnar under fliken medelanvändare enligt en normalfördelad kurva. Cooper (2007) 

menar att ingen vill kvarstå som nybörjare för länge för att undvika känslan av att vara 

inkompetent. Han förklarar att ingen i regel stannar en längre tid som nybörjare utan förflyttar 

sig ganska snart till att vara en medelanvändare. Skulle de inte lyckas med denna avancering 

överger de hellre programmet än stannar kvar som nybörjare. De flesta ligger dock på en 

medelnivå där kunskaperna växer och avtar om vartannat beroende på hur ofta de använder 

produkten. Medelanvändarna är en viktig grupp att ta hänsyn till eftersom de, trots att de snabbt 

förflyttat sig från nybörjare till medelanvändare, sällan avancerar till experter. Därför bör ett 

gränssnitt rikta in sig mot medelanvändare, men ändå ha funktioner så att både nybörjare och 

experter kan använda produkten effektivt. Visa typer av program bör dock rikta in sig mot 

experter eftersom i stort sett bara personer med god teknisk kunskap använder dem. Dessa kan 

vara exempelvis vetenskapliga instrument, medicinsk utrustning eller utvecklingsredskap. 

Likaså finns det system som måste hållas på en nybörjarnivå såsom sådana som används av 

personer med funktionsnedsättningar eller sådana som används i publika platser såsom 

bibliotek. Cooper beskriver målet med utvecklandet av ett användargränssnitt som följer:  

”to rapidly and painlessly get beginners into intermediacy, to avoid putting obstacles in the way of 

those intermediates who want to become experts, and most of all, to keep perpetual intermediates 

happy as they stay firmly in the middle of the skill spectrum”.  (Cooper, 2007, s 45) 

o Nybörjare. Nybörjaren har lite eller ingen erfarenhet av datorer. De kräver ständig 

feedback från systemet för att hela tiden vara medveten om att de arbetar mot rätt mål 

och att allt är bra. För att få nybörjare att avancera till medelanvändare måste systemet 

erbjuda någon typ av hjälp. (Faulkner, 2000) Dock måste denna hjälp vara valbar på 

något sätt eftersom den, så fort användaren avancerar till nästa kunskapsnivå, kommer 

att anses vara i vägen. Hjälpen ska vara bra och enkel och bör även inkludera enkel 

tillgång till mänsklig hjälp. Nybörjare vill att systemet ska ge dem enkla val istället för att 

själva behöva fundera ut sina handlingar. Ofta förlitar de sig på menyer för att lära sig 

utföra kommandon. De vill att systemet ska hålla ett lugnt tempo så att de hinner ta reda 

på all fakta de behöver samt känna att de inte har sönder någonting. (Cooper, 2007) 
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o Medelanvändare. Medelanvändaren använder ofta systemet sporadiskt eller under vissa 

begränsade perioder. De kräver bra online hjälp och manualer. De minns ofta systemets 

övergripande delar medan detaljerna är mer vaga. (Faulkner, 2000) Medelanvändare 

behöver bra åtkomst till de olika verktygen. ToolTip, det vill säga den korta förklaring 

som visas när musen hålls över till exempel en ikon, är ett bra hjälpmedel för 

medelanvändare. (Cooper, 2007) 

o Expertanvändare. Expertanvändare är ofta självsäkrare än nybörjaren och har inget emot 

att utföra nya uppgifter i ett system. De har en större kunskap om systemanvändning och 

kräver därför inte lika mycket feedback och hjälp. (Faulkner, 2000) Expertanvändare vill 

att allting ska gå snabbt och kräver snabb respons, snabb och icke distraherande 

feedback samt olika typer av snabbkommandon för att snabbt kunna genomföra en 

uppgift med hjälp av tangentbordet. (Shneiderman och Plaisant, 2005) 

3.5.5 DATAINMATNING 

Att skriva in data i ett system kan ta upp en stor del av användarens tid och kan samtidigt vara 

väldigt frustrerande och en källa till stora fel. Val bör i så stor grad som möjligt göras genom 

musklick istället för att skriva in strängar med text i ett fält. Genom att göra sina val i en 

förutbestämd lista istället för att skriva in i ett fält minskar behovet av att memorera, 

strukturerar valet samt minskar risken att göra fel. Dock föredrar expertanvändare ofta att 

skriva in korta texter, ca sex till åtta bokstäver, istället för att lämna tangentbordet och förflytta 

sig till musen. Ibland är det svårt att undvika textfält, exempelvis när personliga namn eller 

numeriska värden ska skrivas in. Även textfält kan dock anses som attraktivt då det ger 

användaren en känsla av att vara i kontroll och eftersom få instruktioner behövs då 

tillvägagångssättet påminner om vanliga pappersenkäter. Det finns en del riktlinjer inom design 

av formulär; 

o Meningsfull titel. Identifiera ämnet och undvik dataterminologi.  

o Logisk gruppering och sekvensering av fält. Besläktade fält bör läggas tillsammans och 

bör ha en tydlig avgränsning till andra grupperingar av fält. Sekvensen av fält bör även 

reflektera vanliga mönster, exempelvis att adress kommer före postnummer och postort. 

o  Konsekvent datainmatning och terminologi. Liknande händelsesekvenser och ordval bör 

användas i alla situationer.  

o Tydliga storleksbegränsningar på fälten. Fältens storlek ska återspegla längden på det 

som ska skrivas in.  

o Bekväm förflyttning av markören.  Erbjud en enkel och tydlig metod för att flytta 

markören mellan fälten med hjälp av tangentbordet, exempelvis tangenten för tab.   

o Motverka fel. Där det är möjligt bör det undvikas att skriva in fel värde. Ska exempelvis 

ett numeriskt värde lämnas bör inte bokstäver tillåtas. Då ska ett tydligt felmeddelande 

tala om detta. 

o Förklarande meddelanden. Om det är möjligt bör förklarande meddelanden om fältet 

eller dess tillåtna värden presenteras på en bestämd plats, exempelvis bredvid eller 

under fältet, när markören är i fältet.  

o Kompabilitet. Formatet för den information som matas in ska överensstämma med 

formatet som informationen visas med på skärmen.  

(Shneiderman och Plaisant, 2005) 
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3.5.6 DIALOGRUTOR 

Dialogrutor är den vanligaste lösningen vid exempelvis uppgiftsspecifika funktioner och 

begränsade datainmatningar. Genom att följa ett antal riktlinjer för dialogrutor är det möjligt att 

försäkra sig om lämplig konsekvens på de olika rutorna.  

o Meningsfull titel. Dialogrutan bör ha en meningsfull titel som identifierar den. 

o Sekvensering från översta vänstra till nedersta högra hörnet. I dialogrutan bör innehållet 

placeras i en genomtänkt ordning, vanligtvis från översta vänstra till nedersta högra 

hörnet. En god struktur hjälper till att organisera innehållet, exempelvis genom att 

gruppera relaterade element inom en box eller separerade med en linje. 

o Relationen mellan dialogrutan och aktuellt innehåll på skärmen.  Eftersom dialogrutor 

ofta lägger sig ovanpå en del av skärmens innehåll finns en risk att viktig information 

döljs. Därför bör dialogrutan vara så liten som är rimligt och uppenbara sig nära, men 

inte ovanpå relaterande element på skärmen.  

o Konsekvent val av knappar. Exempelvis OK och Avbryt. 

o Lätt att fullfölja och avbryta. Användaren ska direkt förstå vad som ska göras i 

dialogrutan samt hur händelsen avbryts.  

o Självförklarande. Användaren ska omedelbart förstå varje steg genom återkoppling från 

programmet eller tillräckliga förklaringar när användaren ber om det. (Gulliksen, 

Göransson, 2002) 

(Shneiderman och Plaisant, 2005) 

3.5.7 ÖGATS RÖRELSER ÖVER GRÄNSSNITTET 

När ett gränssnitt betraktas bör ögonrörelserna följa en logisk bana som möjliggör användaren 

att effektivt och ändamålsenligt uppnå sina mål och genomföra sina uppgifter. En bra och logisk 

rörelse för hur ögat söker sig genom gränssnittet visas i Figur 4. I Figur 5 är objekt utplacerade 

överallt på skärmytan utan någon riktig tanke bakom det, vilket medför en dåligt logisk rörelse. 

(Cooper, 2007) 

 
Figur 4. Bra ögonrörelse (Cooper, 2007, s 300) 

 
Figur 5. Dålig ögonrörelse (Cooper, 2007, s 300) 

 

3.5.8 HJÄLP OCH DOKUMENTATION 

Hjälp och dokumentation är en viktig del av ett gränssnitt, men det ska aldrig vara en ursäkt för 

att inte göra ett tillräckligt användbart gränssnitt. Ofta läser inte användaren manualen eftersom 

de hellre lägger tiden på något som får dem att känna sig produktiva. När användarna väl vill ha 
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hjälp av manualen har de ofta hamnat i någon typ av akutläge och behöver omedelbar hjälp. 

Detta medför ett behov av en bra, uppgiftsorienterad sökfunktion. (Nielsen, 1993) Allwood 

(1998) sammanfattar ett antal faktorer som förhöjer användbarheten hos manualer. Dessa är att 

den ska vara kort, innehålla stöd för aktiv inlärning, den ska vara uppgiftsorienterad, innehålla 

stöd för felhantering samt stöd för hur en viss typ av uppgift löses vid problem. Stöd för aktiv 

inlärning innebär att läsaren så snabbt som möjligt uppmanas att börja interagera med datorn 

vilket har visat ge upphov till bättre inlärning. Uppgiftsorientering innebär att presentationen av 

information i manualen struktureras utifrån de uppgifter som senare ska lösas med programmet 

istället för utifrån programmets egenskaper. Varje uppgift bör även presenteras åtskiljda från 

varandra så de går att läsa utan att behöva läsa tidigare text. Uppgiftsorientering kan leda till att 

användarna snabbare kommer igång med sina uppgifter och det stödjer samtidigt deras aktiva 

inlärning. Ofta är manualer alldeles för långa och detta kan bero på att syftet med texten inte är 

tydligt klargjord. Det är viktigt att klargöra om manualen är en systemdokumentation, en 

instruktionsmanual eller en användarhandbok. Ska dokumentet fylla alla tre funktionerna kan 

det vara en god idé att ändå försöka skilja de olika funktionerna åt.  

3.6 KOGNITIV PSYKOLOGI 
Kognitiv psykologi studerar hur människor behandlar information. Detta innefattar tre 

huvudkategorier; hur informationen inhämtas, hur den bearbetas och hur den används eller 

utnyttjas. (kognitiv psykologi, Nationalencyklopedin) Kunskap inom detta område kan bidra till 

bättre gränssnitt eftersom det ger en förståelse för vad som kan förväntas av en användare samt 

tillhandahåller metoder för att skapa gränssnitt som förbättrar användarens kapacitet. 

Dessutom kan kunskaper inom detta område identifiera och förklara problem som användare 

eventuellt har.   

3.6.1 KOGNITIVA ARBETSMILJÖPROBLEM 

Med kognitiva arbetsmiljöproblem menas de typer av hinder av olika ursprung som försvårar 

och förhindrar förståelse, möjlighet till överblick, påverkan samt kontroll och styrning av 

arbetsprocesserna. Dessa problem kan leda till olika slags stressreaktioner och på sikt även till 

dåliga arbetsprestationer, ineffektivitet, belastningsbesvär med mera. Vid användandet av 

datoriserade informationssystem är en stor del av de kognitiva arbetsmiljöproblemen relaterade 

till gränssnittet.  

Till följd av ett informationssystems utformning kan en informationsbrist skapas hos 

användaren. Informationen kanske finns i systemet men på grund av utformningen kan det vara 

svårt att få fram den, eller ta så lång tid att användaren hellre avstår. Vilken information och 

sättet den presenteras på måste anpassas till både arbetssituationen och användaren.  

En viktig aspekt att tänka på vid mänsklig informationsbearbetning är uppdelningen mellan 

medvetna och automatiserade tankeprocesser. På en hög nivå där handlingar kräver aktivt 

tänkande och problemlösning är människan kreativ och har en avancerad och adaptiv förmåga, 

men klarar endast att behandla en sak i taget. På en lägre kognitiv nivå har människan däremot 

nästan obegränsad parallell kapacitet eftersom handlingarna är inlärda och automatiserade. 

Detta leder till en frågeställning om vilka egenskaper som gör att en uppgift snabbt kan 

automatiseras eller inte kan automatiseras alls. Forskning tyder på att uppgifter som människan 

är byggd för att klara av, till exempel mönsterigenkänning är lätta att automatisera samt att 

uppgifter som kräver en bedömning är svåra att automatisera. (Lind et al., 1991) 
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Nedan följen en uppdelning av problemklasser som kommer från Lind et al. (1991) och som 

bygger på fältstudier och experiment.  

o Avbrott i tankegången. Användaren tillåts inte koncentrera sig odelat på arbetsuppgiften 

utan tvingas använda kognitiv kraft på högre nivå. Vid manuellt arbete är det ofta lättare 

att automatisera inhämtningen av information som krävs för att utföra uppgiften, men 

vid datorstött arbete krävs ofta en högre nivå av kognitiv belastning.  

o Orienteringsproblem. Användaren blir osäker på var i systemet han eller hon befinner sig 

och hur det aktuella läget är relaterat till helheten. En annan aspekt på denna punkt är 

hur snabbt användaren kommer in i sammanhanget efter en tids frånvaro från skärmen.  

o Kognitivt tunnelseende. Det kan vara svårt att ta hänsyn till all information om samtidig 

tillgång till den inte finns tillgänglig. Mer hänsyn tas till den information som är synlig än 

annan information, trots att vetskap finns om var den finns tillgänglig. Om olika 

dokument till exempel är utspridda på en skrivbordsyta har människan förmågan att 

inkludera större informationsmängder i beslutsunderlaget.  

o Belastningar på korttidsminnet. Korttidsminnet kan lagra ca 7+-2 informationsenheter 

samtidigt och den har en kort avklingningstid samt en hög störningskänslighet. (Miller, 

1956) Om informationen är utspridd på flera olika bildskärmsbilder och korttidsminnet 

inte klarar att hålla all information krävs skiftningar mellan bildskärmsbilderna. Detta är 

tidskrävande och ansträngande och även själva kommandot till bildväxlingen kan störa 

korttidsminnet.   

o Onödig kognitiv belastning. Mycket av den information som hämtas in sker via avkodning 

och tolkning av de mönster som informationen bildar, och inte via läsning. Människan 

kan betrakta ett dokument snabbt och zooma in på den intressanta delmängden. 

Mönsterigenkänning automatiseras lätt och snabbt och gränssnittet måste stödja denna 

typ av sök- och tolkningsmöjligheter.  

o Spatial ”virrighet”. Ofta tenderar människan att omedvetet ta till sig informationens 

spatiala egenskaper. Vi minns i termer av färg, form, läge, rörelse m.m. Till exempel är 

det möjligt att memorera var på en sida i en tidning något intressant stod skrivet. Detta 

utnyttjas för att snabbt kunna söka och identifiera relevant information. Om de spatiala 

relationerna är oklara förstörs denna möjlighet. Detta sker ofta vid användandet av dator 

då ett dokument inte längre är sidorienterat.  

o Inkonsekvent informationskodning. Färg, form, font, läge, funktionsknappar etc. kan ges 

en informationsmässig innebörd. Användandet blir mycket svårt att automatisera om 

inte denna kodning är lika över tiden och i olika delar av systemet eller på annat sätt inte 

är genomtänkt. Till exempel är det viktigt att namngivningar i gränssnittet har 

kopplingar till begrepp som används i den aktuella arbetssituationen.  

o Problem att identifiera processens status. Det är viktigt att snabbt kunna sätta sig in i en 

process och dess status, annars kan det vara svårt att planera sitt arbete eller växla 

mellanolika arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det är lätt att blir styrd av det som 

systemet förmedlar vilket kan göra det svårt att hitta och utföra det som egentligen är 

högst prioriterat.  

