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 I 

Sammanfattning 
 

Detta arbete beskriver en kvalitativ fallstudie som utförts för att undersöka hur ett företags 

produktportfölj samt varumärke kan skrivas in i gränssnittsriktlinjer för att framtida gränssnitt 

ska designas i enhetlighet med existerande produktportfölj samt varumärke. Fallstudien utfördes 

inom robotindustrin där en gränssnittsriktlinje utvecklades. Gränssnittet som var föremål för 

studien fanns på en handhållen enhet vilken används för att programmera och manövrera en 

robot. En arbetsgång i 13 steg togs fram, vilken anses kunna appliceras även på andra områden 

än robotindustrin för att skapa gränssnittsriktlinjer där både varumärke och produktportfölj 

tydligt framgår. En analys av de framtagna riktlinjerna efter utförd fallstudie, styrkte även denna 

uppfattning. Dock visade en andra analys att riktlinjerna verkar ha samma problem som visats i 

tidigare studier, nämligen att den största svårigheten är att få riktlinjer använda samt att finna en 

struktur i dokumentet och en nivå på riktlinjerna som passar in i användarnas behov. Studien har 

också visat på ett sätt att binda samma relevanta delar av både gränssnittsteorier, 

varumärkesteorier och teori kring interaktionsdesign. 
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Tack! 
Det finns många personer som har en stor roll i att denna uppsats har blivit klar. 

 

Först och främst vill jag tacka min vän Linda Magnusson som långa dagar och sena nätter troget 

suttit vid min sida och hållit tillbaka då jag hoppat på bulldozern och som alltid sett på allt från 

ett annat håll. Du har visat mig dimensioner i arbetet som jag inte hittat själv. Utan dig hade det 

inte gått! 

 

Min handledare Mattias Arvola ska ha ett stort tack för att han alltid trott på mig och även 

förstått mig. En bättre handledare får man leta efter och åtaliga är gångerna där jag i timmar slitit 

mitt hår och genom 30 minuter med dig så har allt löst sig! Du är min hjälte! 

 

Utan alla som hjälpt till på ABB Robotics i Västerås hade jag inte kommit speciellt långt i detta 

arbete. Ni ska alla ha ett mycket stort tack för att ni alltid ställt upp! Jag vill speciellt nämna min 

handledare Ralph Sjöberg samt Sara Lövemark, vilka såg till att detta examensarbete blev av 

från första början och som sedan var ett stort stöd! Vidare så ska alla ni andra ha ett stort tack - ni 

vet vilka ni är. Alla ni som någon gång hjälpte till antingen med enkla eller svåra frågor (vilket vi 

hade var och varannan dag), tekniktrubbel (vilket vi hade allt som oftast), ni som lät oss stå 

bakom axeln och studera varje liten musrörelse (och samtidigt störa med evinnerliga ”varför då 

frågor”) eller bara gjorde så att fikat blev trevligt (vilket det ju var allt som oftast). Ni finns i 

mina tankar! 

 

Till alla i min härligt spretiga familj vill jag bara säga att utan ert stöd hade jag inte klarat mig 

genom förra årets mörka månader! Tack vare er har jag fått skriva dessa sista ord på uppsatsen 

och utan er hade den antagligen fortfarande varit en tagg i mitt dåliga samvete.  

 

En figur som den sista tiden haft en stor påverkan på att jag ska bli klar med detta arbete är 

Håkan Nordgren. Tack för ditt evinnerliga tjat - det hjälpte! 

 

Sist men långt från minst vill jag tacka Sebastian som stått ut med att jag suttit framför datorn så 

fort jag kommit hem från jobbet och alltid ställt upp utan gnäll. Din uppmuntran har behövts och 

jag kan inte tänka mig ett liv utan dig vid min sida. 
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1 Introduktion 
I dagens konsumentsamhälle där informationsflödet ökar samtidigt som konkurrensen hårdnar 

så blir det allt viktigare för företag att skilja ut sig från mängden. Ett sätt att göra detta är att 

skapa ett starkt varumärke som företagets kunder känner igen och känner sig trygga med. 

Varumärket bör (bland annat) synas i de produkter företaget producerar, då produkterna är en 

viktig koppling mellan kunder och företag. När det gäller produkter som har digitala 

gränssnitt så består en del av varumärkesbyggandet av att det finns en enhetlig grafisk och 

interaktionsmässig identitet som kunderna känner igen och som kan spegla det som företaget 

vill stå för.  

 

Genom att använda gränssnittsriktlinjer kan ett företag säkerställa att denna enhetlighet finns 

med i alla deras gränssnitt, även då det finns en mängd gränssnittsutvecklare. Vidare är 

riktlinjer ett sätt att underbygga för god användbarhet genom en hel produktserie, vilket i 

förlängningen också får positiva effekter på ett varumärke. Problemområdet för denna uppsats 

är således hur gränssnittsriktlinjer kan skapas utifrån en redan existerande produktportfölj i 

syfte att användas av dem som utvecklar gränssnitt och således stärka och/eller vidare ladda 

ett företags varumärke och borga för att alla produkters gränssnitt genomsyras av god 

användbarhet. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie var att ABB Robotics i Västerås hade en önskan att skapa 

gränssnittsriktlinjer. Behovet existerade då utvecklingen av de gränssnitt som finns på den 

handhållna enhet vilken används för att programmera och styra de robotar som tillverkas, inte 

är enhetligt utvecklade, varken till utseende eller till interaktion. Digitala gränssnittsriktlinjer 

som riktade sig till dem som utvecklar gränssnitten ansågs kunna lösa detta problem.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur existerande produktportfölj och existerande 

varumärke kan skrivas in i gränssnittsriktlinjer för att produkter sedan ska kunna skapas i 

enhetlighet med existerande produktportfölj och varumärke. 

1.3 Adressat 

Läsaren av denna uppsats antas ha intresse för, och troligtvis viss kunskap om, interaktions-

design, användbarhet och varumärkesbyggande. 

1.4 Disposition 

Teori: Gränssnittsriktlinjer, Interaktionsdesign och användbarhet, Varumärken 

 I dessa avsnitt ges läsaren information om för uppsatsen relevanta 

aspekter inom Interaktionsdesign, gränssnittsriktlinjer samt 

varumärkesbyggande. 
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ABB Robotics och produkterna i korthet 

 För att läsaren ska kunna förstå ramverket för uppsatsen krävs viss 

insikt i ABB Robotics verksamhet samt de produkter som har 

studerats. 

 

Problemformulering Här knyts teorin samman i en problemformulering. 

 

Metod Avsnittet innehåller beskrivning samt motivering av de metoder 

som har använts i studien. 

 

Fallbeskrivning Avsnittet startar med en kort genomgång av de produkter som har 

analyserats. Vidare följer en detaljerad beskrivning av 

arbetsgången samt slutligen en beskrivning av ABB Robotics 

varumärke, som det uppfattats inom ramen för studien. Slutligen 

beskrivs hur analysen av de framtagna gränssnittsriktlinjerna 

utförts samt vilka deltagare som har varit med i studien.  

 

Resultat Resultaten av utförd studie redogörs för i detta avsnitt med 

uppdelning på hur existerande produktportfölj samt varumärke har 

införts i gränssnittsriktlinjerna samt vilka resultat som kommit ur 

analyserna av gränssnittsriktlinjerna. 

 

Diskussion Resultaten diskuteras i detta avsnitt utifrån teorin. Här finns avsnitt 

gällande studiens konsekvenser för de tre problemområdena (dvs. 

gränssnittsriktlinjer, interaktionsdesign och användbarhet samt 

varumärkesteori), reflektioner gällande den utförda studien samt 

framtida forskningsmöjligheter. 
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2 Gränssnittsriktlinjer 

 

I detta kapitel får läsaren en lektion i teoriramverket kring gränssnittsriktlinjer. Detta innebär 

att skillnaden mellan style guides och guidelines reds ut följt av en definition av vad 

gränssnittsriktlinjer inom detta arbete avser. Vidare följer en redogörelse av den ibland 

massiva kritik gällande gränssnittsriktlinjer som går att finna i teorin samt ett bemötande av 

denna kritik som beskriver hur gränssnittsriktlinjer kan vara mycket användbara. Vi får i 

detta avsnitt även läsa om vad man bör tänka på i utvecklingen av gränssnitsriktlinjer. 
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2.1 Bakgrund 

Inom den grafiska designen så har riktlinjer av olika slag använts längre än inom 

gränssnittsdesign (Gale, 1996). I och med att teknologin spelar en allt mer central roll och 

människan överallt möts av olika teknologiska gränssnitt så har även behovet av riktlinjer 

inom detta område vuxit fram. Riktlinjer av detta slag är oftast tänkta att säkerställa en god 

användbarhet i alla ett företags digitala gränssnitt, främja visuell och funktionell konsekvens 

mellan och inom olika applikationer samt stärka företagens varumärke eller en organisations 

image (ibid.) 

2.2 Guidelines versus style guide 

En gränssnittsriktlinje benämns oftast som antingen en guideline eller en style guide. Vad 

skillnaden är varierar något i litteraturen. Det som de allra flesta dock är överens om, är att det 

finns två extremer på skalan, där vi kan placera in de två.  

2.2.1 Guidelines 

Antingen kan en gränssnittsriktlinje vara mycket generell i sin utformning, så att den täcker 

ett stort område. Riktlinjerna är i denna form oftast inte omgivningsspecifika utan består av 

regler som är tänkta att fungera universellt. (Löwgren & Nordqvist, 1992; Henninger et al., 

1995; Beier & Vaughan, 2003). Detta är vad många kallar guidelines  

2.2.2 Style guide 

Den andra extremen på skalan, en style guide, är oftast plattformsberoende och därför mycket 

smalare i sin utformning (Löwgren & Nordqvist, 1992; Henninger et al., 1995; Beier & 

Vaughan, 2003).  

2.2.3 Vad har de gemensamt? 

Det som är gemensamt för båda typer av gränssnittsriktlinjer är att de innehåller en samling 

regler och/eller rekommendationer (Root & Uyeda, 1993). I många fall finns även 

exemplifierande bilder för att tydligare visualisera vad som åsyftas. En annan gemensam 

punkt är att de anses mycket svåra att utveckla på ett sådant sätt att de faktiskt används och 

fyller ett behov. (Root & Uyeda, 1993; Löwgren & Nordqvist, 1992; Henninger et al., 1995) 

2.3 Kritik mot gränssnittsriktlinjer 

Kritiken mot gränssnittsriktlinjer har i vissa fall varit hård. På grund av guidelines allmänna 

innehåll och universellt tillämpbara regler, tenderar de att vara svåra att applicera på en 

specifik kontext (Gale, 1996; Henninger et al., 1995). Undersökningar har till och med visat 

att designers inte finner generella gränssnittsriktlinjer (dvs. guidelines) speciellt informativa, 

då de endast anses innehålla allmän kunskap som de flesta oftast redan känner till (Henninger 

et al., 1995)  

 

Stora företag, som Microsoft och Apple, har skapat egna guidelines. Många 

programutvecklare anser dock att även om de är informativa, så innehåller de inte tillräckligt 
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med detaljer för att kunna appliceras på utvecklarnas konkreta arbete. Det går således att 

producera mycket differentierande gränssnitt trots att alla regler i riktlinjerna har följts. På 

grund av detta har många andra företag börjat producera sina egna gränssnittsriktlinjer. (Gale, 

1996) 

 

Kritiken mot style guides är i stället att de tenderar att vara alldeles för specifika för att kunna 

appliceras på några nya problem eller nya gränssnitt (Gale, 1996; Henninger et al., 1995). De 

kan även anses vara överflödiga då det tar tid och kostar pengar att utveckla dem och sedan 

håller de inte vad de lovar i fråga om förändring i användbarhet eller ekonomiska fördelar 

(Gale, 1996). 