3.6.2 ÅTERGÄRDER FÖR ATT MINSKA KOGNITIVA ARBETSMILJÖPROBLEM 

För att koppla an till tidigare nämnda problem presenteras här ett antal synpunkter på 

gränssnittsdesign, hämtat från Lind et al. (1991). 
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o Rätt informationsmängd samtidigt på skärmen. Det är viktigt att all information som 

behövs för en viss arbetsuppgift finns tillgänglig samtidigt på skärmen för att minimera 

kognitivt tunnelseende och belastningar på korttidsminnet. Ofta kan detta leda till att en 

mycket stor mängd information måste visas samtidigt och informationen måste då 

kunna presenteras på ett kompakt sätt. 

o Disposition av bildskärmsytan. Informationen måste komponeras på skärmen på ett bra 

sätt. Det är viktigt att tänka på vad som är fokus för intresset och hur arbetsförloppet ser 

ut.   

o Gör designen färdig. Inga avgörande designbeslut bör göras av användaren. Det är inte fel 

att kunna anpassa designen till lokala behov, men när det är gjort ska den vara låst. Detta 

för att personer som använder datorn som ett hjälpmedel inte ska kunna ”snurra till” 

designen.  

o Visa helhet och detalj samtidigt. Översikter över helheten bör i alla lägen visas för att 

kunna se vilken information som finns tillgänglig i systemet samt tydligt visa var i 

helheten användaren befinner sig.  

o Tillåt växling mellan arbetsuppgifter. Gränssnittet måste tillåta att en arbetsuppgift inte 

alltid fullföljs i sin helhet utan avbrott.  

o Ge informationen en tydlig och genomtänkt form. Informationens form, färg, plats etc. ger 

oss kunskap utöver det som är skrivet, såsom när informationen uppstod, hur viktig den 

är och så vidare. Detta bör gränssnittet kunna visa i den utsträckning det är möjligt och 

behövs.  

o Gör informationskodning konsekvent. Kodningen ska vara enhetlig och genomtänkt i hela 

systemet med begrepp som är kopplade till arbetssituationen. 

o Använd ikoner på rätt sätt. Det är viktigt att på ett tydligt och konsekvent sätt specificera 

vad ikonerna står för i hela systemet. De bör också göras så nära associerade med 

arbetsrelaterade begrepp som möjligt.  

o Använd bläddring för informationspresentation. Scrollning som ofta används för att växla 

mellan informationsmängder suddar ut de spatiala relationerna. Det bör istället vara 

möjligt att kunna bläddra mellan sidor. 

o Utforma inmatningsfunktioner rätt. Vid inmatning av stora texter bör effektiva 

hjälpmedel finnas till hands. Dessa hjälpmedel går att finna i till exempel 

ordbehandlingsprogram.   

o Anpassa pekfunktioner till arbetssituationen. Arbetsmoment som innebär användning av 

markör bör utformas så att förflyttningen mellan tangentbord och mus stör användaren 

minimalt. Placeringen av objekt på skärmen bör utformas så att musen behöver röras så 

lite som möjligt och ytan som ska pekas på bör inte vara för liten.  

3.7 UTVÄRDERINGSMETODER 
En objektiv beskrivning och kategorisering av utvärderingsmetoder går att hitta i ISO-

standarden ISO 16982, ”Usability methods supporting human-centered design”. Där går även att 

läsa följade citat som beskriver huvudsyftet med utvärderingar ur ett användarcentrerat 

perspektiv: 

”The focus of evaluation is to assess a design from a human-centered perspective, to make a 

diagnosis on an object or a model (here a computer system) based on a comparison with a 

particular dimension (e.g. interface features, recommendations, standards, performance etc.) or a 

model (e.g. user model, expected task completion, expected usage etc.), with some kind of 
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measurement and data gathering tools (e.g. questionnaires, errors-detection, time-stamp, etc.). The 

goal of such a diagnosis is to assess the usability characteristics of a system with a human-centered 

approach.” (citerad i Gulliksen och Göransson, 2002, s 255)  

De utvärderingsmetoder som presenteras i detta kapitel är endast de som används eller 

diskuteras i denna rapport, då det finns många olika metoder.  

3.7.1 ANTAL TESTANVÄNDARE 

Många tror att användbarhetsundersökningar är väldigt kostsamma och komplexa men detta 

menar Nielsen (2000) är helt fel. Han menar att det bästa resultatet fås genom att testa så få som 

fem personer, men att det bör göras så många sådana små tester som det finns pengar till. 

Nielsen har tillsammans med Tom Landauer visat att antalet användbarhetsproblem som hittas i 

ett användbarhetstest med n antal användare är:  

N(1-(1-L)n) 

N är totalt antal användbarhetsproblem och L är andelen användbarhetsfel som hittats vid 

testning av en ensam användare. Nielsen och Landauer fann att medelvärdet för L hamnade på 

31 % efter undersökningar av ett stort antal projekt.  

 

Figur 6. Samband mellan antal funna användbarhetsproblem och antal testanvändare (Nielsen, 2000) 

Figur 6 visar sambandet mellan antal funna användbarhetsproblem för olika antal 

testanvändare. Denna kurva visar tydligt att ingen testanvändare leder till att inga 

användbarhetsproblem hittas. Med en testanvändare ökar antalet funna problem stort och 

nästan en tredjedel av det totala antalet problem är funna. Ökas antalet testanvändare till två 

stycken kommer det att visa sig att denna person upptäcker många liknande problem som den 

tidigare användaren, men även en del nya problem. Ju fler nya användare som läggs till desto 

mindre nytt kommer fram per användare eftersom samma saker hela tiden återkommer. Efter 

den femte användaren anser Nielsen att det är slöseri med tid eftersom samma problem 

observeras om och om igen.    

3.7.2 UNDERSÖKNING MED FRÅGEFORMULÄR 

Undersökningar med frågeformulär ger en möjlighet att nå ett större antal användare under en 

kort tid och för ett lägre pris. Frågeformuleringen i ett frågeformulär är oerhört viktig – frågorna 

måste vara enkla, tydliga och entydiga. Formuläret bör vara väl förarbetad, granskad av 
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personer med rätta kunskaper samt testad på en mindre grupp användare. Metoder för 

presentation av informationen bör också vara utvecklad innan enkäten delas ut. Många personer 

föredrar att svara på frågeformulär online eftersom det ofta går fortare och enkäten behöver 

inte skickas tillbaka i pappersformat. Det är även effektivare för den som står för enkäten då 

kostnader för tryck och distribution av papper elimineras. Mer om utformning av frågeformulär 

återfinns i kapitel 3.8 Konstruktion av frågeformulär.  

3.7.3 INTERVJU OCH OBSERVATIONSINTERVJU 

Intervjuer och observationsintervjuer genomförs främst på system som redan är i bruk. En 

intervju ger kunskap om personers upplevelser, erfarenheter, värderingar, åsikter och 

resonemang. En intervju kan vara strukturerad, ostrukturerad eller ett mellanting mellan de 

båda varianterna.  

o Ostrukturerad. I en ostrukturerad intervju ställs öppna frågor och deltagaren kan tala 

fritt som sina åsikter. Det är dock möjligt för intervjuaren att styra diskussionen åt rätt 

håll. En nackdel med denna metod är att resultatet blir ostrukturerad och svårare att 

analysera.  

o Strukturerad. I en strukturerad intervju får deltagaren antingen svara fritt på 

förutbestämda frågor, eller välja svar på en förutbestämd gradering. Detta ger data som 

lättare kan analyseras.  

(Osvalder et al., 2008) 

En observationsintervju inleds med en intervju med bakgrundsfrågor samt frågor om hur den 

intervjuade anser att systemet fungerar. Detta ger en användarprofil samt en bild av 

användaracceptansen. Utvärderaren spenderar tid hos användaren i dennes dagliga arbetsmiljö 

och observerar och ställer frågor medan denne utför sitt arbete. Denna metod är troligen en av 

de bättre för att få fram verklighetsbaserad information om systemet. Dock kan den vara något 

kostsam då användarens dagliga arbete kan störas. (Gulliksen och Göransson 2002)  

3.7.4 EXPERTUTVÄRDERING 

Expertutvärdering går ut på att en eller flera experter inom användbarhetsområdet går igenom 

systemet och söker efter designproblem. Denna metod kan delas upp i olika typer enligt 

Shneiderman och Plaisant (2005): 

o Heuristisk utvärdering är en inspektionsmetod för att utvärdera ett system utifrån 

framtagna kriterier, som till exempel Shneidermans åtta gyllene regler eller Nielsens 

heuristiker. Målet är att hitta användbarhetsproblem så att de kan behandlas som en del 

av den iterativa designprocessen. I princip kan en enskild person genomföra denna typ 

av utvärdering själv, men Nielsen (1993) menar att en ensam utvärderare missar många 

av problemen i gränssnittet. Enligt Nielsen har undersökningar visat att en ensam 

utvärderare hittar ca 35 % av användbarhetsproblemen i ett gränssnitt och eftersom 

olika utvärderare hittar olika typer av problem är det lämpligt att samla ihop analyser 

från flera olika utvärderare. Nielsen rekommenderar cirka fem utvärderare och absolut 

minst tre stycken. Alla utvärderare måste bedöma gränssnittet enskilt innan de tillåts 

tala med varandra.   

o Underökning av systemets konsekvens innebär att experten studerar ett antal gränssnitt 

som hör ihop med avseende på om utformningen är konsekvent. Experten tittar på 
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fonter, färger, layout, input och output – format, samt även på utbildningsmaterial och 

online hjälp.  

o Kognitiv undersökning utförs genom att experten simulerar användare som arbetar sig 

igenom gränssnittet och genomför typiska uppgifter.  

o Granskning av standarder – En standard är en typ av mönster som utvecklaren har valt 

att använda i till exempel ett datasystem. En granskning av standarder består av en 

genomgång av systemet för att försäkra sig om att det håller fast vid de standarder som 

bestämts i specifikationen. Exempel på standarder är de som finns definierade hos ISO 

(International Organization for Standardization).  

Faran med expertutvärderingar är att experterna inte alltid har en tillräcklig kunskap om 

arbetsdomänen. Det är viktigt att experten får tillräckligt med tid för att sätta sig in i 

användarnas situation. Denna metod går ofta snabbast att utföra, men eftersom den utförs utan 

direkt användarsamverkan ger den inte full information eller insikt i problemen.  

3.7.5 GRUPPGRANSKNING 

En expert på användbarhet leder gruppen som kan bestå av användare, utvecklare, ergonomer, 

dokumentatörer etc. Gruppen går igenom och diskuterar ett antal scenarier som tillhör 

användarens arbetsuppgifter. Problem och tveksamheter noteras, kategoriseras och värderas. 

Gruppgranskning bör inte ta längre tid än ett par timmar och utförs ofta tidigt i ett 

utvecklingsprojekt. Metoden är positiv eftersom många infallsvinklar ges. Det är viktigt att 

granskningarna genomförs på ett konstruktivt sätt så att deltagarna inte bara ägnar sig åt att 

bevaka sina egna intressen. Gruppens sammansättning och deltagarnas inställning spelar en stor 

roll för resultatet, men överlag är granskningen relativt effektiv. (Gulliksen och Göransson 2002) 

3.8 KONSTRUKTION AV FRÅGEFORMULÄR 
Innan en konstruktion av frågeformulären genomförs är det viktigt att klargöra syftet med 

undersökningen, dess frågeställning samt definiera mätbara variabler. När det sedan är dags att 

konstruera frågorna är det viktigt att för varje fråga fundera på varför just den ska vara med och 

om den kopplar an till den faktiska frågeställningen. Genom att inskaffa kunskaper från den 

kognitiva psykologin är det möjligt att ta reda på hur svarsprocessen går till hos en människa. 

Grundläggande i denna modell är om respondenten kan och vill svara. Frågorna får inte vara för 

omfattande, sakna svarsalternativ eller vara av en känslig natur. Det finns även en risk att 

frågorna rör ett område som respondenten är helt ointresserad eller okunnig om och inte har 

några åsikter.  

3.8.1 FORMULERING AV FRÅGORNA 

Det finns ett stort antal regler som bör följas vid konstruktion av frågor i ett frågeformulär. Ett 

grundläggande krav är att frågorna ska vara neutrala och får därmed inte vara ledande. Detta 

gäller speciellt frågor där intresset för mätningen är attityder och värderingar. Frågan bör alltså 

inte formuleras enligt Är du positivt inställd till gränssnittet eftersom respondenten då styrs mot 

ett jakande svar. Istället bör frågan omformulera enligt Vilken är din huvudsakliga inställning till 

gränssnittet och därefter rada upp ett antal svarsalternativ. Även värdeladdade eller 

prestigeladdade formuleringar i frågan där svarstagaren förväntas svara på ett visst sätt bör 

undvikas. Hypotetiska frågor bör också undvikas då det inte alltid är möjligt att sätta sig in i 

olika situationer. Vidare bör bara en sak i sänder frågas så att inte svarstagaren blir förvirrad 

över vilken fråga denne faktiskt svarar på. Viktigt att tänka på är att använda ett korrekt och 

enkelt språk utan främmande ord eller fackuttryck. Förkortningar bör undvikas och frågan bör 
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inte heller vara för lång och invecklad. Viktigt är att precisera frågan i tid och rum och undvika 

ord av typen brukar, ibland och ofta och istället ersätta dessa med svarsalternativ av typen 2 ggr 

i veckan. Även rangordningsfrågor bör undvikas eftersom alla respondenter inte alltid kan eller 

vill rangordna ett antal olika alternativ.  

3.8.2 UTFORMNING AV SVARSALTERNATIVEN 

Det första som ska beslutas vid utformning av svarsalternativen är om frågorna ska vara slutna 

eller öppna, det vill säga ska svarsalternativ användas eller ska respondenten få svara fritt. Ofta 

går dessa varianter att kombinera. Fördelen med slutna frågor är att de är lättare att analysera 

medan öppna frågor kan ge utförligare och mer nyanserade svar. Dock ställs det högre krav på 

respondenten vid öppna frågor vilket kan leda till att frågan inte alls besvaras. Det är även 

viktigt att alltid ha med ett alternativ för osäkra svar såsom vet ej eftersom det annars finns en 

risk för bortfall på frågorna eller felaktiga svar. Detta är extra viktigt vid frågor som rör åsikter 

och värderingar.  