 

Vidare så är ofta de flesta gränssnittsriktlinjer flera hundra sidor långa och kommer således att 

vara både besvärlig att hitta i och att använda rent praktiskt (då de tenderar att vara 

otympliga). Dessutom så finns det ofta ingen plan för hur en gränssnittsriktlinje ska 

introduceras i ett företag och utvecklare kan tycka att de är tvungna att använda något som de 

inte har behov av. Detta hänger även ihop med att utvecklingen av gränssnittsriktlinjer ofta 

sker utan att varken utvecklare, eller slutanvändare av systemet i fråga, involveras. (ibid.) 

 

Många riktlinjer tenderar att behandla användarfrågor endast i teorin och utan någon egentlig 

diskussion om hur gränssnittsobjekt och olika interaktionsmoment kan användas för att lösa 

specifika uppgifter. I de flesta fall kan användaren inte heller få svar på frågor gällande 

specifika situationer då ett specifikt objekt ska användas eller hur de olika elementen på ett 

gränssnitt påverkar och interagerar med varandra. (Henninger et al., 1995) 

 

Ibland kan gränssnittsriktlinjer ses som ett substitut för iterativa designmetoder och 

användartestning. Då användandet av gränssnittsriktlinjer har satts igång ser organisationen 

således detta som ett ypperligt tillfälle att spara pengar och dra ner på dessa aktiviteter. Det är 

viktigt att minnas att även om gränssnittsriktlinjer kan borga för att olika applikationer blir 

konsekventa, så är detta ingen garanti för god användbarhet eller för att programmet utför det 

som förväntas av det. (Gale, 1996) 

 

Ett slutligt exempel på hur gränssnittsriktlinjer kan brista i att hålla vad de lovar är att det 

oftast inte finns några beskrivningar på hur de ska användas eller hur den ska passa in med 

organisationens existerande designmetodik. (ibid.) 

 

Viktigt att är även att textuella riktlinjer gällande utformningen av gränssnitt per se, inte är 

tillräckligt för att kunna skapa god och konsekvent design! De behöver åtföljas av bilder och 

exempel och i dokumentationen stödjas av utvecklingsverktyg, kunskap inom human factors 

och en användarcentrerad designmetodik och designutformning. (Root & Uyeda, 1993) 

 

Det är även viktigt att minnas att skapandet av gränssnittsriktlinjer är ett designarbete i sig och 

bör således följa samma noggranna process som vid annat designarbete med iteration, 
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divergering, utvärdering och konvergering (ibid.). Själva innehållet och utformandet beror 

naturligtvis på en rad faktorer som exempelvis utvecklingsmetodologin som används på det 

aktuella företaget, vilket system guiden utformas för, vilka slutanvändarna är etc. (Gale, 

1996). 

2.4 Utveckling av gränssnittsriktlinjer 

För att försöka lösa problemen som verkar finnas med gränssnittsriktlinjer och dess 

utveckling föreslår Gale (1996) att utvecklandet bör följa fem steg: 

 

1. Väck medvetenhet hos de tänkta användarna av gränssnittsriktlinjerna 

Se till att de är medvetna om varför gränssnittsriktlinjer är önskvärt och vilka 

positiva effekter det kommer att ha både för dem och för organisationen. 

 

2. Bygg konsensus 

Alla delar av utvecklingsavdelningen i ett företag bör ha en öppen och kontinuerlig 

kommunikation gällande de olika delarna i systemet som gränssnittsriktlinjerna är 

tänkt att täcka. Gale föreslår möten där specifika delar (som navigation, grafik etc.) 

diskuteras och utvärderas. 

 

3. Skapa gränssnittsriktlinjerna 

Då en god nivå av konsensus har uppnåtts skapas gränssnittsriktlinjerna. Genom att 

vänta med dokumentationen till detta läge så underlättar det för införandet av 

gränssnittsriktlinjerna då utvecklarna som ska använda dem känner till varför de 

skapas och känner sig involverade i utvecklingen av den. Dessutom har man tagit 

tillvara på deras kunskap om systemet i fråga. 

 

4. Ge utbildning och support 

Gränssnittsriktlinjerna bör introduceras i organisationen genom en utbildning i 

användandet och sedan kontinuerlig support under tiden som följer för att underlätta 

för utvecklarnas förändrade arbetssituation. 

 

5. Skapa en miljö som underlättar för vidareutveckling av gränssnittsriktlinjer 

Alla organisationer förändras och teknologi utvecklas. Således bör även 

gränssnittsriktlinjer följa med den utvecklingen för att fungera på ett korrekt sätt. 

2.5 Varför gränssnittsriktlinjer? 

Vad är då egentligen anledningen till att gränssnittsriktlinjer över huvud taget ska existera på 

ett företag? Gränssnittsriktlinjer som utvecklats och används på ett korrekt sätt har en mängd 

fördelar för ett företag som utvecklar någon typ av produkt med ett digitalt gränssnitt. Först 

och främst så kan det ofta finnas många personer som designar olika delar av ett och samma 

program. Gränssnittsriktlinjer kan i dessa fall hjälpa till att få konsekvens i utseende och 
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funktionalitet (Gale, 1996). Som går att läsa i avsnitt 3.2 Designprinciper, så är konsekvens 

en viktig del i ett systems användbarhet. 

 

Vidare så är det viktigt för många företag och organisationer, att i alla gränssnitt mot kunder 

ge ett och samma intryck, dvs. föra fram företagets varumärke på ett konsekvent sätt, och 

detta kan också försäkras genom användandet av väl utformade gränssnittsriktlinjer. Vi kan 

även se att gränssnittsriktlinjer kan underlätta för ett företag att producera program med god 

användbarhet och dessutom underlätta för användare av deras produkter att acceptera nya 

utgåvor då de kommer att känna igen sig (ibid.). Vidare så är gränssnittsriktlinjer ett sätt att 

”spara” kunskap och återanvända den vilket i förlängningen leder till ekonomiska fördelar. 

(Retting, 1991) 

 

Om vi ser till IT utvecklarnas egen nytta av gränssnittsriktlinjer så kan vi se följande (Gale, 

1996): 

 

 Utvecklarna kan bevara kontrollen av look and feel.  

 De får möjligheten att kontrollera så att tredje parts utvecklare även implementerar 

samma look and feel. 

 De behöver inte uppfinna hjulet om och om igen. 

 De kan dra fördel av kunskap som finns hos andra utvecklare. 

 De kan minska utvecklingstiden. 

2.6 Exempel på typer av gränssnittsriktlinjer 

Följande avsnitt med beskrivningar av olika typer av gränssnittsriktlinjer är på inget sätt 

komplett, men representerar ett väl utvalt axplock av det som finns redovisat i litteraturen. En 

mix av de olika typerna är självklart också en möjlighet, speciellt då de berör olika delar av 

gränssnittsriktlinjer. Exempelvis så kan visualiseringarna i en Case Based riktlinje vara i 

formen Do’s and Dont’s.  

 

I valet av typ av gränssnittsriktlinjer är det viktigt att undersöka: 

 

 När i utvecklingsarbetet guiden ska användas 

 Vilket som är det huvudsakliga målet med guiden 

 Miljön i vilken utvecklarna arbetar 

 Behoven som utvecklarna har 

2.6.1 Uppgiftsorienterande gränssnittsriktlinjer 

Gränssnittsriktlinjer som fokuserar på uppgiften som ska utföras, kallas uppgiftsorienterade 

(task oriented). En bra metafor kan vara att se dem som en kokbok där recepten ger 

användaren all den information hon behöver för att utföra en uppgift och guidar henne även 

igenom processen steg för steg. (Retting, 1991) 
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2.6.2 Kritiserande/kommenterande gränssnittsriktlinjer 

Kännetecknet på denna typ av gränssnittsriktlinjer är att den endast syns som en typ av agent 

som övervakar utvecklarens arbete, dvs. gränssnittet som är under utveckling. Agenten ger 

kontinuerligt kommentarer som ska hjälpa utvecklaren i arbetet. Kommentarerna bygger i sin 

tur på gränssnittsriktlinjer. (Ericsson, 1999)   

2.6.3 Bull’s-Eye  

Bull’s-Eye är en typ av riktlinjer som skapats för att försöka få bukt med att 

gränssnittsriktlinjer ofta är antingen för specifika eller för abstrakta (se avsnitt 2.3 Kritik mot 

gränssnittsriktlinjer). Riktlinjerna skapades framförallt med tanke på design av webbsidor. De 

består av 5 lager som enklast representeras av fem koncentriska cirklar. Den innersta cirkeln 

står för specifika objekt (widgets) och den yttersta för övergripande kännetecken och 

principer, som exempelvis den grafiska övergripande profilen på gränssnittet. Cirklarna 

representerar alltså gången från konkret till abstrakt. (Beier & Vaughan, 2003) 

 

De fem cirklarna är, inifrån och ut1: Objekt och kombinationer av objekt, Sidomallar, 

Sidoflöden, Kombination av sidoflöden för att skapa interaktionsmönster, Övergripande  

principer. (ibid.) 

2.6.4 Fallbaserad gränssnittsriktlinje 

I en gränssnittsriktlinje som är fallbaserad finns det egentligen två delar. En av delarna är lik 

en guideline med relativt generella råd om designen. Dessa medföljs av exempel från den 

existerande designen (fallen) för att översätta det teoretiska, och ofta ogreppbara, till 

applicerbara rekommendationer. I denna typ av gränssnittsriktlinje är det bra om utvecklarna 

själva kan hänga på nya exempel i takt med att de använder den. (Henninger et al., 1995) 

2.6.5 Do’s and Dont’s 

Här innehåller gränssnittsriktlinjen exempel på bra och dålig design. Dessa ska gärna komma 

från det egna utvecklingsteamet och gärna i form av bilder. Stor vikt läggs alltså på att lära 

användaren både vad som är god design och vad som är sämre design, med den pedagogiska 

grundtanken att det är lättare att ”göra rätt” om man vet vad som är fel.  

 

                                                 
1 På originalspråk kallas de: Combination of components, Page template, Page flows, Combination of page flows 

to create interaction pattern/model, Overarching features and principles. 
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3 Interaktionsdesign och användbarhet 

 

Följande kapitel avser ge en bakgrund till både användbarhetsteori och interaktionsdesign. 

Läsaren får en grundlig genomgång av tre olika designheuristiker som ämnas användas i 

utvärdering av gränssnitt. Slutligen följer en introduktion till objectives tree metoden som är 

ett sätt att tydliggöra designmål, dess relationer till varandra samt med vilka mål de kan 

uppfyllas.  
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3.1 Koppling mellan användbarhetsteori och interaktionsdesign 

Vi omges idag av en mängd interaktiva produkter. Dagen samhälle skulle inte fungera utan 

många av dessa artefakter. Ändå har ett flertal av dem mycket dålig användbarhet. Hur ofta 

kliar vi oss inte i huvudet framför kopiatorn, undrandes hur det nu var man gjorde en 

dubbelsidig kopia? Alla typer av ”hämta ut det själv” apparater som finns (exempelvis på 

tågstationer eller biografer för att hämta ut biljetter), varför kan de inte bara vara rättfram och 

självförklarande? Exemplen är många och frågan är varför någon skulle designa apparaterna 

på ett sådant oanvändbart sätt? Förklaringen är troligen att de fungerar alldeles utmärkt sett ur 

ett rent tekniskt perspektiv. Den som designade systemet såg det förmodligen varken ur 

användarens eller ur användandets synvinkel utan såg bara till systemet i sig, vilket leder det 

till att användaren får anpassa sig till systemet istället för tvärt om. 

 

Interaktionsdesign är ett jämförelsevis  nytt designområde och det finns ett antal definitioner 

till området och olika inriktningar existerar inom vetenskapen (Löwgren 2002). Det som 

håller allt samman kan dock sägas vara att användning används som objekt för design 

(Löwgren & Stolterman, 2004). Preece et al. (2002) definierar området på ett relativt smalt 

manér: 

 

”designing interactive products to support people in their everyday and working lives” 

(Preece, 2002, Preface s. v) 

 

Löwgren & Stolterman (2004) applicerar en aningen vidare definition: 

 

”Den process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa 

de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och estetiska) hos en 

digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare.” 

(Löwgren & Stolterman, 2004, s. 7) 

 

Cooper & Reimann (2003) definierar interaktionsdesign på lite mer detaljerad nivå: 

 

”… the definition and design of the behaviour of artefacts, environments, and systems, as well 

as the formal elements that communicate that behavior” 

(Cooper & Reimann, 2003, Introduction s. xxix) 

 

För att förstå hur interaktionsdesignen föddes ur användbarhetsbegreppet, måste vi se till den 

experimentella psykologin och dess teorier kring hur mänsklig kapacitet påverkar möjligheten 

att skapa optimala system (Sternberg, 1999). Människan testades inom den experimentella 

psykologin i extremt kontrollerade experiment och det var viktigt att få fram mätbar data. 

Tankarna kring usability engineering föddes ur detta mycket vetenskapliga tillvägagångssätt 

(Faulkner, 2000). I usability engineering användes samma utgångsläge som i den 

experimentella psykologin, med idéer om att det måste gå att mäta användbarhet för att den 
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ska kunna bekräftas, men med mindre fokus på att testerna skulle vara vetenskapligt upplagda 

och så extremt styrda.  

 

Dock fanns det många som var kritiska mot usability engineering och menade att med detta 

förfarande så ses användbarhet bara ur en dimension, där fokus till stor del ligger på lärbarhet 

och produktivitet. Det ansågs att även lite mer långsiktiga effekter, som exempelvis 

upplevelse över tid, bör undersökas för att kunna analysera användbarheten i ett system. 

Beyer och Holtzblatt (1998) grundade sina idéer kring kontextuell design bland annat ur denna 

kritik. I detta designramverk är förståelsen för användarna den kritiska punkten och metoder 

som kontextuella intervjuer är viktiga. I en kontextuell intervju så studeras användaren då hon 

arbetar och tanken är att en mästare-lärlingsrelation ska uppstå där mästaren (användaren) ska 

visa hur hon arbetar och löser olika uppgifter, medan lärlingen (designern) ställer klargörande 

frågor för att fånga vad det är som händer och för att undvika abstraktioner. Tanken är att en 

användares nuvarande (bruks-) situation ska kartläggas och ur detta ska behov upptäckas vilka 

sedan bör ligga till grund för designen. 

 

Interaktionsdesign är en designdisciplin som använder tankar bland annat från 

användbarhetsteorier inom MDI (människa-datorinteraktion) och från rena teknikområden. 

Dock har disciplinen utvecklat sina egna metoder och teorier och således skapat en syntes där 

helheten kan sägas vara större än summan av de olika delarna (Cooper & Reimann, 2003). 

Interaktionsdesignen ser till människans situation, kontext, mål, etc. och söker stödja dessa i 

designen och på det sättet öka användbarheten i en produkt (Preece et al., 2002).  

 

Interaktionsdesign har även hämtat tankar från traditionell designteori och då speciellt synen 

på att designern själv är en viktig del i designarbetet och dess resultat. Det finns tankar kring 

att metoder inte är bättre än den som applicerar dem och att interaktionsdesignen således inte 

kan läras direkt ur en bok, likt mer traditionella vetenskaper (Löwgren, 2002). Vidare är det 

inom interaktionsdesign viktigt att designern alltid bör reflektera över och utvärdera sitt eget 

arbete och den designprocess som appliceras (Löwgren & Stolterman, 2004). 

3.2 Designprinciper 

Ett sätt att se på design av interaktiva gränssnitt utifrån olika aspekter av användbarhet, är att 

använda sig av designprinciper. Dessa kan ses som en samling generaliserbara abstraktioner 

som dessutom är ett bra sätt att göra sig en föreställning om användbarhet i allmänhet. De kan 

även ses som en samling av Do’s and Don’ts inom interaktionsdesign men bara utifrån 

reflektionen av design, inte för att skapa en ny design. Tumregeln kan sägas vara att de är till 

för att designern ska kunna tolka, beskriva och förbättra design men inte till för att hjälpa 

designern att exempelvis strukturera en webbportal eller utforma en meny. (Preece et al., 

2002).  
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3.2.1 Normans principer för god användbarhet 

Norman har listat följande användbarhetsattribut som han anser utgör användbarhet (Norman 

1998; Preece et al., 2002): 

 

Synlighet 

Ju mer synliga funktioner är desto mer sannolikt är det att användaren vet vad som ska göras 

härnäst. Indikera vad som kan göras! 

 

Återkoppling 

Bästa sättet att illustrera betydelsen av återkoppling är att tänka sig en dag utan återkoppling. 

Tänk dig att spela gitarr eller att sjunga utan att handlingen gav någon effekt, dvs. ingenting 

hörs. Återkoppling handlar om att få bekräftelse på att en handling är utförd. 

 

Begränsning  

Begränsa vilken interaktion som kan ske vid olika tillfällen, det minskar risken för att göra fel. 

 

Mappning  

Refererar till relationen mellan kontroller och deras effekter i världen. För att sätta igång 

blinkern på en bil för man reglaget i samma riktning som man för ratten när man svänger. 

 

Konsekvens 

Liknande procedurer och liknande element för att utföra liknande uppgifter. Det är lättare att 

lära sig hur ett system fungerar på ett gränssnitt som är konsekvent. 

 

Affordans  

Affordans syftar till att ge en ledtråd, refererar till att ett objekts attribut kan inbjuda till vissa 

typer av handlingar. En knapp bjuder exempelvis in till att man ska trycka på den. 

3.2.2 Löwgrens REAL 

Löwgren (1993) menar att användbarhet är ett resultat av följande fyra punkter: 

 

Relevans   

Löser programmet/artefakten den uppgift den är avsedd att lösa? Löser den det problem jag 

har? 

 

Effektivitet    

Löser den uppgiften på ett snabbt och smidigt sätt utan krångel? 

 

Attityd  

Är programmet/artefakten tilltalande? Känns den bra? Är den rolig att använda? Eller skapar 

den irritation? 
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Lärbarhet  

Är den lätt att lära sig? Är det lätt att komma ihåg hur man använder den? Behöver man ofta 

titta i handboken? 

3.2.3 Nielsens 10 användbarhetsheuristiker  

Nielsen J. (1994) listar följande 10 användbarhetsheuristiker att ha till hjälp vid utvärdering 

av gränssnittsdesign.  

 

1. Synlig systemstatus 

Systemet ska alltid hålla användaren uppdaterad genom passande återkoppling som 

ges inom en rimlig tid. 

2. Matchning mellan system och “världen” 

Systemet ska “prata” användarens språk och inte använda komplicerade 

systemspecifika termer. 

 

3. Kontroll och frihet 

Om användaren har gjort ett misstag ska systemet vara förlåtande och det ska vara lätt 

att ställa saker till rätta igen. 

 

4. Kontinuitet och standarder 

En användare ska inte behöva fundera på om olika ord, situationer eller handlingar 

betyder, eller leder till, samma sak. Plattformskonventioner bör följas i alla lägen. 

 

5. Förebyggande av fel 

Det är bättre att ha en god design där fel sällan uppstår än att ha bra felmeddelanden. 

 

6. Igenkännande framför hågkomst 

Användaren ska inte behöva minas hur något utförs, utan objekt, handlingar och 

valmöjligheter ska alltid vara så synliga som möjligt. 

 

7. Flexibilitet och effektivitet 

Designa ett system på så sätt att den vane användaren kan snabba upp sitt arbete 

genom exempelvis snabbfunktioner. Ett sätt att uppnå detta är att göra systemet mer 

och mer genomskinligt ju mer van användaren blir. 

 

8. Estetisk och minimalistisk design 

Systemet ska inte innehålla information, funktioner, etc. som inte är relevanta eller 

som inte behövs. Det ska dessutom vara trevligt att titta på. 

 

9. Hjälp att känna igen, diagnostisera och reparera fel 

Felmeddelanden bör skrivas på ett lätt och förståeligt sätt där både problemet och 

lämplig åtgärd tydligt framgår. 
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10. Hjälp och dokumentation 

Det ultimata systemet är konstruerat på ett sådant sätt att det kan användas helt utan 

dokumentation. Hjälpavsnitt ska dock skrivas på ett lättförståeligt sätt, vara skrivet 

med användarens uppgift i åtanke, lista relevanta steg som bör utföras samt inte vara 

för långt. 

3.3 Objectives tree 

När en designer först inleder arbetet med utformandet av exempelvis ett grafiskt gränssnitt, 

kan uppgiften ibland vara så vag som att ett problem har uppdagats och bör lösas. Inom 

interaktionsdesign arbetar man ofta med denna typ av startpunkt och kallar det för ett ill-

defined problem (ung. dåligt definierat problem). Ofta finns det inte ens några designmål 

uppsatta (dvs. vilka mål ska designen uppnå) och en av designerns första uppgift blir i detta 

läge att sätta upp dessa. Designen som sedan produceras bör således uppfylla dessa 

designmål. (Cross, 2000)  

 

En metod som används för att se hur designmålen kan uppnås samt för att se sambandet 

mellan olika mål/submål och den tänkta designen. är objectives tree metoden2 Trädet visar i 

diagramform hur olika mål och submål relaterar till varandra samt på vilka sätt målen (kan) 

uppnås. Metoden är ett bra sätt att göra implicit kunskap explicit och på så sätt tydligare 

definiera dåligt definierade problem. (ibid.) 

 

För att skapa ett objective tree följs tre steg (ibid.) 

 

1. Ta fram en lista med designmål. De kommer troligen först att vara abstrakta i sin 

utformning och det är designerna uppgift att söka klarhet i dem och konkretisera de 

bakomliggande målen. 

2. Ordna målen hierarkiskt. Vilka mål är delmål till andra mål? Finns det något 

övergripande mål som ligger över alla andra mål?  

3. Skapa ett schematiskt träd som visar hierarkin i målen. Rötterna på trädet bör 

representera medel att uppfylla målen. 
 

För att tydliggöra hur relationen mellan de olika delarna i trädet relaterar till varandra så sätts 

ett Varför? in mellan noderna när diagrammet läses från rötterna och uppåt i trädet. Motsatt så 

sätts ett Hur? in om diagrammet läses uppifrån och ner. Se figur 1 nedan. 

                                                 
2 Ingen bra svensk översättning har hittats och därför kommer den engelska termen att användas genom hela 

arbetet. 
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Figur 1: Objectives tree 
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4 Varumärken 

 

I detta kapitel får läsaren lära om det som för denna studie är relevant att veta gällande 

varumärkesteorier. Området angrips utifrån 4 olika frågeställningar, nämligen: 

 

 Varför bör ett företag ha ett varumärke? 

 

 Vad är egentligen ett varumärke? 

 

 Hur kan ett varumärke nå ut till konsumenterna? 

 

 Hur kan ett företags varumärke identifieras? 