Enkäter och intervjuer bör inte vara för omfattande och antalet svarsalternativ bör inte vara för 

många. Finns det för många svarsalternativ kan det vara svårt att få en tydlig överblick och 

risken är att respondenten väljer ett ytteralternativ. För få svarsalternativ ska också undvikas 

eftersom det kan kännas frustrerande att inte få ge ett mer nyanserat svar än till exempel bra 

eller dåligt. Dahmström (2005) rekommenderar högst fem-sju alternativ. En annan viktig 

synpunkt Dahmström presenterar är att undvika att dela in svar i olika intervall i onödan. Gäller 

en fråga exempelvis åldern som bakgrundsinformation i en intervju är det olämpligt att dela in 

svarsalternativen enligt exempelvis 18-24, 25-44, 45-64 och så vidare. Anledningen är att den 

faktiska åldersfördelningen kan ha missbedömts så att många hamnar i samma intervall. Istället 

bör frågan gälla ålder eller födelseår eftersom det då är möjligt att i efterhand dela in variabeln i 

passande intervall. (Dahmström, 2005) 
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4 PASSERSYSTEMET ARX 

4.1 OM ASSA 
ASSA är ett svenskt företag som utvecklar lås och integrerade säkerhetssystem för dörrmiljöer. 

Företaget bildades 1881 av August Stenman och är idag stora även internationellt med 

etablerade positioner i USA, England, Holland, Tyskland, Baltikum och Asien. (ASSA, Om 

företaget)  

Den del av ASSA som från början hette Solid har historiskt tillverkat både elektriska lås och 

passersystem. Sedan år 2000 omfattar verksamheten endast passersystem. Hösten 2006 gick 

Solid över till ASSA. På affärsenheten EDL (Elektroniska Dörrlösningar) arbetar cirka 25 

personer och huvudkontoret ligger på Förmansvägen 11 i Stockholm.  Affärsiden är; ”Att erbjuda 

den bästa elektroniska lösningen för kontroll av fysiskt tillträde”. ASSA /Solid har lång erfarenhet 

av passerkontroll. På 1950-talet tog de fram det första kodlåset tillsammans med Ericsson.  

(ASSA, Introduktion till Nätverk med ARX) 

ASSA ingår sedan 1994 i koncernen ASSA ABLOY som är världsledande inom lås- och 

dörrlösningar. Koncernen har över 30 000 anställda och en omsättning på 31 137 MSEK (2006).  

Den bildades i de nordiska länderna 1994 då Securitas och Wärtsilä slog ihop sina respektive 

låsverksamheter Assa och Abloy. ASSA ABLOY AB noterades på Stockholms Fondbörs 

(Stockholmsbörsen) den 8 november 1994. Koncernen omfattar idag över 150 bolag i 40 länder. 

(ASSA, Om företaget) 

4.2 OM ARX 
ARX är ett online - passersystem som först lanserades av ASSA AB 2003. Namnet kom fram av en 

slump och betyder borg på latin (ARX, Nationalencyklopedin) I och med att systemet är ett 

online system och all kommunikation sker genom TCP/IP – protokollet (protokoll för 

datakommunikation över nätverk) behövs inga dedikerade kablar. Dessutom är det möjligt att 

administrera systemet från vilken dator som helst med internetuppkoppling.  

Säkerheten i ett passersystem är mycket viktigt och i ARX krypteras all kommunikation. Första 

gången en undercentral kopplar upp sig mot en server byter enheterna certifikat med varandra. 

Med utgångspunkt i dessa skapas krypteringsnycklar och nya certifikat som används vid all 

kommunikation. (ASSA, Introduktion till Nätverk med ARX) 

Systemet består av tre huvuddelar; serverprogramvaran, undercentraler (LCU) samt 

klientprogrammet. I denna rapport är det klienten som är av största intresse men även övriga 

delar kommer att beskrivas kortfattat.  

4.2.1 HUR ARX KOM TILL 

Efter att ha arbetat i 15 år med ARX föregångare RITA gick det inte längre att underhålla 

systemet, dels eftersom det var skrivet i Visual Basic som i stort sett inte används längre. Det 

beslutades att ett nytt system skulle byggas. Från början var det tänkt att en konsultfirma skulle 

utveckla ARX, men efter mycket problem med olika programmeringsspråk och utdragna 

tidsplaner tog ASSA (då Solid) saken i egna händer och skrev om all kod i Java, och ARX 

passersystem skapades.  

Som utgångspunkt för vad ARX skulle innehålla för funktionalitet användes föregångaren RITA, 

och omfattande beskrivningar skrevs om detta. Därefter upprättades en grupp bestående av 
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tekniker och beslutsfattare från Solid samt personer från konsultfirman som skulle utveckla ARX 

från början. Utseende och logik diskuterades och olika prototyper skapades. När en relativt 

komplett prototyp hade skapats upprättades Erfa-gruppen, där Erfa står för erfarenhet. Denna 

grupp bestod av installatörer med stor vana från denna typ av produkter. Erfa-gruppen var med 

och bidrog med användaråsikter de första två åren. Gruppen träffades ca åtta gånger under 

dessa två år och både frågor angående användargränssnitt och funktion diskuterades på dessa 

möten. Därefter övergick arbetet mer i underhåll och en ny konstellation av Erfa-grupp skapades 

med både installatörer och slutanvändare. ASSA träffar Erfa-gruppen ca tre gånger om året och 

presenterar där idéer, nya funktioner och ändringar. Samtidigt samlas information från gruppen 

bestående av vilka funktioner de anser saknas och vilka ändringar som bör genomföras. Frågor 

som rör direkt utseende på ARX tas inte upp på dessa möten utan diskuteras endast inom 

utvecklingen. (Lars Nilsson, ASSA) 

4.2.2 ARX SERVER 

ARX servern hanterar all kommunikation mellan hårdvara och mjukvara i systemet, det vill säga 

mellan undercentralerna och klienten. Serverprogramvaran är objektorienterad och hanterar en 

relationsdatabas med all information om systemet för att möjliggöra informationsdelning med 

andra applikationer. Figur 7 visar hur en installation av ARX hårdvara kan se ut.  

 

Figur 7. Installation av ARX hårdvara (ARX 1.9 User Guide) 

4.2.3 UNDERCENTRAL (LCU) 

Undercentralen ansluts direkt till befintligt TCP/IP nätverk och kommunicerar med klient och 

server och dess uppgifter är att hantera passerkort, portkoder och nycklar enligt anvisningar 

från klienten. Centralerna sitter utplacerade i dörrmiljön och varje central (LCU9016) kan styra 

upp till 16 dörrar med upp till 32 kortläsare. Det finns dock ingen begränsning för hur många 

undercentraler som kan styras av ett ARX system. För att hålla en hög säkerhet används PKI 

certifikat (för att hantera publika krypteringsnycklar) och SSL kryptering (metod för kryptering 

mellan två värdar) och efter driftsättning kan centralen bara kommunicera med den ARX server 

som har samma certifikat. (ASSA, Introduktion till Nätverk med ARX) 

Även om servern inte är igång eller om nätverket är nere så fungerar centralen. Alla beslut om 

att öppna dörren tas i centralen och även logghändelser kan sparas lokalt. (ASSA, Centralenhet 

LCU 9016) 
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4.2.3.1 DÖRRKONTROLL (DAC) 

Varje dörr har en dörrkontroll, en så kallad DAC, som styr hur den ska bete sig på order av 

undercentralerna. Till varje enhet kan bland annat läsare, öppningsknapp och ellås respektive 

motorlås etc. kopplas in.  

4.2.4 ARX KLIENT 

ARX-klienten används för själva administreringen av programmet och kommunicerar med ARX 

Servern.  

 

Figur 8. Huvudfunktionerna i ARX (ARX 1.9 User Guide) 

Figur 8 visar hur huvudfunktionerna i ARX-klienten fungerar tillsammans. Denna kedja måste 

vara obruten för att ge tillträde.  Ett kort fungerar bara om det är kopplat till en person och en 

person får bara tillträde om denne är kopplad till en viss behörighetskategori. Vidare måste 

behörighetskategorin vara knutet till ett visst passerområde som definieras av ett antal dörrar. 

För att få tillträde knyts behörighetskategorier och behörighetsscheman samman och kopplas 

till ett passerområde. Varje dörr måste vara tilldelad en dörrtyp och tillhöra ett passerområde. 

Behörighetsscheman styr vilka behörighetskategorier som har tillträde under vilka tider och 

säkerhetsscheman styr säkerhetsnivån för en viss dörr vid en viss tid. Övriga scheman styr 

dörrarnas olika driftlägen och kalendern definierar olika dagtyper, till exempel vardag och 

helgdag. (ARX 1.9 User Guide) 

4.2.4.1 GRÄNSSNITTET 

ARX klientens gränssnitt består av en menyrad och en knapprad. Menyraden innehåller de 

vanliga menyerna såsom Arkiv, Redigera, Verktyg, System, Fönster och Hjälp varifrån det går att 

nå programmets alla delar. Knappraden består av ett antal ikoner och fungerar som snabbval till 

funktioner som används ofta.  Knappraden har ett standardutseende med ett antal förbestämda 

ikoner som ofta används, men den går att anpassa efter önskemål till både storlek och innehåll. 

Under knappraden är själva huvudfönstret där all önskad information visas. Det finns tre olika 

valmöjligheter för hur informationen ska presenteras, nämligen flytande med bakgrund, flikar 

samt flytande. Flytande innebär att varje klick på en ny ikon medför att ett nytt fönster öppnas 

och dessa fönster går att flytta runt och placera på skärmen efter eget tycke. Flikar innebär, som 

Figur 9 visar, att nya fönster placeras i flikar i anslutning till knappraden.   
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Figur 9. ARX gränssnitt med menyrad, knapprad och huvudfönster och visningssättet flikar 

Personer 

Funktionen Personer används för att lägga in personuppgifter till personer som ska ha tillträde 

till passersystemet samt knyta koder, kort och behörighetskategorier till respektive person. 

Varje person som skapas läggs till i en databas och presenteras i listform. För att redigera en 

person markeras den aktuella raden följt av en klick på knappen för Redigera eller genom att 

dubbelklicka på den personen vilket medför att fönstret som visas i Figur 10 öppnas.  

 

Figur 10. Redigera person 
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För att lägga till behörighetskategorier eller kort respektive nycklar används flikarna i nedre 

delen av fönstret. Det är även möjligt att anpassa den information som visas i fliken Utökat 

genom att lägga till egna informationsrutor som exempelvis Avdelning och Hårfärg. Detta görs i 

menyraden under System och Extrafält för person.  

Behörighetskategorier 

För att kunna hantera en grupp användare, till exempel konsult eller anställd, skapas 

behörighetskategorier. Kategorierna skapas, läggs till i databasen och presenteras i listformat. 

För att redigera behörighetskategorierna används samma princip som tidigare beskrivit för 

personer.  

Kalender 

Kalendern är grunden till hur passersystemet ska fungera då den talar om vilken typ av dag det 

är. De olika dagtyperna kopplas till olika tidsscheman för att kunna styra systemet tidsmässigt. 

Det går att skapa oändligt antal olika dagtyper och det går även att skapa flera kalendrar. 

 

Figur 11. Kalender 

Figur 11 visar hur en kalender kan se ut. Under Inställningar skapas dagtyper och bestämmer 

vilken dagtyp varje veckodag ska ha. I detta exempel är måndag till fredag Weekday och lördag 

och söndag är Weekend. Därefter skapas undantag, till exempel helgdagar mitt i veckan, genom 

att klicka på dagen och välja vilken dagtyp som dagen ska ha. De skapade undantagen visas i en 

lista under fliken Undantag och får även en ljusare nyans av dagtypens tilldelade färg för att 

utmärkas.  

Schema 

Scheman används för att kunna styra systemet tidsmässigt och är, liksom kalender, en 

grundläggande funktion i ARX. Genom att skapa olika tidssegment och koppla dessa till olika 

funktioner är det möjligt att tala om på vilket sätt tillträde ska ske vid olika tidpunkter. I ARX 
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finns det tre olika typer av scheman; behörighetsscheman talar om när personen har tillträde, 

säkerhetsnivåscheman talar om hur personen får tillträde, samt övriga scheman där 

extrafunktioner som till exempel när en lampa ska släckas och tändas kan läggas till. 

 

Figur 12. Behörighetsschema 

Alla tre typer av scheman är uppbyggda på samma sätt enligt Figur 12. I det aktuella fallet visas 

ett behörighetsschema som beskriver att tillträde både in och ut ges under de tidsperioder som 

är blåmarkerade och tillträde endast ut ges i de tidsperioder som är grönmarkerade. För att 

ändra i schemat finns det två valmöjligheter, att dra ut tidssegmenten med musen, alternativt 

dubbelklicka på ett segment och skriva in den exakta tiden i en dialogruta som kommer upp.  

Passerområden 

Genom att dela in hela området som ska använda ARX i olika passerområden är det möjligt att ge 

olika behörighetskategorier tillträde till olika områden. Det är till exempel möjligt att dela in en 

byggnad i olika våningsplan eller ha ett antal dörrar där en viss behörighetskategori ska ha 

tillträde. Passerområdena behöver dock inte motsvara anläggningens fysiska uppbyggnad.  
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Figur 13. Passerområden 

Gränssnittet är uppdelat i två delar där den vänstra delen visar ett hierarkiskt mappsystem och 

den högra, största delen visar informationen. Det hierarkiska mappsystemet används för att 

bygga upp passerområdena på ett översiktligt sätt. I de olika mapparna läggs de aktuella 

dörrarna till genom att högerklicka på mappen och lägga till den DAC som hör till aktuell dörr. I 

fallet i Figur 13 hör dörren Entré till dörrtypen Innerdörrar vars inställningar visas när dörren 

Entré markeras. Undantag skapas genom att klicka på knappen Undantag om exempelvis en viss 

behörighetskategori behöver tillträde till en viss dörr vid en speciell tidpunkt.  

Dörrtyper 

Genom att skapa olika dörrtyper kan olika dörrar ha skiljda driftlägen och säkerhetsnivåer. 

Detta utförs genom att först skapa en ny dörrtyp och därefter göra ett antal val som till exempel 

bestämma hur själva dörren ska vara konfigurerad, det vill säga om den ska vara låst eller olåst, 

samt välja det säkerhetsnivåschema som önskas på in- respektive utläsaren.  

Loggar 

I loggen som visas i Figur 14 sparas alla händelser som sker i ARX. Det är möjligt att filtrera 

loggen, skapa filtermallar, söka i loggen, pausa loggen vid behov samt visa detaljer för varje 

enskild händelse.  
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Figur 14. Loggar 

Installation 

Under fliken för Installation definieras vilka undercentraler, dörrar och övrig hårdvara som ska 

kopplas ihop i en anläggning. De olika enheterna visas i ett hierarkiskt installationsträd vilket 

ger en tydlig överblick över installationens uppbyggnad, se Figur 15.  Installationsträdet är 

uppbyggt av bland annat kataloger, undercentraler, DAC: ar och kortläsare. Nya undercentraler 

läggs till genom att högerklicka på en katalog och välja Lägg till undercentral. Därifrån är det 

möjligt att söka efter anslutna undercentraler om den är rätt konfigurerad. Nya enheter såsom 

DAC: ar eller kortläsare läggs till på liknande sätt genom att högerklicka på rätt undercentral och 

välja det som önskas i menyn som kommer upp.  

 

Figur 15. Installation 
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5 ANVÄNDARUNDERSÖKNING 
I detta kapitel beskrivs den användarundersökning som genomfördes under vecka 11, 2009. 

Kapitlet syftar till att beskriva tillvägagångssättet, presentera användarna samt att redovisa en 

sammanställning av de synpunkter som kom fram under undersökningen.  

Syftet med användarundersökningen är att få en tydlig bild av användarnas syn på 

användbarheten i ARK klienten och för att få fram positiva och negativa åsikter gällande 

gränssnittet.  

5.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD 
För att få ett så bra resultat som möjligt av användarundersökningen kombinerades en 

undersökning med frågeformulär, se Bilaga A, med en mer ingående intervju utifrån de ställda 

frågorna och de givna svaren. Frågorna i formuläret är främst baserade på Nielsens heuristiker, 

Shneidermans åtta gyllene regler samt de kognitiva arbetsmiljöproblem som presenteras i 

kapitel 3.6 Kognitiv psykologi, men även frågor utifrån ARX gränssnitt finns representerade. 

Majoriteten av frågorna är stängda för att få tydliga och raka svar och för att på ett enkelt sätt 

kunna analysera resultatet.  