 

Slutligen få läsaren även en introduktion i varumärkets roll inom  produktdesign. 
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4.1 Bakgrund 

Ordet brand betyder i sin ursprungliga form att ”bränna in” eller ”bränna ett märke på något”. 

Konceptet brand, i betydelsen varumärke, föddes på 1800-talet då många lokala företag, på 

grund av industrialiseringen, flyttade från städerna till stora centrala fabriker. Varor som 

skickades ut till kunder paketerades i lådor eller tunnor, varpå man brände in företagets 

logotyp på förpackningarna. Betydelsen av ordet brand utökades således med tiden till att 

även avse varumärke. (Keely, 2001) 

 

I början av denna period av industrialiseringen var det svårt för de stora företagen att 

konkurrera med de mindre som hade stannat på den lokala orten. Det blev således viktigt att 

försöka vinna kundernas förtroende och stort arbete lades vid att skapa positiva associationer 

och samma känsla av trygghet som många redan kände för de lokala produkterna. Vi kan 

bland annat se hur företag som Uncle Ben’s formade sitt varumärke för att kunderna skulle 

känna sig trygga och veta vilka värderingar företaget stod för. (ibid.) 

 

Det råder viss förvirring gällande terminologin inom varumärkesområdet då engelska och 

svenska termer ofta används om vartannat. På engelska finns det en skillnad mellan brand och 

trademark. Det första är en värdesymbol medan det andra är en juridisk term som ofta 

inbegriper en logotyp som inte alls behöver ha någon värdeladdning. På svenska täcker ordet 

varumärke in båda de engelska orden. (Nilsson, 1999)  

 

Ordet branding å sin sida har egentligen två betydelser (om den ursprungliga räknas bort), 

nämligen att utforma en grafisk identitet samt att vara ett uttryck för de metoder och processer 

som används för att skapa ett varumärke. (ibid.)  

4.2 Varför ett varumärke? 

Alla företag har ett varumärke, oavsett om det är medvetet skapat eller ej. Därför är det bättre 

för företaget att aktivt arbeta för att i möjligaste mån försöka styra vad kunderna tycker om 

företaget, istället för att kunderna skapar sina egna föreställningar vilka kanske inte alls 

stämmer med det som verksamheten vill förmedla (Nilsson, 1999). Det är även viktigt att 

minnas att företag med en historia har ett ärvt varumärke som är viktigt att känna till då det 

kan vara mycket djupt rotat hos kunderna. Eventuella omarbetningar av varumärket ska 

endast göras med god kunskap om det ärvda (Karjalainen, 2003) 

 

Fler och fler produkter och tjänster blir alltmer lika i vad de gör och det blir således svårare att 

differentiera en affärsverksamhet från en annan (Gierke et al., 2002). Ett varumärke är då till 

för att identifiera produkten eller tjänsten och varumärket är det som gör den specifik 

gentemot andra liknande produkter/tjänster och är såledesdet som gör att kunden kan prata om 

den. Jämför exempelvis Toyota och Subaru som, trots många likheter, tydligt skiljer sig åt i 

sina varumärken.  
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Det finns tydliga fördelar med att skapa ett starkt varumärke och dessa kan delas in i två 

huvudkategorier (Nilsson, 1999): 

 

1. Finansiella fördelar.  

Ett starkt varumärke som har gott rykte och stort förtroende hos kunderna, har stora 

ekonomiska förutsättningar då det är svårt för nya företag att slå sig in på den aktuella 

marknaden. Genom att ett företag har ett starkt varumärke skapas även en känsla av 

trygghet hos kunden. Uttrycket att ”Ingen blir sparkad för att de köpt en IBM-dator” 

(som förvisso inte riktigt stämmer i dagsläget) speglar just detta. I ett val mellan två 

leverantörer tenderar de flesta att köpa ett etablerat märke som känns tryggt gentemot 

en ny uppstickare som kunderna inte känner till. Eventuella problem med inköpt vara 

kan då skyllas på eventualiteter i stället för bristande kvalitet. (Nilsson, 1999) 

 

2. De anställdas identifiering med företaget.  

Om anställda identifierar sig med och är stolta över det företag de jobbar för kan detta 

påverka produktiviteten hos de anställda i en positiv riktning. Nilsson (1999) menar att 

detta är speciellt uppenbart hos företag drivna av entreprenörer. Ett exempel är 

Richard Branson (från Virgin-gruppen) som genom sin starka personlighet och 

tydlighet gällande företagets värderingar ansågs ge de anställda stor motivation vilket 

anses vara en av anledningarna till koncernens framgångar. Denna nytta får alltså även 

den, i förlängningen, finansiella fördelar. 

4.3 Vad är ett varumärke? 

För att något ska klassas som ett varumärke ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 

Nilsson (1999, s.65) 

 

Varumärket måste: 

 

 ha distinkta värden 

 vara differentierande 

 vara attraktivt 

 ha en klar identitet 

 

Då varumärket har så tydliga effekter på ett företag som beskrevs i avsnittet ovan, är det 

onekligen inte svårt att dra slutsatsen att varumärket är ett strategiskt verktyg. Ett varumärke 

består av värden. Utvecklingen av företagets varumärke och speciellt laddningen av 

varumärket bör således ses som en strategisk aktivitet. (ibid.) 

 

Laddning av varumärken innebär ofta att en viss kärnidentitet för varumärket skapas. 

Identiteten är det som sedan används för att identifiera och känna igen varumärket i fråga. 

Den metaforiska användningen av ordet identitet tyder på att företag likt människor kan 
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beskrivas genom specifika karaktärsdrag. Identitet kan således här ses som en mängd attribut 

eller drag som skiljer ett varumärke från ett annat. (Karjalainen, 2003) 

 

Ett genomtänkt varumärke kan således ses som en metafor för företagets personlighet. Viktigt 

är att försöka fokusera på en unik aspekt som kommer att vara lätt för konsumenterna att 

minnas. Varumärket kan exempelvis låna något från omvärlden (ett djur, en person, ett objekt 

eller färg, etc.) som anses ha samma karaktärsdrag som företaget vill förmedla. Identiteten bör 

även ha potential att bli långlivad och på något sätt både belysa och förstärka varumärket 

själv. (Balmer & Greyser, 2003) 

 

Det finns många exempel på ”lånade personligheter” från klassiska varumärken. En av dessa 

är Marlboros cowboy som ska ses som individen som möter elementen. Vidare kan vi se 

Esso-tigern som anses vara elegant, kraftfull och aggressiv. (ibid.) 

 

Genom att ge varumärket en personlighet (vilket självklart inte alltid behöver vara i form av 

en person eller ett djur) så skapas något som unikt kan associeras med företaget. Många 

framgångsrika varumärken kännetecknas av att de endast har några få men kraftfulla 

personlighetsdrag, vilka är beskrivningar av företagets huvudsakliga kompetens. (Dessa 

beskrivningar är alltså de personlighetsdrag som företaget vill att kunden ska förknippa med 

företaget.) Metaforiskt formar dragen tillsammans varumärkets kärnidentitet, dvs. de allra 

viktigaste elementen i varumärkets strategiska identitet, vilka innehåller de associationer som 

troligen alltid kommer att gälla för företaget, oavsett utveckling. Karjalainen (2003) menar att 

denna kärna innehåller det som han kallar varumärkets ”innersta väsen”; en enda tanke som 

fångar varumärkets själ och fungerar som det klister som håller personlighetsdragen samman. 

Kärnan är ofta enkel och explicit, trots att detta i många fall framkallar en viss tvetydighet. Se 

till exempel Nokias ”Connecting people” eller Volvos “Safety for Life”. Enkla beskrivningar 

som dessa har två grundläggande fördelar nämligen att människor lätt kan tolka dem och 

relatera till dem (även om tolkning i sig självklart är subjektiv) samt att de är lätta att lägga på 

minnet. (ibid.) 

 

Karjalainen (2003) menar att ett varumärkes strategiska identitet är synligt på tre olika nivåer: 

 

1. Utpräglade designelement som används på ett konsekvent sätt i de flesta produkter. 

Dessa kan i samlad form ses som en ”designbank” för det aktuella varumärket. 

 

2. Ett varumärke kan även beskrivas genom kvalitativa lingvistiska beskrivningar som då 

definierar varumärkets ”designspråk”. Detta sker framförallt då det inte finns några 

tydliga designelement utan snarare andra karakteristiska drag som alltså kan beskrivas 

språkligt. Karjalainen (2003) menar att människan här tenderar att skapa beskrivningar 

av ting med mänskliga attribut (detta fenomen kallas antropomorfism). 

 



 20 

3. I igenkänningen av ett varumärke finns även alltid en implicit effekt. Detta påverkar 

produktdesignen på så sätt att designern (eller utvecklaren) förvärvar en egen känsla 

för varumärkets identitet och kan göra mer personliga designbeslut grundade på denna 

högst egna känsla för vad varumärket vill förmedla. 

4.4 Hur når varumärket ut till konsumenterna? 

Det anses finnas två typer av upplevelser som skapar perceptionen av ett varumärke (Spool, 

1996; Rondeau, 2005): 

 

a) Indirekt upplevelse: då information om varumärket förmedlas till konsumenten genom 

exempelvis reklam eller vänner och bekanta. 

 

b) Direkt upplevelse: då konsumenten själv använder produkten 

Denna typ av upplevelse kan delas in i 3 delar: 

 

1) Fysisk perception (hur varan ser ut, hur den låter etc.) 

2) Användbarhet (genomsyras produkten av god eller dålig användbarhet?) 

3) Hur nyttig produkten är (om den löser ett behov, om konsumenten har 

användning för den)  

 

Direkt upplevelse skapar genast en känsla, som uppskattning av en bil vid en testkörning eller 

missnöjdhet med servicen på en restaurang. Indirekt upplevelse kräver att kunden hör eller ser 

informationen upprepade gånger för att hon eller han ska skapa en känsla för produkten. 

(Spool, 1996)  

4.5 Hur kan ett varumärke identifieras? 

Karjalainen (2003) har i en studie använt följande arbetssätt för att identifiera 

varumärkesidentiteten hos de företag han studerat: 

 

 Publika dokument och interna företagsdokument användes för att beskriva och 

analysera olika representationer av varumärkets identitet. 

 

 Granskning av produkterna med tyngdpunkt på specifika särdrag i designen 

 

 Intervjuer som gav insikt i hur designprocessen såg ut. Intervjuerna genomfördes med 

designers och de fick beskriva både hur processen såg ut och hur de upplevde den. 

 

Nilsson (1999) beskriver ett annat tillvägagångssätt för att analysera ett varumärke. Här 

undersöks först det generella varumärket inom en specifik bransch (exempelvis 

robotbranschen) och sedan undersöks det specifika varumärket av intresse (exempelvis ett 

företag som tillverkar robotar). Sedan undersöks vad som är det generella (identiteten) och 

vidare det specifika (design cues) i både det generella och det specifika varumärket. Dessa 
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bygger sedan upp en matris som studeras och de olika delarna jämförs för att få fram 

företagets unika varumärke. 

4.6 Design och varumärke 

För individen är varumärket, som sagts tidigare, en perception. Varumärkeselement som 

namn, logotyp, emballage etc. är olika vägar att påverka den perceptionen (Spool, 2002). 

Designen av allt som möter kunden, från förpackningar och varans utformning till grafiska 

gränssnitt, är en av de största kommunikationskällorna mellan kunden och företaget (Nilsson, 

1999). Design fungerar alltså som ett gränssnitt mellan kunden och företaget (Gierke et al., 

2002).. Det kommet att kosta lika mycket att införa en god som en sämre design men en god 

designlösning kommer dessutom att gynna produkten och varumärket positivt i det långa 

loppet, då kunderna kommer att uppleva produkten som positiv (Nilsson, 1999). 