Eftersom ASSA ville ha fram specifika användarproblem genomfördes även en intervju i 

samband med frågeformuläret och dessa frågor baserades på de svar den intervjuade hade 

lämnat på formuläret och var därmed ostrukturerad. På detta sätt skapades en större förståelse 

för de svar den intervjuade gav i formuläret och mer ingående synpunkter kunde tas fram.  

5.2 GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 
Enkätifyllningen och intervjuerna genomfördes på den intervjuades arbetsplats efter 

överrenskommelse av dag och tid. Enkäterna fylldes i av responden självständigt och därefter 

diskuterades anledningar till varför vissa svar hade getts, och vidareutvecklingar av bra och 

dåliga egenskaper hos ARX uppmuntrades. Dessa åsikter antecknades och sammanställs senare i 

detta avsnitt. Resultatet från enkätundersökningen redovisas i Bilaga B.  

5.3 ANVÄNDARGRUPPEN 
Antalet medverkande i användarundersökningen var åtta stycken. Nielsen rekommenderar att 

antalet användare i en undersökning bör ligga runt fem stycken enligt informationen som 

presenteras i avsnitt 3.7.1 Antal testanvändare, men det beslutades att här ta med några extra 

personer som reserv. Tre av användarna hämtades från ASSAs Erfa-grupp och är därmed 

personer med systemansvar för ARX på respektive arbetsplats. De resterande fem är personer 

som arbetar med ARX dagligen, men endast har begränsade befogenheter. Anledningen till att 

användare från båda dessa grupper togs med var för att få en så bred användargrupp som 

möjligt.  

Enligt kapitel 3.3.1 Lär känna användaren ska alla användare av ARX klienten klassificeras efter 

arbetsuppgifter. Alla användare i undersökningen är dock direkta användare då användning av 

ARX krävs i deras tjänster. Användningen av ARX skiljs dock något mellan dessa personer då tre 

av åtta är ansvariga för hela systemet och resterande fem är dagliga användare av vissa delar i 

ARX. Eventuellt är det möjligt att klassificera de tre ansvariga som supportanvändare då deras 

uppgift är att vara systemadministratör och hjälpa dem som arbetar i systemet.  
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Det finns även gott om indirekta användare och sidoanvändare även fast dessa inte är med i 

denna undersökning. Indirekta användare skulle kunna vara en person som ber en direkt 

användare att ta reda på någon information som finns i ARX. Sidoanvändare är alla som finns 

inlagda i systemet och har tillträde i hela eller delar av området där ARX verkar eftersom de inte 

använder systemet, men de berörs av vad systemet producerar.  

Alla användare av systemet är obligatoriska användare eftersom de måste använda systemet i 

deras arbete. 

Användarnas kunskapsnivå och bakgrund presenteras i Tabell 1 till Tabell 5: 

Tabell 1. Kön 

Kön  

Man 5 
Kvinna 3 

 

Tabell 2. Ålder 

 

 

Tabell 3. Utbildning 

Utbildningsbakgrund (högst genomförda)  

Folkhögskola/grundskola 3 
Realskola/folkhögskola/2-årigt gymnasium 2 
Minst 3-årigt gymnasium 3 
Universitet/högskola  

 

Tabell 4. Datorkompetens 

Datorkompetens  

Nybörjare  
Medelanvändare 6 
Expert 2 

 

Tabell 5. Användning av dator utanför arbetet 

Användning av dator utanför arbetet  

Varje dag 5 
Ett par ggr i veckan 3 
1 gång varje vecka  
Några ggr per månad  

Ålder  

20-30  
31-40 1 
41-45 2 
46-50 2 
51-55  
56-60 3 
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1 gång varje månad  
Aldrig  

  

5.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA 
I detta kapitel presenteras åsikter som kom fram under intervjun som gjordes i samband med 

enkätundersökningen samt svar på de öppna frågorna som inte redovisas i bilaga B. 

Användarnas åsikter är sammanställda i olika huvudområden och eventuella kommentarer på 

åsikterna ges direkt i anslutning till varje huvudområde.     

STANDARDER 

Flera användare efterfrågar en större likhet mellan ARX och Windows för att få en mer genuin 

förståelse för systemet. Detta går att genomföra på många olika nivåer. Ska hela systemet se ut 

som Windows finns det som tidigare nämnts en guide för Microsoft Windows User Experience, 

vilken är skriven på detaljnivå för Windows plattform. Ett annat alternativ kan vara att bara ta 

delar från Windows standard för att öka igenkännandet och den instinktiva känslan i systemet. 

Det är även möjligt att lära från tankesättet bakom de olika val som Microsoft har gjort i sina 

gränssnitt.  

SPÄRRA KORT 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att spärra en persons kort i ARX-klienten. Det 

smidigaste tillvägagångssättet är att gå via ikonen Kort/nycklar. Allt som behöver göras är att 

leta upp rätt person i listan för kort/nycklar, markera det kort som ska spärras och som tillhör 

rätt person och klicka på Redigera (alternativt dubbelklicka på rätt kort). I dialogrutan som 

kommer upp finns en kryssruta som klickas i för att spärra kortet. Användarna efterfrågar en 

lika enkel metod från fliken för Personer där tillvägagångssättet är mer omständigt. Precis som 

tidigare måste rätt person markeras och därefter klicka på Redigera (alternativt dubbelklicka). 

Sedan måste underfliken Kort/nycklar väljas och där välja rätt kort, klicka på Redigera kort och 

klicka i rutan för Spärrat. Detta är en onödigt lång omväg och flera användare reagerar på detta. 

De tycker att tillvägagångssättet för att spärra en person eller ett kort är mer omständigt än det 

behöver vara. Främst efterfrågas en genväg från det att en person har tagits fram i fliken för 

Personer eftersom det är mer intuitivt att gå den vägen än via Kort/nycklar när någon ska 

spärras.  

MÖJLIGHET ATT KUNNA SPÄRRA EN HEL GRUPP 

Om användaren exempelvis har en behörighetsgrupp konsulter som ska sluta samtidigt är det 

inte möjligt att spärra alla dessa personers kort samtidigt. Istället måste varje person i denna 

behörighetsgrupp letas upp och spärras var för sig. 

BÄTTRE ÖVERBLICK AV SPÄRRADE KORT I FLIKEN FÖR PERSONER 

När en persons kort är spärrat syns det som ett rött kryss vid det aktuella kortet, både i listan 

under huvudfliken för Kort/nycklar samt i listan i fliken kort/nycklar i Redigera person. Det är 

viktigt att komma ihåg att det är korten som ska spärras, inte personen. Trots det efterfrågades 

en tydlig markering som visar om en person är spärrad eller inte i listan över personer. Har en 

person tre kort bör det vara möjligt att kunna spärra alla dessa samtidigt och därmed dra 

slutsatsen att den personen är spärrad.  
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EFFEKTIVISERA VID HANTERING AV FLER RADER 

Något som genomgående saknas i ARX är möjligheten att effektivisera arbetet genom att kunna 

hantera fler rader samtidigt i en lista. I dagsläget är det möjligt att markera flera rader samtidigt 

och ta bort dessa, men någon annan funktion finns inte tillgänglig. Exempel på funktioner som 

skulle kunna vara möjliga att göra på fler rader samtidigt är att kunna ändra slutdatum enklare 

och snabbare på fler kort samtidigt, spärra flera personer eller kort samtidigt, redigera flera 

dagar samtidigt i kalendern och så vidare.  

SKILJA PÅ PERSONER I REDIGERA BEHÖRIGHETSKATEGORIER 

I Redigera behörighetskategorier är det möjligt att se de personer som tillhör den 

behörighetskategorin med för- och efternamn. Om det finns två personer med samma namn i 

samma behörighetskategori är det dock inte möjligt att skilja dessa åt. Detta anser en användare 

var ett problem då det ofta finns fler personer med samma namn i samma behörighetskategori 

och dessa måste gå att skilja åt.  

ÅNGRA 

Det finns ingen möjlighet att ångra senast genomföra händelse. Detta eftersöks av en användare, 

men flera användare ansåg att en sådan funktion skulle vara onödig. Shneiderman och Plaisant 

(2005) menar dock att händelser i så stor grad som möjligt bör kunna ångras för att lindra oron 

att göra fel samt uppmuntra till att utforska systemet.  

EFFEKTIVISERA RUTINUPPGIFTER 

En användare eftersöker möjligheten att kunna effektivisera vissa rutinuppgifter ytterligare. 

Användaren menar att som det är nu så krävs många olika klick och rutor för att göra allt som 

hör till när exempelvis en person eller ett kort ska läggas till. Detta bör kunna effektiviseras, 

exempelvis genom att använda sig av sammanhängande dialogrutor.    

STATUS PÅ DAC:ARNA 

I ARX finns det flera möjligheter att se systemets status. Exempel på detta är datorikonen i 

knappraden som visar rött eller grönt beroende på om alla anslutna undercentraler fungerar 

eller inte. I installationsträdet är det möjligt att se status på varje central med hjälp av liknande 

färgkodning, men det är inte möjligt att se status på DAC:arna. För att göra detta krävs att man 

högerklickar på en DAC i taget och klickar på Status. En användare efterfrågade en liknande 

statusöversikt på DAC:arna som de som finns på undercentralerna.   

INDEXERA VANLIGASTE SÖKNINGAR 

Det framkom klagomål på sökfunktionen då en sökning ansågs ta för lång tid att genomföra. Ett 

förslag på att indexera de vanligaste sökningarna lämnades för att förkorta söktiden.  

TYDLIGARE FÖRKLARING VID TEXTFÄLT 

En användare menade att det ibland kan vara svårt att förstå vad som ska fyllas i olika textfält 

och vad som sker med det som fylls i. Frågor som ställdes inkluderade var uppgifterna som fylls i 

kommer användas och visas och vilka krav som finns på det som ska fyllas i. Exempel på fält som 

kan uppfattas som förvirrande är ID och Kortnummer eftersom det är omöjligt att veta hur dessa 

ska vara komponerade och om det finns några restriktioner på siffrorna. Det kan då vara bra att 

tydligt visa på att ett kortnummer ska bestå av exempelvis 10 siffror och att ID numret inte 

spelar någon roll hur det ser ut. Ibland kommer användaren även i kontakt med ett fält som 

kallas Beskrivning. Detta är väldigt otydligt och som användare är det svårt att veta vad 
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beskrivningen syftar på, vart den kommer att synas eller användas och hur viktig den är att fylla 

i. 

UPPDATERINGAR 

I vissa versioner av ARX har det funnits mindre, men ändå prestationsnedsättande, fel som 

skulle behöva en snabb uppdatering. I nuläget måste kunden vänta på att nästa version av ARX 

ska komma ut för att dessa mindre fel ska ordnas till. En användare påpekar behovet av att 

kunna ladda ner visa uppdateringar mellan de olika versionssläppen. ASSA skulle exempelvis 

kunna ha de senaste uppdateringarna på sin hemsida, möjligt för kunder att ladda hem.  

UTBILDNING  

En användare, vars ARX system inte var uppbyggt på ett helt korrekt logiskt sätt, önskar en mer 

ingående och specialiserad utbildning som görs på plats i den aktuella miljön. Önskemålet 

bygger på att en person från ASSA som har stor kunskap om ARX spenderar en tid hos kunden 

för att utbilda denne med avseende på just det systemets omfattning och uppbyggnad och att 

denna utbildning ska vara individuell för varje kund. 

MANUAL  

En mer ingående manual efterlystes med bättre handledning, tydligare tips på hur olika delar av 

programmet bör genomföras, mer exempel samt konsekvenser för olika handlingar. Manualen 

bör följa de riktlinjer som presenteras i avsnitt 3.5.8 Hjälp och dokumentation.  
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6 HEURISTISK UTVÄRDERING UTIFRÅN SHNEIDERMANS ÅTTA GYLLENE REGLER 
I detta avsnitt görs en heuristisk utvärdering utifrån Shneidermans åtta gyllene regler som 

presenteras mer utförligt i kapitel 3.5.2 Shneidermans åtta gyllene regler. Efter varje regel 

betygsätts gränssnittet efter följande betygskala; 1. Försvarlig, 2. Utvecklingsbar, 3. God, 4. 

Utmärkt. Poängen är uppskattade utifrån egna åsikter och undersökningar av systemet.   

1. Sträva efter konsekvens  

Används samma knapptext och knapplacering i hela systemet? 

Placeringen av knappar varierar relativt mycket. Knapptexterna är överlag bra men det 

finns en hel del undantag från standardtexterna. Knapparna är av olika storlek. Rutorna 

har ibland en annorlunda rubrik jämfört med texten på den knapp som öppnar rutan.    

Används samma typ av handlingssekvenser i hela systemet? 

För vissa uppgifter används flikar, medan andra görs dialogrutor. Majoriteten av 

objekten visas i listformat medan exempelvis passerområden visas i en trädstruktur. 

Högerklicksmenyer finns endast tillgängliga på vissa ställen.  

Är färgkodningen konsekvent? 

Gränssnittet är uppbyggt av en genomgående färgkodning. I de fall där användaren har 

möjlighet att välja färger är de färger som finns tillgängliga som standardval inte 

konsekvent med resten av gränssnittet.  

 

Betyg: 1. Försvarlig 

 

2. Tillgodose för allmän användbarhet  

Finns extra hjälp tillgänglig för nybörjare? 

Genom att klicka på F1 har användaren en lätt åtkomst till rätt avsnitt i manualen. 

Tooltip finns på vissa ställen men saknas på många ställen där det skulle underlätta för 

nybörjare.  

Finns genvägar som underlättar för avancerade användare? 

Högerklicksmenyer för att få en genväg till möjliga operationer saknas på de flesta 

ställen i ARX. Snabbkommandon och genvägar saknas i stor grad.  

Är händelsesekvenser tydliga så att alla typer av användare förstår? 

Överlag är förståelsen för hur händelser genomförs god. Dock finns undantag, 

exempelvis när scheman ska redigeras. Det kan då vara svårt att veta hur tider skrivs in 

för hand. Möjligheten att visuellt kunna rita ut scheman är bra för alla typer av 

användare. Likaså är skapandet av kalender tydlig och enkel.  

 

Betyg: 2. Utvecklingsbar 

 

3. Erbjud informativ respons 

Får användaren en respons från systemet när en operation genomförs? 

Systemet talar om vad som sker och vilka ändringar användaren genomför.  

 

Betyg: 3. God 

 

4. Designa dialogrutor så de har en tydlig början och ett tydligt slut 

Organiseras händelsesekvenser i grupper med början, mitten och slut? 
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Händelsesekvenser organiseras i grupper men har ingen tydlig början, mitten och slut. 

Ofta stängs den aktuella fliken efter genomförd operation, men detta sker inte alltid. Det 

händer att fliken kan låtas ligga kvar i bakgrunden trots att händelsen är avslutad.   

Får användaren en informativ respons på att en handling är avslutat? 

Användaren får information om att en handling är utförd, men något tydligt avslut på 

handlingen saknas i vissa fall. Fliken där handlingen genomförs stängs när användaren 

klickar på OK (dock inte vid skapandet av Behörighetskategori).  Det känns dock inte 

alltid som ett måste att klicka på OK vilket kan leda till att en handling inte slutförs 

korrekt.  

 

Betyg: 2. Utvecklingsbar 

 

5. Förebygg fel samt erbjud felhantering 

Visar systemet vilka val som är valbara? 

Knappar och menyer som är inte är valbara är gråa och icke klickbara.  

Bidrar gränssnittets design till att undvika att fel görs? 