 

Design kan med denna insikt användas som ett medel för att förstå, evaluera och översätta 

företagets strategi (Gierke et al., 2002). På grund av den påverkan som varumärket har på 

företaget kan det således vara fördelaktigt att se till varumärkesidentiteten vid utformning av 

användargränssnitt (Marcus, 2004). 

 

Gierke et al. (2002) uttrycker vikten av design på ett mycket talande sätt:  

 

          ”Endast ett företag kan vara det billigaste, de andra måste använda design.”  

          (Fritt översatt från s. 16) 
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5 Problemformulering 

I detta kapitel binds det teoretiska ramverket samman till en frågeställning.  
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5.1 Problemområde och frågeställning 

Vi har i tidigare kapitel läst att det är en viktig strategisk aktivitet att företag skapar sig ett 

starkt varumärke bestående av en kärnidentitet. Vidare fick vi lära oss att ett viktigt medel att 

göra detta är genom design och att denna design bör framföras konsekvent i alla lägen. En av 

gränsytorna mellan kund och företag, där konsekvent design bör uppvisas, är produkternas 

digitala gränssnitt. Ett sätt att kontinuerligt försöka säkerställa god och konsekvent design i 

digitala gränssnitt är genom att skapa gränssnittsriktlinjer i vilka det tydligt framgår hur 

framtida gränssnitt bör se ut och hur interaktionen med gränssnitten bör ske. Gränssnitts-

riktlinjerna bör således formas utifrån det redan existerande varumärket och de existerande 

produkterna för att skapa konsekvens. Gränssnittsriktlinjerna bör även ta hänsyn till huruvida 

det finns olika lösningar på liknande interaktion och säkerställa att den lösning med bäst 

användbarhet blir standard, då god användbarhet ger positiva följder vid direkt upplevelse av 

företagets varumärke. Genom att framtida produkter designas i enhetlighet med riktlinjerna 

underbyggs för att företagets varumärke laddas med en och samma identitet och att god 

användbarhet genomsyrar produkterna, vilket i sig har en stärkande effekt på varumärket. 

 

Frågeställningen för detta examensarbete är således: 

 

“Hur kan varumärke och existerande produktportfölj skrivas in i gränssnittsriktlinjer så att 

produkter designas i enhetlighet med varumärke och existerande produkter?” 

 



 24 

 

 

 

 

 

6 ABB Robotics och produkterna i korthet 

 

För att läsaren ska få en insikt i ramverket för studien ges i detta kapitel en kort beskrivning 

av ABB Robotics och dess produkter. 
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6.1 Företaget 

ABB Robotics är en del av ABB koncernen som utvecklar och framställer industrirobotar 

samt tillhörande styrsystem. Till detta kommer även PC-baserade mjukvaror. Företaget är 

ledande i robotbaserad automation och har fler än 140 000 robotar installerade över hela 

världen och varje år produceras över 10 000 robotar. 95 % av dessa tillverkas i Västerås och 

det var där som studien skildrad i detta arbete tog plats. (ABB:s hemsida) 

6.2 Produkterna 

Med varje robot som levereras följer ett styrskåp (kallas oftast för en controller) som har 

uppsikt över roboten. Styrskåpet har en tillhörande handhållen enhet som används för att 

programmera och manövrera roboten, en så kallad teach pendant. Den teach pendant som 

följer med ABB:s senaste styrskåp (2006), IRC5, kallas för FlexPendant. Den har en 7 tums 

touchscreen i färg (se figur 2 nedan).  

 

Oberoende av vilken industri roboten levereras till, så har den en grundfunktionalitet som 

inkluderar ABB:s programmeringsspråk RAPID. FlexPendanten tillhandahåller all den 

funktionalitet som är nödvändig för att programmera och styra roboten. 

 

ABB erbjuder även kundspecifik funktionalitet som är anpassad till just den industri som 

roboten ska placeras i. Mjukvarumässigt innebär detta extra funktionalitet, extra 

programmeringsinstruktioner och ett extra verktyg i FlexPendanten som är anpassad för just 

den applikationen.  

 

Förutom detta så erbjuder IRC5 även användarna möjligheten att utveckla sina egna 

applikationer men hjälp av FlexPendant SDK (Software Developer Kit). Tack vare denna 

produkt kan kunderna själva bygga sina egna grafiska gränssnitt som är anpassade för just 

deras kontext och robot. Dessa applikationer byggs med C# eller Visual Basic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figur 2: Robot med tillhörande FlexPendant 
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7 Metod 

 

I detta kapitel kommer de metoder som använts i studien att beskrivas tillsammans med 

motivering till varför just dessa metoder användes. Avsnittet innehåller vad som, ur läsarens 

synvinkel, kan ses som en relativ ytlig beskrivning och orsaken till detta är att alla delar 

beskrivs i detalj under fallbeskrivningen. Således har större vikt lagts på motiveringar till 

metodvalen. 



 27 

7.1 Kvalitativ fallstudie 

Då studien syftade till att undersöka hur varumärke och existerande produktportfölj kunde 

införas i gränssnittsriktlinjer, för att de sedan skulle kunna användas i utformningen av 

produkterna, så var en kvalitativ fallstudie den metod som ansågs passa bäst. Detta beslut togs 

för att det i studiens start inte fanns kunskap gällande sättet på vilket produktportfölj och 

varumärke skulle kunna föras in i gränssnittsriktlinjer, så någon typ av kvalitativ studie var 

således passande. Enligt Wallén (1996) bör en kvalitativ undersökningsmetod användas då 

fenomen som anses diffusa, flertydiga, subjektiva eller inte direkt mätbara ska undersökas 

vilket ansågs vara fallet i denna studie. Kvalitativa studier är vidare enlig Merriam (1994): 

 

 Partikulariska, dvs. de riktar in sig på specifika företeelser. 

 Deskriptiva, dvs. de beskriver så många olika variabler som möjligt och hur dessa 

variabler samspelar. 

 Heuristiska, dvs. de syftar till att öka förståelsen av det som studeras. 

 Induktiva, dvs. koncept och generaliseringar växer fram genom studien ur det materiel 

som kommer fram i studien. 

 

Dessa punkter var även de guidande i valet av en kvalitativ metod. Vidare så ses utförandet av 

en studie utifrån ett etnografiskt betraktelsesätt3 som ett bra angreppssätt vid design av IT 

(Hollan et al., 2000; Löwgren & Stolterman, 2004) 

 

Slutligen så existerade det i studiens början inte heller några gränssnittsriktlinjer varför beslut 

togs att skapa dessa och under arbetet studera hur beslut togs i utformningen och således 

forma en fallstudie. Detta gjorde att situationen förutsättningslöst kunde utforskas för att på 

det sättet successivt öka förståelsen för problemet. 

7.1.1 Validitet i kvalitativa fallstudier 

Validitetsbegreppet syftar enligt Breakwell et al. (2001) till huruvida en studie har förklarat 

det den ämnade att förklara. Winter (2000) menar dock att det egentligen inte finns någon 

etablerad definition av begreppet utan det används olika beroende på vilken metodologisk 

process som används och vilka intentioner som finns. Olika metoder kan således producera 

giltig (valid) data i en studie och ogiltiga (invalid) i en annan. anskaffa 

 

Synen på validitet kommer från positivismen som anser att världen kan beskrivas på ett 

objektivt sätt, ett synsätt som genomsyrar den kvantitativa forskningen. Detta är också 

anledningen till att vissa av den kvalitativa forskningens anhängare inte anser att det finns 

någon anledning till att prata om validitet (Johansson, 2003; Winter, 2000). En kvalitativ 

studie har inte som mål att vara objektiv utan här är subjektiviteten en viktig del av det 

vetenskapliga arbetet.  

                                                 
3 Etnografi kallas den vetenskapliga metod som används för att beskriva och framför allt jämföra olika kultur- 

och samhällstyper. Oftast används fältstudier för att anskaffa fakta. 
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I validitetsdiskussioner uppkommer ofta ståndpunkter gällande att en studie ska vara 

återupprepningsbar. Detta är dock inte fallet i kvalitativ forskning. Både Winter (2000) och 

Silverman (2001) påpekar dock att det är viktigt att kvalitativ forskning leder till att nya 

teorier framställs. Silverman (2001) menar att när det talas om återupprepning gällande 

kvalitativ forskning så är det snarare att kunna överföra studien på andra situationer som är 

det essentiella. 

7.1.2 Reliabilitet i kvalitativa fallstudier 

Reliabilitet är en del av validiteten i en studie och refererar till huruvida studien verkligen 

mäter det den ämnar mäta (Breakwell et al., 2001). Winter (2000) menar att reliabilitet är en 

viktig del i både kvalitativ och kvantitativ forskning men att den säkerställs på olika sätt. 

7.2 Arbetsgång för att identifiera varumärket 

För att ta reda på hur ABB Robotics varumärke såg ut användes en aningen omarbetad 

version av det arbetssätt som Karjalainen (2003) beskriver. Arbetssättet valdes då det ansågs 

på ett relativt enkelt sätt fånga tillräckligt stor del av varumärkets identitet för att det skulle 

kunna föras in i riktlinjerna (i form av användbarhetsupplevelser). Skillnaden från 

Karjalainens arbetssätt var att designprocessen till stor del dokumenterades genom 

observationer som kompletterade intervjuerna. Stegen i identifieringen av ABB Robotics 

kärnidentitet var således: 

 

 Dokumentstudier 

Både publika och interna dokument studerades för att få fram både vad som ansågs 

vara varumärket och vad som faktiskt förmedlades (ifall det skulle finnas en skillnad). 

 

 Intervjuer med personal på marknadsavdelningen 

Detta gjordes för att få fram vilken identitet som företaget ville ge sitt varumärke och 

hur arbetet med laddningen gick till i dagsläget. 

 

 Observationer av samt intervjuer med utvecklare 

Detta för att se huruvida det fanns en skillnad i det som företaget ansåg vara sitt 

varumärke och det som utvecklarna ansåg sig bygga in i gränssnitten. 

 

Den andra metoden som beskrivs i teoriavsnittet är den av Nilsson (1999) vilken inte 

användes alls på grund av dess mer komplexa natur och antagandet att metoden skulle ta 

avsevärt mycket mer tid i anspråk.  

7.3 Användbarhetsheuristiker för att utvärdera gränssnitt 

Valet att använda användbarhetsheuristiker grundades i att ett sätt att systematiskt arrangera 

kunskap gällande användbarhet söktes. Detta då det skulle underlätta arbetet med att analysera 

de otaliga gränssnitt som existerade, samt att heuristiker av detta slag lämpar sig väl för att 
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utvärdera redan existerande gränssnitt. De tre heuristiker som utsågs (se avsnitt 3.2 

Designprinciper) valdes på grund av att de ansågs vara de mest etablerade inom området.  

7.4 Objectives tree för att binda samma varumärkesaspekter med 
användarupplevelser och designbank 

Objectives tree metoden användes för att få fram hur ABB Robotics varumärke kunde 

identifieras i företagets gränssnitt. Då metoden används för att schematiskt binda samma 

designmål i olika nivåer med medel att uppfylla designmålen (Cross, 2000) ansågs denna 

metod vara en bra lösning för att tydliggöra vad i designbanken som var viktigt att hålla 

konsekvent. Designmålen som användes i trädet begränsades således till den innersta kärnan 

av varumärket. 