Möjligheten till visuella inställningar i Kalender och Schema bidrar till att undvika 

felinmatningar. Det är inte heller möjligt att mata in bokstäver där PIN-kod ska skrivas 

in. Felmeddelanden är bra och instruktivt utformade. Gränssnittets design bidrar dock 

inte till att ge en övergripande förståelse för hur olika delar hör ihop med varandra då 

tydliga genvägar mellan olika områden saknas.  

 

Betyg: 3. God 

 

6. Tillåt möjlighet att enkelt ångra händelser  

Tillåter systemet möjligheten att ångra en händelse? 

Det finns inga funktioner för att ångra. 

 

Betyg: 2. Utvecklingsbar 

 

7. Stöd den inre känslan av kontroll 

Är informationen där den förväntas vara?  

Är för många flikar öppna samtidigt kan det vara svårt att hitta tillbaka till rätt flik då de 

ibland byter plats med varandra utan någon tydlig logisk tanke bakom.  

Det faktum att personer kan läggas till behörighetskategorier och behörighetskategorier 

kan läggas till personer kan tyckas vara lite förvirrande. En tydligare struktur bör följas. 

Har systemet några överraskande moment? 

Det finns inga direkta överraskande moment, men det kan ibland vara svårt att förstå 

hur olika delar i gränssnittet hör ihop. En tydlig beskrivning av vilka objekt som tilldelas 

vilka borde skapas. Exemplet i föregående fråga visar på svårigheten att förstå vilka 

objekt som tillhör vilka.  

 

Betyg: 2. Utvecklingsbar 

 

8. Reducera belastningen på korttidsminnet 

Bidrar gränssnittet till att begränsa belastningen på korttidsminnet? 
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Fliksystemet gör så att redan avklarade delmoment ibland blir kvarliggande i 

bakgrunden, vilket kan leda till för många flikar öppna samtidigt, vilket i sin tur kan leda 

till svårigheter i att lokalisera rätt flik. För många flikar belastar korttidsminnet 

 

Betyg: 2. Utvecklingsbar 
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7 JÄMFÖRELSE MED KONKURRERANDE PASSERSYSTEM 
I detta avsnitt presenteras en jämförelse av användbarheten i ARX och det konkurrerande 

passersystemet Bewator Entro. Syftet är att göra en jämförelse mellan ARX och Entro gällande 

de grundläggande inställningar som krävs på den administrativa sidan för att konfigurera ett 

fungerande och slutet system. Dessa båda system är uppbygga på ett skiljt sätt vilket gör det 

svårt att jämföra ett delområde (exempelvis Personer, Behörighetskategorier etc.) i taget. Istället 

har händelserna delats upp så att det passar båda systemen och så att en bra jämförelse kan 

genomföras. Åsikterna som presenteras är utifrån egna observationer eftersom denna 

undersökning genomförs som en typ av expertundersökning.  

7.1 ENKELHET ATT FÖLJA ANVÄNDARHANDLEDNING 
Enligt Nielsens heuristiker ska all information i en manual vara lätt att hitta, fokusera på 

användarens uppgift och lista konkreta händelseförlopp. I ARX användarhandledning finns det 

inga tydliga beskrivningar av tillvägagångssättet vid konfigurering av ett nytt system. Det finns 

beskrivningar för varje delmoment, men inga beskrivningar på ordningsföljd eller tydliga tips 

och alternativa tillvägagångssätt. Entros manual tar upp de olika deluppgifterna i rätt ordning, 

har tydliga, numrerade instruktioner samt tydliga tips på alternativa tillvägagångssätt, genvägar 

och saker som bör uppmärksammas extra. I övrigt är manualen i ARX tydligare då den är 

uppbyggd av en hierarkisk, sökbar mapplista medan Entros manual i elektronisk form endast 

består av en pdf-fil. ARX manual hoppar dessutom direkt till aktuellt hjälpavsnitt när F1 på 

tangentbordet eller menyn för hjälp används.   

7.2 ALLMÄN UPPBYGGNAD 
Genom att jämföra Figur 8 och Figur 16 är det möjligt att iaktta en del likheter i den logiska 

uppbyggnaden av systemen, men även en hel del skillnader. Samma uppbyggnad av Zoner 

respektive Passerområden används för att dela in dörrar i olika områden. ARX kan även dela in 

dörrarna i olika Dörrtyper för att därmed ha olika säkerhetsnivåer på dörrtyperna, vilket 

bestäms med hjälp av Säkerhetsscheman. I Entro bestäms varje dörrs säkerhetsnivå per dörr 

och tidzon. Behörighetsgrupper respektive Behörighetskategorier återfinns i båda systemen, 

vilka används för att dela in personer i olika grupperingar med olika behörigheter. I ARX 

bestäms behörigheten med hjälp av Behörighetsscheman medan den i Entro bestäms genom att 

ge behörighetsgruppen tillträde eller icke tillträde till varje dörr under den valda tidzonen, se 

Figur 17. 
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Figur 16. Huvudfunktionerna i Entro 

 
 
Figur 17. Beslut om behörighet i Entro 

 

Den största skillnaden mellan dessa båda system är användandet av Kalender och Schema 

respektive Tidschema och Tidzoner. I ARX finns en kalender som håller reda på de olika 

dagtyperna under en vecka. Olika scheman appliceras på olika dagtyper. I Entro byggs istället 

flera olika tidscheman upp som representerar en vecktyp. Dessa tidscheman används sedan av 

olika behörighetsgrupper.  

Enligt Shendiermans åtta gyllene regler bör händelsesekvenser, det vill säga inställningar, 

organiseras i grupper med en början, mitten och slut. I Entro görs alla händelser i dialogrutor 

med tydlig början när dialogrutan öppnas och tydligt slut när dialogrutan stängs. Allt utgår från 

de fem huvudflikarna som motsvarar de fem grupper av konfiguration som måste genomföras 

för att få ett fungerande och slutet system, se Figur 18. Detta ger en bra överblick över systemet 

och vilka delmoment som måste genomföras för att få ett fungerande system.  

 

Figur 18. Entros gränssnitt med fem huvudflikar.  
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I ARX öppnas allt i flikar där varje händelse öppnas i ännu en flik och ordningen på flikarna 

beror på vilken ordning de öppnas. Det gör att överskådligheten försämras och det blir svårt att 

avgöra vart i systemet man befinner sig, vilket leder till orienteringsproblem som är en av de 

problemklasser som Lind et al. (1991) beskriver.  

7.3 TIDSCHEMA RESPEKTIVE KALENDER OCH SCHEMA 
I ARX byggs en standardvecka bestående av olika dagtyper upp som sedan appliceras på årets 

alla veckor. Därefter är det möjligt att skapa undantagsdagar, exempelvis en helgdag mitt i 

veckan, vilket görs enkelt i en Kalender genom att varje dag fungerar som en rullista med de 

tillgängliga valmöjligheterna. Undantagen presenteras dels i form av en lista över datum med 

undantag, men även synligt i kalendern då dagen där undantag har gjorts får en ljusare nyans av 

den aktuella dagtypens färg. Behörighetsnivåer, säkerhetsnivåer och övriga tidsinställda 

händelser styrs med olika Scheman som skapas i en annan flik. Alla inställningar görs enkelt 

med tydliga, grafiska illustrationer där användaren får en bra överblick över de val som har 

gjorts.  

Entro har valt ett annorlunda tillvägagångssätt då det inte finns någon tydlig, överblickbar 

kalender över hela året. Här skapas istället direkt ett antal Tidscheman som representerar en 

typ av vecka och där varje dag består av upp till tre Tidzoner, exempelvis arbetstid, lunch och 

övrig tid. Tiderna skrivs in för hand men visas även grafiskt med en tidslinje. Det är inte möjligt 

att ändra något i denna tidslinje utan allt ska skrivas in manuellt. Det finns dock möjlighet att 

kopiera från en dag till en annan. Udda dagar, helgdagar och semesterperioder (det senare 

saknas i ARX) fylls antingen i manuellt eller med hjälp av en Kalender. Kalendern är tydlig, men 

den är endast till för att få en överblick över datumen, inte för att få en överblick över de 

inställningar som har gjorts. I Entro finns endast en lista med de datum där undantag har gjorts. 

Undantagen visas därmed inte i någon kalender. De respektive kalendrarna visas i Figur 19 och 

Figur 20. 

 
 
Figur 19. ARX kalender 

 
 
Figur 20. Entros kalender 

  

7.4 DÖRRAR OCH BEHÖRIGHETSGRUPPER 
Tillvägagångssättet för att sammankoppla tidsinställningar med områdesinställningar och 

personer görs på olika sätt i de båda systemen. 
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I Entro läggs alla Dörrar till och ordnas upp i Zoner först av allt i ett särskilt 

installationsprogram. Dörrarnas inställningar är lätta att genomföra eftersom allt görs i väldigt 

självförklarande dialogrutor.  

Varje Behörighetsgrupp kopplas ihop med ett Tidschema genom ett val i en rullista. I samma 

ruta bestäms vilka Dörrar och under vilka Tidzoner behörighetskategorin ska ha tillträde. Entro 

har löst detta genom att för varje dörr ha tre stycken kryssrutor, en för varje Tidzon, se Figur 17. 

Detta innebär att om personen ska ha tillträde till alla dörrar under alla tidzoner är antalet 

kryssrutor som ska klickas i tre gånger antalet dörrar. Det finns ingen funktion som fyller i alla 

rutor eller kopierar mellan dörrar. Dock finns en funktion som duplicerar en tidigare skapad 

behörighetsgrupp om två grupper ser relativt lika ut. Denna lösning ger en bra översikt över 

valda dörrar och tider, men det är väldigt tidskrävande vid konfigurering av systemet.  

I ARX skapas först Dörrtyper med tillhörande Säkerhetsscheman som beskriver vilken 

säkerhetsnivå dessa dörrar har (exempelvis kod och kort eller bara kort). Därefter skapas 

Passerområden och Dörrar läggs till i dessa. När en dörr läggs till ska även en dörrtyp (med 

förbestämda säkerhetskriterier) appliceras på denna. Lägga till en dörr görs relativt enkelt 

genom att högerklicka på ett Passerområde i en hierarkilista och välja Lägga till dörr. Här har 

man använt sig av två efterföljande dialogrutor. Detta skulle enkelt kunna göras om till en 

dialogruta med två efterföljande vyer där först en DAC (dörren) väljs och därefter en dörrtyp. 

Genom att klicka på dörren visas en översikt över de val som har gjorts för den aktuella 

dörrtypen och det är även möjligt att göra vissa ändringar.   

Nästa steg är att skapa Behörighetskategorier och koppla ihop dessa med Passerområden. Detta 

görs på samma sätt som tidigare, nämligen genom att högerklicka på en Dörrtyp och lägga till 

Behörighetskategori. Här öppnas en tydlig dialogruta som slussar användaren genom de steg 

som behöver genomföras.  I första steget väljs en eller flera Behörighetskategorier, därefter väljs 

ett Schema och därefter extra dörrfunktioner. I sista steget visas en sammanfattning av vad som 

har gjorts.  

7.5 PERSONER 
Det sista som skapas i både Entro och ARX är Personer. I Entro kopplas personen ihop med en 

eller flera Behörighetsgrupper på ett smidigt sätt genom att kryssa för den eller de grupper som 

önskas och de valda grupperna visas direkt i en ny lista.  

I ARX är Ny person uppbyggt på ett liknande sätt. I fliken för Ny person finns fyra underflikar, 

men till skillnad mot i Entro så består den flik som visas först av extra fält som lagts till av 

användaren. Detta har Entro istället tillsammans med övriga standardfält. Den huvudsakliga 

inställningen som ska göras vid skapandet av en ny person är att koppla ihop personen med en 

eller flera Behörighetskategorier och ge den ett kort. Detta görs i flik nummer två och tre i ARX, 

vilket gör att det inte blir lika självförklarat som i Entro där allt grundläggande görs i första 

fliken. Väl inne i rätt flik är det lätt att lägga till behörighetskategorier. Här finns även en sökruta 

vid behörighetskategorierna, något som saknas i Entro.  

  



42 
 

8 ANALYTISK UNDERÖKNING AV KONSEKVENSEN I ARX 
Det har tidigare betonats att konsekvens är en viktig och avgörande faktor i ett gränssnitt, och 

då den heuristiska utvärderingen pekade på att ARX är i behov av att förbättra konsekvensen i 

systemet ska detta kapitel fungera som en konsekvensanalys för att peka på vilka problem som 

finns och vad som bör ändras på och förbättras. Konsekvensanalysen riktar in sig mot knapptext 

och knapplacering då detta anses vara det största problemet när det gäller ARX klientens 

konsekvens.   

I kategorin placering av knappar beskrivs vart på skärmen knapparna är placerade, först 

vertikalt, därefter horisontellt. Mitten, höger innebär alltså att knapparna är placerade mitt i den 

vertikala axeln och längst till höger på den horisontella axeln, då origo ligger i skärmens vänstra 

nedersta hörn. 

Olika typer av knappar har fått namnen Händelseknappar respektive Beslutsknappar. Detta för 

att kunna skilja de olika typer av knappar som finns. Händelseknappar är de knappar som står 

för en viss händelse, det vill säga exempelvis Ny, Redigera, Ta bort. Beslutsknapparna är knappar 

där ett stort beslut ska tas, exempelvis OK, Avbryt, Verkställ.  

För att läsaren ska få en större förståelse för de olika vyerna återfinns bilder på gränssnittet i 

Bilaga C.  

HUVUDKATEGORIERNA 
Tabell 6. Knapptext och knapplacering i huvudkategorierna 

Kategori 
 

Tillgängliga 
knappar  

Placering av 
knappar 

Typ av knapp 

Personer Ny, Redigera, Ta bort Botten, mitten Händelseknappar 
Behörighetskategorier Ny, Redigera, Ta bort Botten, mitten Händelseknappar 
Kalender Ny, redigera, Ta bort Botten, mitten Händelseknappar 
Schema Ny, redigera, Ta bort Botten, mitten Händelseknappar 
Dörrtyper Ny, Redigera, Ta bort, 

Kopiera 
Botten, mitten Händelseknappar 

Passerområden OK, Avbryt, Verkställ Botten, höger Beslutsknapp 

Sammanställningen över huvudkategorierna visar på att en viss konsekvens finns inom dessa 

områden. Det är främst Passerområden som skiljer sig från de övriga kategorierna eftersom 

knapparna är placerade till höger istället för i mitten och består av beslutsknappar. De övriga 

kategorierna har inga beslutsknappar alls. Det går alltså inte att stänga dessa flikar genom att 

klicka på OK eller Avbryt utan det enda sättet att stänga är genom att klicka på flikens kryss. 

Beslutsknapparna bör finnas på alla, eller inga, flikar för att sträva mot konsekvens. I fliken 

Dörrtyper finns även en knapp för Kopiera, vilket inte finns i någon annan flik. Denna bör tas 

bort, placeras på annan plats eller flyttas till en högerklicks meny.  
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PERSONER 
Tabell 7. Knapptext och knapplacering i Personer 

Kategori 
 

Tillgängliga 
knappar 

Placering av 
knappar 

Typ av knapp 

Ny person - Utökat Spara & ny, OK, 
Avbryt, Verkställ 

Botten, höger Beslutsknappar 

Ny person (bild) Välj, Ta bort Mitten, mitten Händelseknappar 
Ny person - 
Behörighetskategorier 

Lägg till, Ta bort, Sätt 
giltighet 

Mitten, höger Händelseknappar 

Ny person – 
Kort/Nycklar 

Kvittens, Nytt kort, 
Redigera kort, Ta 
bort kort 

Botten, mitten Händelseknappar 

Under fliken Ny person finns en knapp som inte finns någon annanstans, nämligen Spara & ny. 