7.5 Artefaktstudie 

Artefakten som studerades, dvs. FlexPendanten, utforskades grundligt i två omgångar. Den 

första studien utfördes under förstudien (se avsnitt 8.2.1 Förstudie) och syftade till att skapa 

kunskap om hur FlexPendanten såg ut samt hur FlexPendanten fungerade och var uppbyggd. 

Denna studie tog mestadels formen av direkt arbete med FlexPendanten antingen i ”skarpt 

läge”, dvs. i laboratoriemiljö med en robot kopplad till den eller i en virtuell värld då antingen 

en virtuell eller en extern FlexPendant användes. Arbetet tog till en början formen av att bara 

”klicka runt” för att få en första inblick i systemet och dess funktionalitet. När viss kunskap 

om hur FlexPendanten fungerade hade erhållits, så satte en person som ofta arbetade med den 

upp ett antal vanliga användningsfall och sedan utfördes även dessa för att få en mer grundlig 

inblick i hur FlexPendanten användes på fältet. 

 

Den andra artefaktstudien utfördes efter förstudien, då FlexPendantens gränssnitt grundligt 

analyserades genom att alla vyer utforskades och bedömdes från funktionalitet ner till 

individuella gränssnittsobjekt (engelskans widgets).  

7.6 Dokumentstudier 

Många olika dokument analyserades under hela studien. Mestadels var det olika manualer 

eller guider gällande användningen av FlexPendanten tillika materiel från 

marknadsavdelningen och publika dokument.  

7.7 Intervjuer 

De otaliga intervjuer som utfördes var alla kvalitativa i sin utformning. En kvalitativ 

forskningsintervju har som syfte att få in kvalitativa beskrivningar av hur den intervjuade ser 

på fenomen för att sedan tolka dessa (Kvale, 1997). Intervjuerna var semistrukturerade då det 

var känt vilka områden som skulle täckas in i intervjuerna men inga precisa frågor eller en 

speciell ordning i vilken frågorna skulle ställas (Breakwell et al., 2001). Då intervjuerna 

utfördes för att öka kunskapen inom olika områden ansågs denna kombination vara en bra 

metod. Alla intervjuer dokumenterades genom att anteckningar togs och sedan skrevs ett 

dokument samman med det som ansågs vara kontentan av intervjun. De intervjuer som skiljde 
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sig aningen från de andra var de som utfördes under analysen av gränssnittsriktlinjerna efter 

utförd fallstudie, eftersom de spelades in i form av en mp3-fil. 

 

Utformningen av intervjuerna har även inspirerats av tankarna kring kontextuella intervjuer 

(Beyer och Holtzblatt, 1998) då forskarna har intagit en lärlingsposition och arbetat mot att få 

en så tydlig bild som möjligt av det som avsågs studeras i intervjun. 

7.8 Observationer av utvecklares designarbete 

De observationer som utfördes tog sin plats i början av fallstudien och syftade till att öka 

kunskapen om hur utvecklarna, dvs. de som var de tänkta användarna till 

gränssnittsriktlinjerna, arbetade. Då situationen observerades utan förbehåll kan metoden ses 

som en kausal observationsteknik (Breakwell et al., 2001). 

 

Observationerna var viktiga led i att lära känna den existerande designprocessen av två 

anledningar: 

 

1. För att se huruvida utvecklarna hade en föreställning gällande varumärkets identitet 

och hur denna i så fall såg ut 

2. För att se vilken typ av gränssnittsriktlinje som skulle vara mest passande för deras 

arbetssätt 

 

Även här inspirerades arbetssättet av tankarna kring kontextuella intervjuer. 

7.9 Analys av framtagna gränssnittsriktlinjer efter utförd fallstudie 

För att utvärdera det som gjorts under fallstudien och även söka svaret på huruvida framtida 

gränssnitt med hjälp av gränssnittriktlinjerna verkligen skulle designas i enhetlighet med 

existerande produktportfölj och varumärke, gjordes två analyser. Den första analysen gjordes 

för att undersöka huruvida existerande produktportfölj och ABB Robotics varumärke 

verkligen hade vävts in i riktlinjerna. Detta gjordes genom att riktlinjerna metodiskt arbetades 

igenom tillsammans med det objectives tree som hade tagits fram över varumärkets 

användarupplevelser och designbank. För att kategorisera analysen sammanställdes ett 

affinitetsdiagram (Ely, 1993) där de olika konsekvent använda designelementen 

kategoriserades i grupper. Vidare skapades ett antal olika gränssnitt där alla beslut i designen 

om möjligt togs utifrån den skapade gränssnittsriktlinjen. 

 

Den andra analysen utfördes för att se huruvida framtida gränssnitt med hjälp av riktlinjerna 

skulle designas i enhetlighet med existerande produktportfölj och varumärke. Analysen 

utfördes tillsammans med tre stycken utvecklare på ABB Robotics i form av en designuppgift. 

Uppgiften var att med hjälp av gränssnittsriktlinjerna skapa ett gränssnitt till FlexPendanten 

där det skulle gå att Lägga till, Ta bort samt Skapa en kopia. De hade en bild på gränssnittet 

framför sig samt en mängd gränssnittselement som knappar, ikoner etc. Dessutom fick de 

använda sig av papper och penna. De skisser som skapades analyserades även genom att de 
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omformades till digitalt format och sedan jämfördes med de resultat som skulle ha erhållits 

om riktlinjerna hade följts. 

 



 32 

8 Fallbeskrivning 

 

I detta kapitel går det att läsa om hur fallet utfördes inom ramen för studien. Först får läsaren 

en beskrivning av vilka de existerande produkterna på ABB Robotics är. Sedan går att läsa en 

detaljerad beskrivning av den arbetsgång som följdes för att utveckla gränssnittsriktlinjerna. 

Vidare följer en beskrivning av hur ABB Robotics varumärke identifierades följt av en 

beskrivning av den analys som utfördes för att ta reda på huruvida den existerande produkt-

portföljen samt varumärket hade skrivits in i gränssnittsriktlinjerna. Sedan får läsaren veta 

hur gränssnittsriktlinjerna vidare utforskades genom att ett antal användare fick utföra en 

designuppgift för att undersöka om framtida gränssnitt kommer designas i enhetlighet med 

existerande produktportfölj samt varumärke. Slutligen kommer en redogörelse för vilka som 

deltagit i fallstudien. 
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8.1 Existerande produkter 

ABB Robotics utvecklar och producerar framförallt industrirobotar med tillhörande 

styrsystem. Denna studie har inriktat sig på att studera gränssnittet i den handhållna enhet, 

FlexPendanten, som följer med varje individuell robot. Läs mer om FlexPendanten i avsnitt 

6.2 Produkterna. 

  

Nedan följer en kortare beskrivning av de olika mjukvaror som ABB Robotics erbjuder sina 

kunder. Mjukvaran som åsyftas här är den som följer med FlexPendanten och består av en 

grundfunktionalitet samt en eller flera olika applikationer där viss funktionalitet lyfts upp och 

presenteras på ett, för just den applikationen, lämpligt sätt. (Notera att detta inte är alla 

tillgängliga applikationer utan endast de som har inkluderats i denna studie. Urvalet av 

applikationer har gjorts tillsammans med handledare för studien på ABB Robotics.) 

 

Grundfunktionalitet 

Här finns all funktionalitet som är nödvändig för att programmera och styra roboten.  

 

RobotWare Arc 

Detta är applikationen för robotar i bågsvetsindustrin 

 

RobotWare Spot 

Detta är applikationen för robotar i punktsvetsindustrin. 

 

RobotWare Dispence 

Detta är applikationen för robotar i limningsindustrin. 

 

RobotWare Plastic Mould 

Detta är applikationen för robotar i platsindustrin. 

 

PickMaster 

Detta är applikationen för robotar som används för att plocka saker, exempelvis från ett 

löpande band. 

 

Arcitech 

Architech är en applikation som tar hand om kraftkällor som kan behövas.  

 

Production Manager 

Denna applikation används för att lyfta fram olika delar av produktionsprocessen. 

8.2 Arbetsgång 

Observera att följande beskrivning av arbetsgången i den utförda fallstudien kan framstå som 

stegvis linjär, men i verkligheten var det en mycket iterativ process med många hopp fram 
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och tillbaka. Vidare är det viktigt att minnas att under hela arbetet var mjukvaruutvecklarna 

alltid involverade i arbetet på så sätt att de var support då problem uppstod, bistod med 

förklaringar då något var svårt att förstå, då det var svårt att bedöma huruvida något var bra 

eller dåligt eller varför programmen såg ut på ett visst sätt eller en viss handlig utfördes på ett 

visst sätt.  

 

En annan viktig punkt att påpeka är att det av olika anledningar inte gick att få tillgång till 

slutanvändarna av FlexPendanten och ABB-personalens kunskap om användarkontexten 

beslutades således vara tillräcklig. 

 

Arbetsgångens initiala skelett byggdes utifrån de punkter som Gale (1996) beskriver som 

viktiga i utformningen av gränssnittsriktlinjer, se avsnitt 2.4 Utveckling av 

gränssnitsriktlinjer. Arbetet skulle dock bara kunna utföras fram till punkt 3, varefter ABB 

Robotics skulle ta över. 

8.2.1 Förstudie 

För att få en större inblick i utvecklarnas arbete och även lära känna mjukvaran gjordes en 

grundlig förstudie. Ett antal punkter genomfördes: 

 

 En ingående introduktion till grundfunktionaliteten av programvaran i 

FlexPendanten. Detta skedde genom att alla delar av programmet introducerades 

av en person som hade stor kunskap i ämnet. Detta följdes av en genomgång i 

laboratoriet med samma programvara tillsammans med en mekanisk enhet för att 

se användningen av programmet i kontext. 

 

 Semistrukturerade kontextuella intervjuer i samtalsform med fem stycken 

mjukvaru-utvecklare utfördes. Observationer utfördes på utvecklarnas arbete och i 

laboratorium med aktuella mekaniska enheter. Målet var att få insikt i utvecklarnas 

dagliga arbete och att öka kunskapen om de aktuella applikationerna och 

grundfunktionalitet samt att samla kunskap gällande behoven kring eventuella 

gränssnittsriktlinjer. Vidare söktes visshet gällande utvecklarnas syn på ABB 

Robotics varumärke och hur denna insikt påverkade deras arbete. Anteckningar 

gjordes under både intervjuerna och observationer. 

 

Alla önskemål gällande gränssnittsriktlinjens utformning och 

innehållsammanställdes i en matris och i detta läge gjordes även en uppskattning 

av vilka önskemål som skulle kunna uppfyllas. Se Tabell 1. 

 



 35 

Tabell 1 Önskemål gällande gränssnittsriktlinjer samt huruvida de tros ingå 

 Kommer ingå? 

Önskemål Ja Kanske Nej 

Rent visuella råd X   

Kodstandard   X 

Felmeddelandens struktur X   

Felmeddelandens användning X   

Vissa regler gällande utformning som exempelvis knappars 

minsta storlek (kopplat till touchscreen, miljö etc.) 

X   

Textutformning   X 

Guidning för placering av objekt på gränssnittet X   

Dialogrutors användning X   

Personas   X 

Förklarande bilder och exempel från FP X   

Hur gränssnitt utvecklas i harmoni med ”logiklagret” under   X 

Utformning så att PC-miljön och FlexPendant-miljön har 

samma användarupplevelse 

  X 

Stödja då vill utveckla egna versioner av saker X   

Kognitiva förklaringar till rekommendationerna X   

Två nivåer: övergripande + mer detaljer  X  

Råd om hur gränssnitten uppnår konsekvens sinsemellan X   

Färgsättning X   

Tekniska aspekter  X  

Arbetsgången i utvecklingsarbetet  X  

Utformning av ikoner   X  

Säkerhetsmässiga punkter X   

 

Uppskattningarna gjordes utifrån ramen för examensarbetet, vilket gjorde att vissa 

mer programmeringstekniska önskemål fick uteslutas. Exempel på dessa var 

önskemålet gällande kodstandard. Vidare så var tidsåtgången en viktig faktor 

vilket gjorde att exempelvis personas och textutformning inte skulle behandlas. 