Denna knapp kan vara väldigt bra att ha vid upplägg av många nya personer, men istället för att 

använda sig av en ny typ av knapp bör hela upplägget av Ny person omarbetas. Förslag på detta 

presenteras i Kapitel 9.5 Förbättringsförslag. I Ny person finns dessutom ett antal underflikar 

som skiljer sig mellan varandra. I Behörighetskategorier är händelseknapparna placerade på 

höger sida och i Kort/Nycklar är de placerade på rad längst ner i mitten. Det senare alternativet 

leder till att det när denna flik är aktiv finns två rader med knappar längst ner, vilket är väldigt 

mycket knappar på samma ställe, se Figur 21. Knapparna är dessutom olika stora och även detta 

är något som bör förändras.  

 

Figur 21. Kort/Nycklar under fliken Ny person 

Nytt kort, Redigera kort och Ta bort kort är inte konsekvent jämfört med andra vyer där texten 

på denna typ av knappar endast är Ny, Redigera och Ta bort. Dessutom används ikoner på 

knapparna under Kort/nycklar, vilket inte används under Behörighetskategorier. De övriga två 

flikarna, Utökat och Mina sidor har inga tillhörande knappar alls. 

BEHÖRIGHETSKATEGORIER 
Tabell 8. Knapptext och knapplacering i Behörighetskategorier 

Kategori Tillgängliga 
knappar 

Placering av 
knappar 

Typ av knapp 

Skapa behörighet OK, Avbryt, Verkställ Botten, höger Beslutsknapp 
Skapa behörighet Lägg till, Ta bort, Sätt 

giltighet 
Mitten, höger Händelseknapp 

I Behörighetskategorier är uppdelningen av knappar bra då alla händelseknappar ligger på sidan 

till höger och beslutsknapparna i nedersta högra hörnet. Det är dock inte konsekvent med övriga 
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vyer. Fliktexten Skapa behörighet är inte konsekvent med övriga texter som använder ordet Ny 

istället för Skapa.  

KALENDER 
Tabell 9. Knapptext och knapplacering i Kalender 

Kategori Tillgängliga 
knappar 

Placering av 
knappar 

Typ av knapp 

Ny kalender OK, Avbryt Botten, höger Beslutsknapp 
Ny kalender Lägg till dagtyp, 

Ändra dagtyp, Ta bort 
dagtyp 

Mitten, höger Händelseknapp 

Uppdelningen av knapparna i Ny kalender är relativt bra då händelseknapparna ligger på högra 

sidan, skiljt från beslutsknapparna. Även här är texterna på knapparna skiljda från texter på 

övriga knappar. Lägg till dagtyp bör ändras till Lägg till, Ändra dagtyp till Ändra och Ta bort 

dagtyp till Ta bort.   

SCHEMA 
Tabell 10. Knapptext och knapplacering i Schema 

Kategori Tillgängliga 
knappar 

Placering av 
knappar 

Typ av knapp 

Nytt schema OK, Avbryt Botten, höger Beslutsknapp 
Nytt schema Öppna kalendern Toppen, mitten Händelseknapp 
Nytt schema har inga direkta händelseknappar och beslutsknapparna är placerade på samma 

plats som tidigare. Eventuellt skulle händelseknappar kopplade till de olika tidsperioderna i 

schemat kunna skapas för att underlätta hanteringen av schemat, se Figur 28 för exempel.  

DÖRRTYP 
Tabell 11. Knapptext och knapplacering i Dörrtyp 

Kategori Tillgängliga 
knappar 

Placering av 
knappar 

Typ av knapp 

Ny dörrtyp OK, Avbryt, Verkställ Botten, höger Beslutsknapp 

Ny dörrtyp ser inte ut som någon annan vy men beslutsknapparna som finns är placerade på 

samma plats som i tidigare vyer.  

PASSEROMRÅDE 
Tabell 12. Knapptext och knapplacering i Passerområde 

Kategori Tillgängliga 
knappar 

Placering av 
knappar 

Typ av knapp 

Lägg till - Område OK, Avbryt, Verkställ Botten, höger Beslutsknappar 
Lägg till - Område Lägg till, Ta bort, 

Undantag, Rensa 
Toppen, höger Händelseknappar 

Lägg till - 
Behörighetskategori 

Klar, Avbryt Botten, höger Beslutsknappar 

Lägg till - 
Behörighetskategori 

Tillbaka, Nästa Botten, vänster Händelseknappar 

Lägg till – Dörr – 
Välj DAC 

OK, Avbryt Botten, höger Beslutsknappar 

Lägg till – Dörr- 
Dörrtyper 

Ny, Redigera, Ta bort, 
Kopiera, OK, Avbryt 

Botten, mitten Händelseknappar och 
beslutsknappar 
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Beslutsknapparna är inte helt konsekventa då knapparna Klar och Avbryt används på Lägg till 

behörighetskategori istället för OK och Avbryt som har används tidigare. Placeringarna av dessa 

knappar är dock bra. Lägg till område är den flik som borde användas som mall för resten av 

systemet. Layouten är prydlig och snygg och strukturen är genomtänkt. I Lägg till dörr – 

dörrtyper ligger alla knappar, både händelseknappar och beslutsknappar, på en rad längst ner i 

mitten, se Figur 22. Dessa bör delas upp enligt exempel i Figur 25. 

 

Figur 22. Lägg till dörr - Dörrtyper 
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9 ANALYS OCH RESULTAT 

9.1 ANVÄNDARUNDERSÖKNING 
Resultatet från användarundersökningen redovisas i Bilaga B. Svar på öppna frågor har 

utelämnats då detta närmare presenteras i Kapitel 5.4 Sammanställning av intervjuerna.  

Åsikterna om ARX går vitt isär blad de personer som medverkar i användarundersökningen. 

Vissa tycker att systemet fungerar utmärkt och har ingenting att klaga på medan andra tycker 

att det är ett, citat; ”jäkla skitsystem”. Överlag kan slutsatsen dras att det är personer med 

begränsade kunskaper och befogenheter i ARX som tycker att systemet fungerar bra, medan de 

som genomför mer komplexa och krävande uppgifter inte är lika nöjda. Detta stämmer dock inte 

helt och hållet då ovan nämnda citat yttrades av en person med en viss begränsad befogenhet i 

ARX.  

Åsikterna som redovisas i Bilaga B är väldigt spridda och det är svårt att dra någon tydlig 

slutsats utifrån resultaten. Många åsikter bottnar sig i vilken typ av uppgift användaren har och 

hur stor erfarenhet de har av datorer. Det finns dock ett par frågor där svaren talar sitt tydliga 

språk. På frågan om systemet är effektivt svarade hälften att det är ganska icke effektivt vilket är 

en åsikt som är återkommande då användarna anser att det ofta krävs mycket jobb för att 

genomföra en mindre uppgift. Dock tycker fem av åtta användare att det är lätt att komma ihåg 

hur ARX fungerar efter ett kortare eller längre avbrott. Frågan som gäller hur konsekvent ARX 

anses vara överraskade en del då majoriteten tycker att det faktiskt är konsekvent. Majoriteten 

tycker även att logiken och överblicken i ARX är bra och att ikonerna är tydliga. Även färgerna 

tycker de är bra, samt förklaringarna vid textfält. Angående de olika visningsalternativen som 

finns i ARX var det många som inte ens visste om att det fanns något annat än flikar, men de 

flesta var ändå nöjda med denna visningsform. 

9.2 HEURISTISK UNDERSÖKNING UTIFRÅN SHNEIDERMANS ÅTTA GYLLENE REGLER 
Den heuristiska undersökningen visar att många delar i ARX är utvecklingsbart. Konsekvensen 

är ett viktigt område inom användbarhet som inte är bra i ARX och en ordentlig genomgång av 

hela klientens konsekvens bör göras. Detta är ett viktigt område och därmed något som ASSA 

verkligen borde ta till sig. Klientens hänsyn till olika typer av användare är varierande bra då 

extra hjälp för nybörjare är ganska väl utvecklat. Dock är vissa medelanvändare och experter 

glömda då genvägar och snabbkommandon saknas i hög grad. Undersökningen pekar även på ett 

behov av tydligare händelsesekvenser med ett tydligt avslut. Likaså anses inte informationen 

alltid vara där den förväntas vara till följd av att fliksystemet bidrar till en ökad förvirring då 

olika flikar ibland kan byta plats med varandra.  

De delar av gränssnittet som anses vara god är förståelsen för att något sker när en ändring 

genomförs samt även felhanteringen och felmeddelanden. Möjligheten till visuella inställningar i 

Schema och Kalender anses vara en mycket bra funktion för att undvika fel.  

9.3 JÄMFÖRELSE MED KONKURRERANDE PASSERSYSTEM 
Resultatet av jämförelsen med Bewator Entro pekar mot att ASSA är i behov att omarbeta ARX 

klienten med avseende på främst konsekvensen samt att händelsesekvenser måste bli tydligare. 

Jämförelsen visar att överskådligheten är tydligare i Entro eftersom valmöjligheterna är färre 

och händelsesekvenser är utformade enligt ett mönster som gör det svårt att göra fel. 

Användandet av dialogrutor som stängs när en uppgift är fullbordad ökar överblicken av 
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systemet och gör det svårare att missa någonting vid konfigurering av de olika delarna i 

programmet. De fem aktiva flikarna fungerar som stommen i programmet medan alla 

inställningar görs i dialogrutor med en tydlig början och ett tydligt slut. Ofta är dessa i form av 

en guide och det gör det väldigt svårt att missa någonting. 

I ARX är fliksystemet en källa till besvär. Att nya flikar öppnas från redan öppnade flikar bidrar 

till en minskad förståelse för klientens logiska uppbyggnad samt ökad förvirring och kan i värsta 

fall leda till en situation som visas i Figur 23.  

 

Figur 23. Möjligt fall med ARXs fliksystem 

I exempelbilden har väldigt många olika flikar öppnats och sedan inte stängts, vilket kräver en 

aktiv handling för att göra. Vill användaren titta på en flik i exempelvis rad två flyttas alla rader 

runt och byter plats med varandra vilket skapar en enorm förvirring. Förståelsen för vilka flikar 

och händelser som hör ihop saknas i ARX och därmed kan det bli svårt att hålla reda på vart i 

systemet användaren befinner sig och det är lätt att förlora helhetsbilden över systemet. Cooper 

(2007) flaggar för att problem kan uppstå när antalet rutor i ett fönster blir för många och de 

inte är placerade i en ordning som matchar arbetsflödet. För många fönster kan resultera i en 

visuell oordning och förvirring. Han menar vidare att flikar kan vara att föredra i vissa fall, för att 

spara utrymme exempelvis när många olika inställningar finns tillgängliga. Cooper menar dock 

att flikar, för det mesta, skapar problem vid navigation eftersom användaren ofta måste klicka 

sig igenom alla flikar för att hitta rätt. 

I Entro saknas det ofta tydliga grafikiska översikter, exempelvis i Kalendern vid 

semesterperioder eller helgdagar. Där visas alla undantagsdagar endast i listformat där de 

aktuella dagarnas datum skrivs ut. Att endast visa valda datum i listformat ger en otydlig 

överblick över dessa datum. I ARX finns en tydlig översikt över hela årets dagar samt tydliga 

scheman där det är lätt att se vilka val som har gjorts. Kalendern bör dock förbättras och 

förtydligas ännu mer då det är svårt att snabbt hitta till rätt dag med markören eftersom 

dagarnas datum endast står på sidan om kalendern. Den bör vara mer visuellt tilltalande och en 

funktion för att skapa flera undantagsdagar på en gång, exempelvis vid en semesterperiod, bör 

utvecklas. Entros kalender kan tyckas vara mer visuellt tilltalande än ARX, men den är svårare 

att arbeta med och används främst som en översikt över årets datum.  

En positiv egenskap med Entro som i många fall saknas i ARX är att händelser ofta kan göras på 

flera olika sätt. Det går att dubbelklicka, högerklicka samt markera och klicka på en knapp för få 

upp en standardmeny. De områden i ARX som är uppbyggda av hierarkiträd, det vill säga 

Passerområden och Installationsträd (där den senare inte är med i denna undersökning), har 

överlag lyckats bra med högerklicksmenyer, dialogrutor, bra översikt och tydlighet. I övriga vyer 
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är det ont om alternativa sätt att genomföra uppgifter. Ofta är det dubbelklicka eller markera 

och klicka på en knapp som är de arbetsmoment som krävs. Det finns heller inga tydliga 

genvägar mellan huvudområden i programmet, något som Entro har lyckats bra med.    

Logiken är krånglig i båda systemen eftersom ett passersystem är ett väldigt komplicerat och 

invecklat system. Båda systemen har sina fördelar och nackdelar. Entro har valt ett mer stängt 

och tydligt upplägg med tydliga avgränsningar i funktionalitet. ARX har mer möjligheter och 

funktioner vilket även medför att logiken bakom blir något mer komplicerad.   

9.4 ANALYTISK UNDERSÖKNING AV KONSEKVENSEN I ARX 
Undersökningen av konsekvensen i ARX visar att det finns många problem som bottnar sig i 

bristen av en tydlig standardmall för gränssnittet. Det är viktigt att olika delar av systemet 

fungerar på samma sätt för att öka igenkänningsfaktorn. Återgärderna som krävs för att 

knapplacering och knapptext ska bli konsekvent kräver inte stora arbetsresurser för att 

genomföra, men det är viktigt att det blir av. Olika knapptexter och knappar som är placerade på 

avvikande sätt i olika vyer bidrar till ett negativt och oprofessionellt intryck av gränssnittet. 

Exempelförslag på hur gränssnittet skulle kunna byggas upp med tydliga mallar för att öka 

konsekvensen visas i Figur 24 till Figur 31. 

9.5 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
I detta avsnitt presenteras de användarproblem som har framkommit under arbetets gång, samt 

lösningar på dessa problem. Problemen har kommit fram under egna undersökningar och både 

problemen och lösningarna backas upp av litteratur inom området. Observera att alla figurer i 

avsnittet är gjorda i Photoshop med utgångspunkt från orginalvyer, men finns därmed inte i 

dagens ARX klient.  

DIALOGRUTOR 

Shneiderman och Plaisant (2005) menar att om en händelse kräver flera olika steg för att 

fullbordas har människan en förmåga att missa vissa steg i händelsen. Därför bör designen 

erbjuda fullständiga sekvenser av händelser som hör ihop. Vidare menar de att 

händelsesekvenser bör organiseras i grupper med en början, mitten och slut och att användaren 

bör få en informativ respons på att en sekvens är fullbordad. I ARX skapas känslan av att 

användaren tappar bort sig i helheten eftersom så många flikar öppnas utan någon tanke bakom 

ordning eller samband flikar emellan. Detta medför en bristande kontroll över vilken flik man 

faller tillbaka på när en underflik stängs. Skapas istället dialogrutor av dessa underflikar får 

användaren en tydligare överblick över händelsen, med en tydlig början och ett tydligt slut samt 

en förståelse för vart händelsen hör hemma. När händelsen är slutförd stängs dialogrutan och 

användaren återgår till det fönster som dialogrutan öppnades ifrån. Flikar bör fortfarande 

användas åt huvudkategorierna såsom Personer, Behörighetskategorier, och så vidare.  

Nedan följer ett antal förslag på hur dialogrutor skulle kunna utformas i ARX-klienten. Dessa 

följer de riktlinjer som ges i kapitel 3.5.6 Dialogrutor.  
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Figur 24. Lägg till dörr – Välj DAC 
 

 
Figur 25. Lägg till dörr - Välj dörrtyp 

Exempel på dialogrutor som kan förbättra användbarheten visas i Figur 24 och Figur 25. 

Grunden till dessa finns i ARX då en Dörr med tillhörande Dörrtyp ska läggas till ett 

Passerområde. De öppnas då i två olika dialogrutor som även är olikformade och olika stora. 

Kopplas de ihop till en händelsesekvens ökar förståelsen och användbarheten. Även 

dialogrutans rubrik har ändrats för att visa på att det är samma händelse. Uppmaningen till vad 

som ska göras i respektive dialogruta har flyttats från listen till inuti rutan.    

Nedan följer ett antal förslag på hur dialogrutor bör utformas för att öka konsekvensen 

sinsemellan och i hela systemet. Knapparnas placering och all förklarande text följer en och 

samma standard. Även storleken på rutan och längden på textfält är lika stora. 

 
Figur 26. Förslag på Ny Person 

Figur 26 visar ett exempel på hur Ny 
person skulle kunna se ut (jämför Figur 
10). All information ligger i en 
dialogruta som består av tre flikar. Det 
mest grundläggande som måste fyllas i 
för att skapa en ny person, i detta fall 
personuppgifter och behörighets-
kategorier, ligger i den flik som 
användaren möts av när dialogrutan 
öppnas. Händelseknappar ligger till 
höger och i anslutning till den funktion 
de hör till. Beslutsknapparna är 
placerade längst ner till höger och 
består av OK, Avbryt och Verkställ, vilka 
används genom hela gränssnittet. Alla 
knappar har samma storlek. Textfälten 
är placerade högst upp i rutan och 
längden på dem överensstämmer på 
höger sida med rutan för 
behörighetskategorier och har minskats 
i längd enligt  

Shneiderman och Plaisant (2005) åsikt gällande att fältens storlek ska återspegla längden på det 

som ska skrivas in. 
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Figur 27. Förslag på Redigera behörighetskategori 

Figur 27 visar exempel på hur 
Redigera behörighetskategori skulle 
kunna se ut. Återigen är 
händelseknapparna placerade i en list 
till höger om den händelse de tillhör 
och texten på knapparna är detsamma 
som i Figur 26. Beslutsknapparna är 
placerade längst ner till höger och 
textfälten längst upp i rutan och 
längden på dem överrensstämmer 
med höger sida på rutan för tillagda 
personer. Alla knappar har samma 
storlek.  

 

 
Figur 28. Förslag på Redigera behörighetsschema 

Figur 28 visar exempel på hur 
Redigera behörighetsschema skulle 
kunna se ut. Färgerna har tonats ner 
och återfinns även i kalender (Figur 
34). Händelseknapparna är 
placerade till höger och 
beslutsknapparna längst ner till 
höger. Textfälten är återigen 
placerade högst upp och längden på 
dem överrensstämmer med rutan för 
scheman.  
 
Det finns fyra olika möjligheter att 
redigera tidsstaplarna. Som förut går 
de att ändra genom att dra i dem 
med markören, samt genom att 
dubbelklicka på dem. Det finns även 
en möjlighet att markera en period 
och klicka på Redigera samt att 
högerklicka (se Figur 33) på en 
period och få upp en meny. På alla 
alternativ utom det första kommer 
en ny dialogruta fram där tider kan 
skrivas in för hand.  

I listen längst upp står tydligt vilken typ av schema som redigeras. Behörighet ändras som 

tidigare genom att markera den inställning som önskas användas, i detta fal är In och ut 

markerat.  
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Figur 29. Förslag på Ny dörrtyp 

 

Figur 29 visar exempel på hur ny 
dörrtyp skulle kunna se ut. För att 
inte användaren ska mötas av en 
vy med över 15 olika 
valmöjligheter har dessa delats 
upp i tre olika flikar. Rutan längs 
ner är till för att ge en extra 
förklaring för vad varje 
valmöjlighet betyder. Texten i 
rutan kommer fram när markören 
hålls över de olika funktionerna.  

PLACERING AV OBJEKT 

Coopers (2007) argument gällande stora rörelse och övergångar mellan olika muskelgrupper 

gäller även vid behov av att röra muspekaren över skärmen för att genomföra en handling (det 

vill säga trycka på en knapp). Denna typ av rörelse tvingar användaren att ändra från fin till stor 

och tillbaka till fin motorik. Detta ska inte användaren tvingas till att göra kontinuerligt. Lind et. 

al menar att placeringen av objekt på skärmen bör utformas så att användaren behöver röra 

musen så lite som möjligt.  Enligt Cooper bör objekt även placeras på skärmen enligt ett logsikt 

mönster som visas i Figur 4. ARX har genomgående samlat alla knappar tillsammans, dock på 

olika ställen i olika vyer och ofta längst ner på skärmen, långt från övriga knappar. Exempel på 

förslag på hur dialogrutor kan utformas för att öka konsekvensen och minska avstånden mellan 

objekt återfinns i Figur 26 till och med Figur 29. I Figur 30 och Figur 31 nedan visas en 

jämförelse mellan hur fliken Personer ser ut idag och hur huvudflikarna skulle kunna utformas 

för att minska avstånden mellan knappraden och händelseknappar.  
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Figur 30. Fliken för Personer som den ser ut idag 

 
Figur 31. Förslag på fliken för Personer 

 

Alla händelseknappar har flyttats till högersidan istället för längst ner. Knappar för OK och 

Avbryt bör fortfarande ligga längst ner till höger då de används, vilket de bör göra i alla, eller 

inga, flikar för att systemet ska vara konsekvent.  

MÖJLIGHET ATT HÖGERKLICKA FÖR ATT FÅ FRAM EN SNABBMENY 

Både Sheniderman och Nielsen samt Lind et al. nämner vikten av att anpassa systemet efter alla 

typer av användare vilket inkluderar att det bör finnas olika vägar för att nå samma mål. Något 

som saknas i ARX är möjligheten att högerklicka för att få upp en snabbmeny med olika val, då 

detta är en funktion som sitter i många användares fingrar. Exempelvis kan nämnas att i de vyer 

där det finns en lista (exempelvis Personer, Behörighetskategorier, Dörrtyper osv.) skulle en 

sådan meny underlätta arbetet för dessa personer. Även i vyn för Schema skulle högerklick 

underlätta om användaren till exempel önskar att ta bort en period eller ändra i schemat. I 

nuläget är det endast möjligt att dubbelklicka på perioden för att få upp en dialogruta där tider 

kan skrivas in för hand. Cooper (2007) poängterar att höger musknapp idag spelar en väldigt 

användbar och viktig roll eftersom den möjliggör en direktåtkomst till egenskaper och andra 

sammanhangsspecifika händelser på objekt och funktioner.  Se Figur 32, Figur 33 och Figur 34 

för exempel på högerklicksmenyer.  

 
Figur 32. Förslag på högerklick vid en lista 

 
Figur 33. Förslag på högerklick vid Scheman 
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SNABBKOMMANDON MED CTRL  

Cooper (2007) menar att många användare inte uppskattar att flytta händerna från deras 

ursprungsposition på tangentbordet eftersom det kräver en övergång mellan olika 

muskelgrupper. Dessutom har tidigare nämnts vikten av att anpassa programmet efter alla typer 

av användare. Många lite mer avancerade användare uppskattar snabbkommandon för att saker 

och ting ska gå fort och för att de ska slippa lämna tangentbordet med händerna. Detta är något 

som i stort sett saknas i hela ARX. Det är möjligt att klippa, kopiera och klistra med tangenterna 

på vissa ställen men ofta är dessa valmöjligheter ändå icke valbara i menyn för Redigera. Fler 

kortkommandon borde läggas in i ARX åt de avancerade användarna. Exempel på detta skulle 

kunna vara ctrl-p för att öppna Personer och ctrl-d för att öppna Dörrtyper etc. En möjlighet att 

kunna kopiera en tidsperiod i ett schema till en annan dag skulle öka effektiviteten för vissa 

användare, samt en möjlighet att kunna kopiera en period i kalendern till en annan period.  

KALENDERN 

Kalendern är en funktion som finns i ARX men saknas i Entro, och efter jämförelsen i tidigare 

kapitel kan det konstateras att det är en väldigt användbar funktion som bidrar till god översikt 

och ordning. Dock finns det en del saker som skulle kunna förbättras. Det kan vara svårt att 

lokalisera rätt datum eftersom de endast står i en lista längst till vänster (se Figur 11). Vill 

användaren hitta en dag mitt i, exempelvis 17e augusti, gör de olika mönstren av färger det svårt 

för ögat att följa en rak linje från 17 till önskad dag.  Det finns även en möjlighet att få fram 

datumet genom att hålla musen över dagen vilket är en bra funktion. Tydligheten borde ändå 

förbättras genom att skriva ut datum på alla dagar. Även genomförandet av att byta dagtyp på en 

dag skulle kunna förbättras och förenklas. En ytterligare sak som saknas i ARX kalender är 

möjligheten att markera flera dagar och ändra dagtyp på dessa på samma gång, vilket skulle 

effektivisera hanteringen.   

 

Figur 34. Förslag på Kalender 
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Exempel på hur kalendern skulle kunna se ut visas i Figur 34. Förkortningarna för dagtyperna är 

i dagsläget valbara, och när de används har de en förmåga att få kalendern att se rörig ut. I detta 

exempel har därför förkortningarna tagits bort eftersom det tydligt går att se dagtyp genom att 

titta på dagens färg, eller genom att klicka på dagen. Menyn som syns i bilden kommer upp vid 

både höger- och vänsterklick, eftersom ARX användare fortfarande är vana vid att använda 

vänsterklick i denna situation. Menyn visar den aktuella dagens veckodag och datum samt de 

olika valbara dagtyperna som finns och det är enkelt att se vilken dagtyp som är vald. Istället för 

dagtypens förkortning har varje dag fått sitt datum utskrivet längst till vänster för att öka 

tydligheten. På januari och februari har även veckonummer skrivits ut för att visa hur detta 

skulle kunna se. Undantagsdagar utmärker sig som tidigare genom en ljusare nyans av 

dagtypens färg. Det ska även vara möjligt att markera flera dagar med hjälp av ctrl och därmed 

kunna välja dagtyp på flera dagar samtidigt. Även färgerna har mattats ner något för att vara 

behagligare att titta på och överrensstämmer med färgerna i Schema.   

DRAG AND DROP I LISTOR 

Cooper (2007) nämner nyttan av att använda list controls som stödjer drag and drop. Som 

exempel nämner han två närliggande listor där den ena visar tillgängliga element och den andra 

visar valda element. Denna typ av lista går att finna i ARX vid anpassning av panelen samt vid 

när filter ska skapas i loggen. Cooper menar att det uppskattas när möjligheten finns att kunna 

dra objekt mellan de olika listorna istället för att behöva använda ett mellanliggande steg 

bestående av att välja objekt och klicka på pilarna i mitten. Figur 35 visar hur detta ser ut i ARX.   

 
Figur 35. Anpassa knappraden som den ser ut idag 

 
Figur 36. Förslag på Anpassa knappraden 

 

Exempel på hur Anpassa knappraden skulle kunna se ut vid införande av drag and drop visas i 

Figur 36. Pilarna till vänster och höger finns fortfarande kvar för tydlighetens skull, men det ska 

även vara möjligt att dra objekt till olika platser inom samma lista samt mellan de båda listorna. 

Återigen har händelseknapparna flyttats till höger sida för att sträva mot ett konsekvent 

gränssnitt samt för att göra en tydligare uppdelning mellan olika typer av knappar.    

SPÄRRA KORT 

I Kapitel 5 Användarundersökning framkommer önskemål gällande smidigare möjligheter att 

spärra kort och användare samt även hela behörighetskategorier. En lösning på att spärra 

användare skulle vara en högerklicksmeny som direkt från listan över Personer tar användaren 

till den aktuella personens tillgängliga kort. Är önskemålet att spärra en hel behörighetskategori 

skulle det kunna genomföras på liknande sätt genom att exempelvis högerklicka på en 

behörighetsgrupp och kunna spärra alla tillhörande kort i den kategorin, eventuellt få upp en 

lista på alla tillhörande kort i den kategorin och spärra dessa på en gång. Detta skulle minska 
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antal arbetsmoment för detta ändamål drastiskt. Har en användaren bara ett kort skulle 

lösningen kunna se ut som i exempelbilden i Figur 32. 

Vidare bör kommenteras att tillvägagångssättet för att spärra ett kort eller en person ska vara 

konsekvent på alla ställen där funktionen finns tillgänglig. Vare sig användaren befinner sig i 

listan för Personer eller i listan för Kort/Nycklar ska tillvägagångssättet vara detsamma.  
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10 SLUTSATS 
Slutsatsen från de undersökningar som har genomförts i detta examensarbete är att det finns 

många brister i ARX klientens användbarhet och ASSA bör genomföra ett antal förändringar av 

gränssnittet och arbetssättet för att förbättra detta. Främst bör återgärder göras för att försäkra 

att gränssnittet är så pass konsekvent som är möjligt. Standarder för placering av objekt måste 

skapas och texter på knappar och rubriker på rutor måste vara konsekventa med övriga delar av 

gränssnittet. Dessutom bör problemen med det nuvarande fliksystemet lösas med hjälp av 

införandet av konsekventa dialogrutor.  

Användarna är överlag relativt nöjda med ARX, men deras förslag gällande effektivitet och 

tydlighet måste tas i beaktning för att öka användbarheten.     

Arbetsprocessen och användarmedverkan bör utvecklas så att fler slutanvändare involveras i 

vidareutvecklingen av ARX gränssnitt. Inte bara funktioner, utan även gränssnittets utformning 

bör diskuteras med användarna. Användartester och undersökningar av gränssnittet bör införas 

för att få en tydlig bild av hur effektiv klienten faktiskt är och utifrån det arbeta fram 

nästkommande version.  
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11 DISKUSSION 
Utvärderingen av ARX klienten började med en användarundersökning där den allmänna 

uppfattningen av användbarheten i klienten togs fram. Även specifika användbarhetsproblem 

och förslag på förbättringar uppmuntrades och användarna hade en hel del synpunkter att 

framföra. Det var framför allt önskemål gällande funktioner som skulle underlätta arbetet som 

framkom. Åsikter gällande rena användbarhetsproblem som exempelvis konsekvens eller 

ändamålsenlighet saknades till relativt stor del. Det är tydligt att användarna inte funderar 

mycket kring användbarhet och inte har kunskap inom ämnet, vilket inte heller är något som ska 

begäras. Däremot kan det avspeglas i att användarna inte är kritiska till gränssnittet, utan lär sig 

hur det fungerar och sedan inte funderar mer över användbarheten och hur det skulle kunna 

förbättra deras arbetssituation. Att flera användare är nöjda med klienten måste ändå anses vara 

ett positivt resultat för ASSA, men som tidigare nämnt har användare en förmåga att anpassa sig 

till situationen och nöja sig med det de har, speciellt om de inte har så stor erfarenhet av datorer. 

Det är i sådana tillfällen som det även är viktigt att reflektera runt vad experter inom området 

har för åsikter och väga med även det i vidareutvecklingen av gränssnittet. Användarna är 

grunden för hur ett gränssnitt bör utvecklas, men även expertåsikter bör ha en viktig roll. ASSA 

har aldrig tagit in någon riktig expert inom området utan förlitat sig på ERFA-gruppens åsikter 

samt utvecklare och beslutstagares omdömen. Som nämndes i kapitel 4.2.1 Hur ARX kom till står 

dessa främst för frågor gällande klientens funktionalitet och inte dess utseende. De har heller 

inte genomfört några prestationsmätningar av gränssnittet vilket kan vara av god idé för att få 

en bild av hur väl det uppfyller användarkraven.  