Dock kom det under arbetet fram att en av utvecklarna hade skrivit ett dokument 

gällande textutformning vilket användes mest för egen räkning. Efter diskussion 

mellan forskarna och denna person samt handledare för examensarbetet på ABB 

Robotics, beslutades att även denna del skulle ingå i gränssnittsriktlinjen för att 

göra den så informativ som möjligt. De existerande texterna omarbetades något för 

att passa in med resten av riktlinjerna.  

 

 Vidare följde en introduktion av programmeringsspråket RAPID. Anteckningar 

gjordes även under denna genomgång. Målet var att öka kunskapen om 

programmeringsspråkets struktur, användning och begränsningar, eftersom denna 
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kunskap förmodades vara användbar under utvärderingen av mjukvarornas 

gränssnitt. 

 

 Efter denna första inblick i programmen och dess kontext följde en period av eget 

utforskande genom testkörning både på en virtuell FlexPendant med tillhörande 

virtuell robot och med mekaniska enheter i laboratoriet samt ingående studier av 

olika manualer. 

 

När kunskapen om programmen och kontexten i vilka de används ansågs vara på en god nivå 

samt att god kunskap gällande utvecklarnas behov och kontext var klargjord tog nästa fas vid. 

8.2.2 Utvärdering 1: Applikationer 

Denna utvärdering tog formen av en allmän användbarhetsanalys av alla vyer i 

applikationerna. För att skapa struktur i utvärderingsarbetet beslutades att olika existerande 

användbarhetsheuristiker skulle användas; Normans principer för god användbarhet, 

Löwgrens REAL samt Nielsens 10 användbarhetsheuristiker (läs mer om dessa i avsnitt 3.2 

Designprinciper) 

 

Beslut togs i detta läge om att försöka få ner heuristikerna till ett minimum av 

utvärderingspunkter. Detta beslut togs av 3 skäl: 

 

1. Heuristikerna överlappar varandra till viss del och skulle innebära en del redundant 

arbete.  

2. Heuristikerna ligger på aningen olika konceptuella nivåer. Vissa delar av en heuristik 

ansågs bland annat vara ett sätt att förverkliga en annan heuristiks punkter.  

3. Vissa delar av heuristikerna troddes inte vara relevanta i just denna utvärdering. 

 

Ett längre möte hölls med två personer, som bedömdes ha god kunskap gällande alla 

applikationerna i FlexPendanten, för att besluta vilka delar av heuristikerna som helt kunde 

uteslutas. 

 

Sedan skapades en figur som visualiserade kopplingar mellan de 3 heuristikerna, se figur 3. 

Detta gjorde att vissa av de återstående punkterna slogs samman till en och samma punkt och 

vissa fick även nya namn. Exempelvis så slogs Mappning och Match between the System and 

the World samman till en punkt som fick namnet Mappning eftersom mappning kan uppnås 

genom en matchning mellan systemet och världen. De slutgiltiga listan med 

utvärderingspunkter såg då ut som följer: 

 

1. Synlighet 

2. Återkoppling  

3. Begränsning  

4. Mappning 
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5. Konsekvens 

6. Affordans 

7. Effektivitet 

8. Relevans 

9. Förlåtande 

 

 

Figur 3: Kopplingar mellan 3 användbarhetsheuristiker 

 

Efter detta hölls även ett möte med två utomstående interaktionsdesigner för att säkra att 

utvärderingen fångade alla viktiga delar. Detta ledde till att följande aspekter lades till listan 

av punkter som skulle guida utvärderingen av gränssnitten i FlexPendanten. 

 

10. Kontroll (kan vara exempelvis en listbox) 

11. Visuell form (kan vara exempelvis en knapp) 

12. Interaktiv form (kan vara exempelvis en switch dvs. en av/på-funktion) 

13. Innehåll (kan vara exempelvis menyalternativen i en meny) 

 

Ett beslut togs nu även om att allt som utvärderades i gränssnitten skulle ha en sökväg samt en 

skärmdump kopplade till sig. Detta för att underlätta visualiseringen och även lätt kunna hitta 

tillbaka till aktuell vy i respektive programvara. En punkt för eventuella kommentarer, som 

inte bedömdes passa in under någon annan punkt, lades också till för att inga insikter skulle 

falla i glömska. Slutligen lades ABB typiskt till listan för att fånga upp de gemensamma 

karaktärsdrag som hittades i designen och således skapa en designbank. Följande 4 punkter 

lades följaktligen till listan: 

 

14. Sökväg till det utvärderade objektet 
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15. Skärmdump 

16. Kommentarer 

17. ABB typiskt (gemensamma karaktärsdrag) 

 

Den slutliga listan av aspekter att se på i alla FlexPendantens gränssnitt bestod således 

slutligen av 17 punkter. 

 

För att strukturera utvärderingen skapades ett Excelark där alla 17 punkter listades 

horisontellt. Varje punkt blev alltså rubrik till varsin kolumn. Här togs beslut att alla punkter 

som kom från användbarhetsheuristikerna (punkt 1 till 9) skulle få 2 kolumner vardera, en för 

kommentarer gällande bra design och en för dålig design. Detta kan förtydligas med följande 

exempel. Ett menyval som utvärderades fick följande kommentar i kolumnen Synlighet - bra 

design: 

 

 ”Texten förklarar på ett bra sätt vad som ska göras” 

 

Och i kolumnen Synlighet - dålig design fick samma menyval kommentaren: 

 

 ”Skulle kanske en symbol öka synligheten här?” 

 

I detta läge startade alltså utvärderingen. Detta gjordes genom att alla olika delar av en vy 

systematiskt behandlades. Ofta utvärderades först hela vyn och sedan bröts vyn systematiskt 

ner i sina beståndsdelar, dvs dialoger, knappar, menyer etc. En rad i Excelarket motsvarade 

således en utvärderad del. I figur 4 nedan ses en schematisk illustration av detta.  
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Figur 4: Schematisk illustration av Utvärdering 1 

8.2.3 Uppdelning i uppgifter 

När alla vyer i alla applikationerna hade utvärderats söktes ett sätt att strukturera all data. 

Datat bestod av en mycket stor mängd ”excelrader”4. Således skapades en mängd uppgifter 

som utvecklarna ansågs behöva utföra i sitt arbete med att skapa gränssnitt. Uppgifterna 

utformades med tanke på utvecklarnas behov i själva programmeringstillfället och tanken var 

att varje genreregel skulle svara på frågan: 

 

 Vad vill du som utvecklade göra? 

 

Svaret skulle då kunna vara: 

 

 Jag vill designa ett sätt att visualisera valbar funktionalitet. 

 

Därav blev Visualisera valbar funktionalitet en uppgift. 

 

                                                 
4 För att förenkla och behålla tydligheten kommer denna term, excelrader, hädanefter att användas då de 

utvärderade delarna benämns. 
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Efter en periods analyserande skapades en lista med framtagna uppgifter som namngavs och 

förklarades. (Detta dokument ändrades kontinuerligt under hela arbetet i takt med att nya 

uppgifter uppdagades.) Den slutliga listan med uppgifter såg ut som följer: 

 

 Manuell inställning/ändring av värde 

 Acceptera gjorda förändringar och gå 

tillbaka ett steg  

 Acceptera gjorda förändringar och gå 

framåt/vidare 

 Ändra något som ställts in tillbaka till 

originalläget 

 Ångra något och gå tillbaka ett steg 

 Ångra något som ställts in 

 Direktmanipulation av tillstånd i världen 

 Acceptera gjorda förändringar och gå 

tillbaka ett steg  

 Ändra tillbaka något som man ställt in till 

originalläget 

 Ångra något och gå tillbaka ett steg 

 Stänga av/sätta på 

 Stänga av något 

 Stänga vy 

 Sätta utgångspunkt 

 Föra in text 

 Göra ett val 

 Välja funktionalitet 

 Välja all valbar funktionalitet 

 Välja vy som ska vara i fokus  

 Välja värde genom att markera 

 Välja värde genom markering av text 

 Välja värde genom knappklick 

 Välja parametrar 

 Välja befintlig fil 

 Välja robot som ska vara i fokus 

 Ange ordning 

 Öppna en ny vy för att göra ett val 

 Ta bort något 

 Skapa nytt 

 Skapa nytt schema 

 Kopiera något 

 Visualisera valbar funktionalitet  

 Visualisera valbara värden 

 Visualisering av parametrar 

 Visa vald robot 

 Visualisera av/på 

 Visualisera att signaler mottagits 

 Visualisera att något är fel 

 Visualisera aktuella värden 

 Visualisera arbetsflöde 

 Visualisering av cellen 

 Visualisering av tillstånd i programmet 

 Visa vald robot 

 Visa aktuellt program/system 

 Visa vald robot 

 Visualisera icke valbart alternativ 

 Visualisering av valt värde 

 Visualisera att en meny är öppen eller 

stängd 

 Ge överblick/informera 

 Visualisera procedur 

 Dela upp handlingar i sekvenser 

 Visa aktuell produkt 

 Visualisering av antal element i en lista 

 Samla in info från användaren 

 Ge information till användaren 

 

Alla excelrader från utvärdering 1 delades sedan in upp dessa uppgifter. Detta skedde genom 

att man såg till vad det utvärderade objektet i varje rad löste för uppgift. Se figur 5 nedan för 

en schematisk illustration. 
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Figur 5: Schematisk illustration av indelning av excelrader i uppgifter 

 

Då somliga excelrader ansågs höra till fler än en genreregel skapades även vissa dubbletter. 

Exempelvis så kunde en viss dialog i en vy lösa de båda uppgifterna Visualisera att signaler 

mottagits och Ge överblick/informera. En kopia skapades således av denna excelrad så att 

raden kunde finnas med i båda uppgifterna.  

 

För göra det omfattande materialet mer lätthanterligt skapades nu textdokument där varje 

uppgift hade ett eget dokument. I detta skede plockades även dubbletter inom en och samma 

uppgift bort. Med dubbletter menas här att en viss uppgift kunde ha många exempel på 

samma lösning, som exempelvis att uppgiften Markering av text ofta skedde med hjälp av 

samma blå highlightning i många olika vyer. Således fanns en mängd excelrader där samma 

typ av blå highlighting utvärderades. Observera att stor vikt lades vid att inga aspekter av en 

uppgift skulle gå förlorade i denna elimineringsprocedur, utan bara rent redundant 

information togs bort. 

 

Uppdelningen av excelraderna i uppgifter gjorde att det tydligt uppdagades huruvida samma 

uppgift hade lösts på olika sätt i de befintliga delarna av mjukvaran i FlexPendanten. Således 

kunde:  

 

1. det (de) mest användbara förfarandet (förfarandena) plockas fram och 

2. de utpräglade ABB-typiska karaktärsdrag som fanns i mjukvaran uppdagas. 

 

Uppdelningen i dessa uppgifter var som nämnts ovan ett sätt att vidare behandla den data som 

kom fram i utvärdering 1. Det fanns även en tredje anledning till denna uppdelning, nämligen 

att en strukturering i utvecklarens uppgifter ansågs kunna vara användbar struktur för 

gränssnittsriktlinjen. Den skulle på så sätt bli lik en case based riktlinje (se avsnitt 2.6.4 Case 

Based) vilket ansågs passa utvecklarnas arbetssätt. 