De användare som var negativa till ARX hade många åsikter, klagomål och förbättringsförslag 

medan de som var nöjda med ARX inte tydligt kunde uttrycka vad som var bra med klienten och 

varför de var nöjda. Även detta kan bottna sig i tidigare diskussion gällande det faktum att de 

har vant sig vid att använda klienten och inte har någon anledning att vara kritiska. Detta ger 

dock möjligen en något ojämn fördelning av åsikter då många negativa tankar kom fram, men få 

positiva. Trots detta så är det främst problem som ska fram, varför snefördelningen av åsikter 

inte anses vara ett problem. Dessutom bör nämnas att en av de personer som var som mest 

negativ till systemet hade oturen att få det installerat av en installatör som troligen inte hade 

gått någon ordentlig ARX utbildning och därmed inte lyckades installera och konfigurera 

systemet på ett logiskt och väl genomtänkt sätt. Detta har i sin tur lett till ett svåranvänt system 

vilket tydligt går att läsa av de svar denne användare gav.  

För att åter koppla till användare som var positivt inställda till ARX klienten bör nämnas att 

majoriteten av dessa är personer med begränsade befogenheter och därmed inte använder sig 

av alla delar i systemet. Oftast är det endast administration av personer och kort som de 

använder sig av, vilket innebär att den delen av systemet de arbetar i innehåller mycket mindre 

funktionalitet och därmed blir mycket lätthanterligare. Självklart ska detta vägas in i 

diskussionen kring ARX användbarhet då majoriteten av ARX användare troligen inte använder 

sig av all funktionalitet, men det är samtidigt viktigt att inte glömma bort de administratörer och 

installatörer som använder sig av hela klienten. Även dessa måste ha ett användbart och 

konsekvent gränssnitt att arbeta i.   

De viktigaste förbättringsmöjligheterna som framkommer i denna rapport är en förbättring av 

klientens konsekvens samt införandet av dialogrutor för att få ordning på kaoset som 

fliksystemet kan skapa. Som tidigare nämnts finns redan ett alternativ till flikar, nämligen att 

använda sig av inställningen som kallas flytande, där allt öppnas i dialogrutor. Troligen medför 
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denna inställning samma förvirring som fliksystemet gör eftersom risken finns att lika många 

rutor öppnas och ligger öppna i vyn utan någon fast punkt, men detta har inte närmare 

undersökts. Värt att poängtera är även resultatet i användarundersökningen där tre personer av 

åtta inte ens visste om att en alternativ visningsinställning fanns tillgänglig. Förslaget som 

presenteras i denna rapport är en typ av blandning mellan dessa två visningssätt och innebär att 

allt som går att öppna med ikonerna öppnas i flikar, och allt som öppnas från flikarna öppnas i 

dialogrutor. Detta bör öka förståelsen för klientens logiska uppbyggnad samt minska 

belastningen på korttidsminnet vilket är något Shneiderman och Plaisant (2005) tar upp i de 

åtta gyllene reglerna. Har varje dialogruta ett tydligt avslut blir inte antalet öppna rutor för 

många, vilket är något Cooper (2007) anser att gränssnittet ska vara utformat för att undvika.  

Resultatet av undersökningen av ARX klienten har lett till slutsatsen att ASSA under 

utvecklingen av ARX inte har haft tillräcklig användarmedverkan och användarcentrerad 

utveckling, varför nu klienten är i behov av en större designförändring. De förslag som 

presenteras i denna rapport innebär att stora delar av gränssnittet bör göras om, vilket i sin tur 

även innebär att exempelvis manual och utbildningskurser måste omarbetas. Detta kan leda till 

stora kostnader och resursbehov, vilket hade kunnat undvikas om utvecklingen varit mer 

användarcentrerad och en tydligare standard för gränssnittet hade framarbetats redan från 

början. Ofta fås känslan att ASSA inte är helt redo att göra denna typ av satsning då antydningar 

har gjorts på att tid och pengar inte räcker till och det finns annat som är viktigare. Denna 

inställning är fortfarande mycket vanlig på företag enligt exempelvis Gulliksen och Göransson 

(2004) som menar att ca 50 % av programkoden i ett IT-system utgörs av användargränssnittet 

men att 50 % av utvecklingstiden sällan läggs på gränssnittet. Majoriteten av de källor som 

används i denna rapport börjar med ett inledande kapitel där argumentationer för varför 

användarcentrerad utveckling bör användas och vilka fördelar som finns med detta. Detta 

innebär att läsaren först måste övertygas om hur bra denna typ av utveckling är och hur viktigt 

det är med användarmedverkan innan det är dags att gå in på djupet på användbarhet. Detta 

upplägg tyder på att användbarhet och användarmedverkan i utvecklingsprocessen ännu inte är 

en självklarhet.  
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BILAGOR 

BILAGA A – ENKÄT 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön:  Man:  

 Kvinna:   

2. Födelseår: _________ 

 

3. Utbildningsbakgrund (högst genomförda): 

Folkhögskola/grundskola   

Realskola/folkhögskola/2-årigt gymnasium  

Minst 3-årigt gymnasium    

Universitet/högskola    

 

4. Arbetsuppgifter som inkluderar ARX:  

 

5. Datorkompetens: 

Nybörjare  

Medelanvändare  

Expert   Kommentar:___________________________ 

 

6. Använder du datorn utanför arbetet? I vilken utsträckning? 

Varje dag  

Ett par ggr i veckan  

1 gång varje vecka  

Några ggr per månad  

1 gång varje månad  

Aldrig   Kommentar: ___________________________ 

 

7. Hur länge har du arbetat med ARX? 

Mindre än 1 år  
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1 – 3 år  

3 – 6 år  

Mer än 6 år  Kommentar: ___________________________ 

 

8. Hur tycker du att ARX fungerar utifrån dina behov? 

Mycket bra  

Ganska bra  

Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt  

Mycket dåligt  Kommentar: ___________________________ 

 

9. Fick du vara med och bestämma när ni valde passersystem? 

Ja   

Till viss del  

Nej   Kommentar: ___________________________  

 

Definition på användbarhet 

1. Hur var ARX att lära och komma igång att arbeta med första gången? 

Svårinlärd 

Kommentar: 

     Lättinlärd 

 

2. Hur effektiv anser du att ARX är, dvs. är tid- och arbetsåtgång rimlig i förhållande till 

noggrannheten och fullständigheten med vilket uppgiften utförs? 

Icke effektiv 

Kommentar: 

     Effektiv 

 

3. Anser du att det är lätt eller svårt att komma ihåg hur ARX fungerar efter ett kortare eller 

längre uppehåll (t.ex. semester eller avbrott för annan syssla)? 

Svårt att minnas 

Kommentar: 

     Lätt att minnas 

 
4. Hur ändamålsenigt anser du att ARX är, dvs. uppnår du dina mål? 
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Icke ändamålsenligt 

Kommentar: 

     Ändamålsenligt 

 

Vad är din subjektiva känsla gentemot att arbeta i ARX? 

Otrevligt 

Kommentar: 

     Trevligt 

 
5. Får du många fel per arbetspass när du arbetar t.ex. skriver in fel saker, trycker på fel knapp, 

missuppfattar saker? 

Inga fel 

Kommentar: 

     Fler än 5 fel 

 
6. Vilken typ av fel? 

 

 

 
7. Är det lätt eller svårt att återgå till föregående situation innan felet inträffade? 

Svårt att ångra 

Kommentar: 

     Lätt att ångra 

 
8. Anser du att hjälpmedel/extra förklaringar respektive genvägar/dolda funktioner är anpassat 

efter din kunskapsnivå? 

Ja   

Ja i viss mån  

Nej   

Vet ej   Kommentar:___________________________________ 

 

Navigering och översikt 

1. Hur konsekvent (enhetligt och igenkännande i alla vyer) anser du att ARX är? 

Icke konsekvent 

Kommentar: 

     Konsekvent 

 
2. Hur logiskt uppbyggd anser du att ARX är? Dvs. finns olika funktioner ungefär där du tycker 

de borde vara. 
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Icke logisk 

Kommentar: 

     Logisk 

 
3. Hur anser du att överblicken av systemet är? Dvs. vet du alltid vart i systemet du befinner dig 

och vilken information som finns tillgänglig? 

Dålig överblick 

Kommentar: 

     God överblick 

 
4. Vad anser du om respons och systemstatus i ARX? Dvs. får du någon feedback så att du hela 

tiden vet vad som händer och att något händer.  

Dålig respons 

Kommentar: 

     Bra respons 

 

Utseende och layout 

1. Finns all information som du behöver för att genomföra en uppgift alltid samtidigt på 
skärmen eller måste du ofta växla mellan olika vyer för att utföra en uppgift? 

Ofta växla 

Kommentar: 

     Infon finns 

 
2. Vad anser du om ikonernas tydlighet i systemet? (Förstår du vad de betyder?) 

Otydliga 

Kommentar: 

     Tydliga 

 
3. Hur är klickbara ikoner placerade i förhållande till varandra? 

Dålig placering 

Kommentar: 

     Bra placering 

 

4. Vad tycker du om färgerna i ARX? 

Skrikigt 

Kommentar: 

     Stilfullt 

 

Övriga frågor 

1. Skulle du ha nytta av möjligheten att högerklicka på objekt och funktioner för att få fram en 
snabbmeny? 
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Ja  

Nej  

Vet ej  

 

2. Vad anser du om förklaringen vid textfält? (Förstår du vad som ska fyllas i textfälten?) 

Otydlig 

Kommentar: 

     Tydlig 

 

3. Har du kontroll över ARX eller är det vanligt med överraskande moment? 

Dålig kontroll 

Kommentar: 

     Bra kontroll 

 

Visningsalternativ 

1. Vilket visningsalternativ föredrar du? 

Flikar    

Flytande med bakgrund   

Flytande    

Visste inte att det fanns olika  

Ingen åsikt   

 
2. Är du nöjd med denna visningsform? 

Ja  

Nej  

Vet ej   Kommentar:____________________________________ 

  

3. Borde det finnas någon annan visningsform? 
 

Hjälp 

1. Använder du ofta manualen för att leta efter hjälp? 

Varje dag  

Varje vecka  
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Varje månad  

Mer sällan  

Aldrig   

2. Om du har använd manualen någon gång, anser du att det är lätt eller svårt att hitta rätt 
hjälp i den? 

Svårt 

Kommentar: 

     Lätt 

 

3. Vad gör du om du inte hittar rätt hjälp i manualen? 

 

 

 

 

4. Finns det någon funktion som du saknar i ARX? 

 

 

 

 

5. Övriga synpunkter: 
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BILAGA B – RESULTAT AV ANVÄNDARUNDERSÖKNINGEN 
 

Definition på användbarhet 
1. Hur var ARX att lära och komma igång att arbeta med första gången? 

 
 

2. Hur effektiv anser du att ARX är, dvs. är tid- och arbetsgång rimlig i förhållande till 

noggrannheten och fullständigheten med vilket uppgiften utförs? 

 
 

3. Anser du att det är lätt eller svårt att komma ihåg hur ARX fungerar efter ett 

kortare eller längre uppehåll (t.ex. semester eller avbrott för annan syssla)? 
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4. Hur ändamålsenligt anser du att ARX är, dvs. uppnår du dina mål? 

 
 

5. Vad är din subjektiva känsla till att arbeta i ARX? 
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6. Får du många fel per arbetspass när du arbetar t.ex. skriver in fel saker, trycker på 

fel knapp, missuppfattar saker? 

 
 

7. Vilken typ av fel? 

Redovisas inte här 

 

8. Är det lätt eller svårt att återgå till föregående situation innan felet inträffade? 

 
 

9. Anser du att hjälpmedel/extra förklaringar respektive genvägar/dolda funktioner 

är anpassat efter din kunskapsnivå? 

  

Ja 3 
Ja i viss mån 3 
Nej 1 
Vet ej 1 

 

 

Navigering och översikt 
1. Hur konsekvent (enhetligt och igenkännande i alla vyer) anser du att ARX är? 
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2. Hur logiskt uppbyggd anser du att ARX är? Dvs. finns olika funktioner ungefär där 

du tycker de borde vara? 

 
3. Hur anser du att överblicken av systemet är? Dvs. vet du alltid vart i systemet du 

befinner dig och vilken information som finns tillgänglig? 
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4. Vad anser du om respons och systemstatus i ARX? Dvs. får du någon feedback så 

att du hela tiden vet vad som händer och att något händer? 

 
 

Utseende och layout 

 
1. Finns all information som du behöver för att genomföra en uppgift alltid samtidigt 

på skärmen eller måste du ofta växla mellan olika vyer för att utföra en uppgift? 

 
2. Vad anser du om ikonernas tydlighet i systemet? (Förstår du vad de betyder?) 
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3. Vad tycker du om färgerna i ARX? 

 

Övriga frågor 
1. Skulle du ha nytta av möjligheten att högerklicka på objekt och funktioner för att 

få fram en snabbmeny? 

  

Ja 6 
Nej 1 
Vet ej 1 

 

2. Vad anser du om förklaringen vid textfält? (Förstår du vad som ska fyllas i 

textfälten?) 
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3. Har du kontroll över ARX eller är det vanligt med överraskande moment? 

 
 

Visningsalternativ 
 

1. Vilket visningsalternativ föredrar du 

  

Flikar 4 
Flytande med bakgrund  
Flytande  
Visste inte att det fanns olika 3 
Ingen åsikt 1 

 

 

2. Är du nöjd med denna visningsform? 

  

Ja 7 
Nej  
Vet ej 1 
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3. Borde det finnas någon annan visningsform? 

Redovisas inte här 

 

 

Hjälp 
 

1. Använder du ofta manualen för att leta efter hjälp? 

  

Varje dag  
Varje vecka  
Varje månad 1 
Mer sällan 3 
Aldrig 3 

 

 

2. Om du har använt manualen någon gång, anser du att det är lätt eller svårt att hitta 

rätt hjälp i den? 

 
3. Vad gör du om du inte hittar rätt hjälp i manualen? 

Redovisas inte här 

 

4. Finns det någon funktion som du saknar i ARX? 

Redovisas inte här 

 

5. Övriga synpunkter: 

Redovisas inte här 
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BILAGA C – STÖD TILL KAPITEL 8. ANALYS AV KONSEKVENSEN I ARX 

 

HUVUDKATEGORIER 

 
Figur 1. Personer 

 
Figur 2. Behörighetskategorier 

 
Figur 3. Kalender 

 
Figur 4. Schema 

 
Figur 5. Dörrtyper 

 
Figur 6. Passerområden 
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PERSONER 

 
Figur 7. Person – Ny person 

 
Figur 8. Person – Behörighetskategorier 

 
Figur 9. Person . Kort/Nycklar 

 

BEHÖRIGHETSKATEGORI 
 

  
Figur 10. Skapa behörighetskategori 

KALENDER 
 

 
Figur 11. Ny kalender 

SCHEMA 
 

 
Figur 12. Nytt schema 
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DÖRRTYP 

 
Figur 13. Ny dörrtyp 

PASSEROMRÅDE 

 
Figur 14. Lägg till - Område 

PASSEROMRÅDE 
 

 
Figur 15. Lägg till behörighetskategori (dialog) 

 

PASSEROMRÅDE 

 
Figur 16. Lägg till – Dörr- Välj DAC (dialog) 

PASSEROMRÅDE 

 
Figur 17. Lägg till – Dörr – Dörrtyper (dialog) 
 

 

 