 42 

8.2.4 Uppdelning av bra samt dåliga exempel på varje uppgift 

För att få en mer lätthanterlig struktur samt följa önskemålen om att riktlinjerna skulle ha 

verkliga exempel på bra samt dålig design (se Tabell 2: Önskemål gällande 

gränssnittsriktlinjer samt huruvida de tros ingå), delades excelraderna i varje uppgift upp i 

två subgrupper; en med exempel på god användbarhet och en med exempel på dålig 

användbarhet. I detta läge gjordes således en noggrann analys av varje uppgift och 

excelraderna delades in i grupper som kallades Do’s (exempel på designlösningar med god 

användbarhet) och Dont’s (exempel på designlösningar med dålig användbarhet). 

Bedömningarna gällande vilken av grupperna en viss excelrad skulle tillhöra gjordes utifrån 

tre punkter: 

 

1. Kommentarerna gällande god samt dålig design (från heuristikerna) 

2. Bibehållandet av konsekvens genom alla applikationer, dvs. utifrån de ABB-typiska 

designelement som uppdagats (dvs. designbanken) 

3. Interaktionsdesignsprinciper 

8.2.5 Utvärdering 2: Grundfunktionalitet 

I detta läge togs ett steg tillbaka i processen för att utföra en utvärdering av grund- 

funktionaliteten. Denna analys gjordes, så att säga från andra hållet, än den som gjorts på 

applikationerna. Eftersom uppgifterna nu existerade, gjordes utvärderingen utifrån dessa. Med 

andra ord- för varje uppgift så söktes grundfunktionaliteten igenom och alla unika exempel 

lades till textdokumenten, antingen som en Do eller en Don’t lösning. Med unika exempel 

menas alltså designlösningar som ännu inte hade tagits upp som ett sätt att lösa en uppgift.  

 

Anledningen till att denna evaluering utfördes på ett annat sätt än den initiala, var för att det 

ansågs spara tid, då det ansågs finnas en tillräckligt god kunskap om både uppgifter och 

mjukvara för att inte missa något analysen. 

 

Då alla delar av grundfunktionaliteten hade utvärderats upptäcktes behovet av att ha en 

separat del i gränssnittsriktlinjerna för de olika objekt (engelskans widgets) som användes i 

FlexPendantens gränssnitt. Ett dokument skapades således där alla använda objekt listades 

tillsammans med klargörande texter. Texterna gällde mestadels färger, storlekar och vid vilka 

tillfällen ett visst objekt skulle användas. Således fanns det inga bra eller dåliga exempel på 

god användbarhet, utan bara riktlinjer för hur objektet i fråga skulle användas. Stor vikt lades 

här vid att texterna skulle guida utvecklarna mot ett ABB-typiska designsätt. 

8.2.6 Generella texter 

I detta läge skrevs generella texter som i gränssnittsriktlinjerna skulle föregå varje uppgift. 

Texterna var till för att ge användaren av gränssnittsriktlinjerna en introduktion till just den 

uppgiften samt generella designråd. Till detta skrevs en generell text om hur objekt bör 

placeras på ett gränssnitt. Dessa texter skulle, förutom att inleda varje uppgift i 

gränssnittsriktlinjerna, även forma den del av gränssnittsriktlinjerna som ämnade ge en 
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övergripande kunskap om hur gränssnitt borde designas och som skulle kunna läsas igenom 

på cirka 30 minuter. Detta var både ett krav från ABB Robotics samt ett behov som hade 

uppdagats hos de tänkta användarna av gränssnittsriktlinjerna, dvs. utvecklarna. Stor vikt 

lades således på att texterna skulle kunna förstås separat från de uppgifter de tillhörde. Ett 

exempel på en sådan text (hämtad ur de färdigställda gränssnittsriktlinjerna) är: 

 

 
Figur 6: Exempel på generell text från de färdiga gränssnittsriktlinjerna 

 

Texterna utvärderades sedan separat för att försäkra att de skulle gå att läsa utan att se resten 

av gränssnittsriktlinjerna.  

8.2.7 Strukturering 

Vidare utformades all data på ett sätt som speglade hur genrereglerna skulle struktureras i de 

slutliga gränssnittsriktlinjerna. Detta betydde att alla uppgifter ordnades in i grupper och 

undergrupper beroende på hur de hörde samman och allt samlades under fyra huvudrubriker: 

 

1. Kontroller 

2. Om du vill manipulera något 

3. Om du vill manipulera något 

4. Hur information bör behandlas 

5. Hur du bör placera/gruppera kontroller 

8.2.8 Granskning 1: Innehåll, struktur och risker 

En granskning utfördes i detta läge för att säkerställa att de bra och dåliga exemplen på varje 

uppgift tillhörde rätt grupp och att det inte exempelvis fanns någon bakomliggande strukturell, 



 44 

teknisk eller kontextuell begränsning som missats. Fem stycken utvecklare deltog i 

utvärderingen. 

 

På grund av tidsbrist och en mycket stor mängd data att gå igenom, beslutades att inte alla 

utvecklare kunde gå igenom alla uppgifter. Detta ledde till att då alla genomgångar gjorts, 

hade varje uppgift utvärderats av minst två utvecklare. Strukturen (som beskrivs i avsnitt 8.2.7 

Strukturering) utvärderades dock av samtliga utvecklare.  

 

Granskningarna utfördes på så sätt att utvecklarna (tillsammans med forskaren) metodiskt 

gick igenom och kommenterade en uppgift åt gången. De fick (i pappersform) se både bild 

samt text på varje exempel och sedan kommentera huruvida de ansåg att exemplen låg i rätt 

grupp (dvs. bra/dålig användbarhet). Vidare fördes även diskussioner gällande de generella 

texterna samt upplägget i allmänhet. 

 

För varje uppgift som bearbetades så fick utvecklarna även gradera riskerna på en skala 

mellan 1 (ingen risk) och 5 (mycket stor risk). Risk definierades som att det förelåg fara för 

att mjukvara, mekanisk enhet eller person skulle kunna skadas 

 

Alla kommentarer registrerades med hjälp av anteckningar. 

8.2.9 Varumärkesidentifiering 

I detta läge utfördes två semistrukturerade intervjuer med personal från marknadsavdelningen 

på ABB Robotics. Syftet var att få fram de värderingar som ABB Robotics vill förmedla till 

sin omgivning. Olika dokument gällande företagets varumärke granskades även och en lista 

av önskade användarupplevelser (vilka byggde på ABB Robotics grundläggande värderingar 

dvs. varumärkets innersta väsen) skapades.  

 

Efter detta skapades ett Objectives tree (se Figur 12: Objectives tree över användar-

upplevelser) för att undersöka huruvida de utpräglade ABB-typiska design- och 

interaktionselement som uppdagats (i bland annat utvärderingarna)var medel för att uppfylla 

listade användarupplevelser.  

 

Se avsnitt 8.3 Varumärket för en mer detaljerad beskrivning av arbetet med ABB Robotics 

varumärke. 

8.2.10 Bearbetning 1 

Allt materiel omarbetades nu med avseende på fyra punkter: 

 

1. De åsikter som kommit fram gällande innehåll och struktur beaktades. 

2. De uppgifter som fått en fyra eller femma i riskutvärderingen gjordes om till att bara 

innehålla Do exempel. Vidare skrevs kortare texter till dessa uppgifter för att 

informera om vad utvecklarna bör tänka på då de programmerar för riskfyllda 
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handlingar. Se figur 7 nedan som är hämtad från de färdiga gränssnittsriktlinjerna för 

exempel på en sådan text. 

 
Figur 7: Exempel på generell text till riskfylld uppgift från de färdiga gränssnittsriktlinjerna 

 

3. Slutligen gjordes en upprioritering av de Do exempel med ABB-typiska karaktärsdrag 

vilka stämde överens med de önskade användarupplevelserna. 

4. Alla texter översattes till engelska eftersom detta var ett krav från ABB Robotics 

eftersom gränssnittsriktlinjernas tänkta användare befinner sig både nationellt och 

internationellt. 

8.2.11 Granskning 2: Innehåll, struktur och formuleringar 

Alla uppgifter granskades nu ännu en gång av tre stycken utvecklare. Denna gång gjorde 

utvecklarna granskningen på egen hand och lämnade in skriftliga kommentarer. Instruktionen 

var att granska både innehållet, strukturen på dokumentet samt hur alla texterna var 

formulerade och vad de uttryckte. 

8.2.12 Bearbetning 2: Utformning av gränssnittsriktlinjer 

En omarbetning av uppgifternas innehåll, struktur samt texter följde nu utifrån de synpunkter 

som erhållits från utvecklare. Eventuella omformuleringar, omflyttningar, borttagande/tillägg 

av exempel inom de olika uppgifterna gjordes. 

 

Efter detta började även själva utformningen av gränssnittsriktlinjerna. Under arbetets gång 

hade ett antal önskemål kommit fram gällande gränssnittsriktlinjernas utformning och 

innehåll. Önskemålen kom givetvis från utvecklarna själva samt ledningen men kunskap som 

förvärvats genom observationer i förstudien var också viktiga i detta steg. 
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 Eftersom det var viktigt att gränssnittsriktlinjerna i sig hade god användbarhet så 

användes bilder i två speciella fall: 

 

1. För att visualisera vilken aspekt av en vy som behandlades. Alla bilder som 

användes var från existerande produktportfölj. För att öka användbarheten 

skapades en spotlighteffekt på bilderna (se figur 8 nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 8: Exempel på spotlighteffekt 

 

2. För att visualisera vilken typ av information som framfördes (se figur 9). 

 

 

Do 

   

               Don’t 

 

                      Förklaring 

 

   Note 

 

Varning 

 

Figur 9: Symboler med förklaring som visualiserar vilken information som framfördes i 

gränssnittsriktlinjerna 

 

 I alla fall det där var möjligt, visualiserades exempel på både god och dålig 

användbarhet i form av Do och Don’t. Undantagsfallet gällde riskrelaterade handlingar 

(se avsnitt 8.2.8 Granskning 1: Innehåll, struktur och risker) där bara exempel på god 

användbarhet visades, dvs. bara Do-exempel på uppgiften. 
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 Gränssnittsriktlinjerna skrevs i två nivåer, en som kunde läsas igenom på cirka 30 

minuter och som skulle ge en översiktlig kunskap om utvecklingsarbetet. Denna 

bestod av de generella texter som utformats, se avsnitt 8.2.6 Generella texter. Den 

andra delen skulle vara mer som en uppslagsbok där användaren slog upp den uppgift 

hon skulle designa ett gränssnitt för. 

 

 För varje exempel på Do respektive Don’t skrevs förklaringstexter som klargjorde 

varför just detta var exempel på bra respektive dålig användbarhet. 

 

 Vidare skapades länkar mellan alla delarna i gränssnittsriktlinjerna så att användaren 

lätt skulle kunna ta sig mellan relevanta delar. Exempelvis så skapades det en länk till 

Related Topics där användaren kunde klicka sig vidare till delar av 

gräsnsnittsriktlinjerna som ansågs relatera till den del hon befann sig i för tillfället. Se 

pilen på figur 10 nedan.  

 

 
Figur 10: Exempel på Related Topics hämtad från de färdiga gränssnittsriktlinjerna 

 

Vissa ord i texterna gjordes om till länkar. Exempelvis en länk till avsnittet om hur en 

Command Bar ska användas på alla ställen där detta objekt nämndes. Se  figur 11 

nedan.  

 

 
Figur 11: Exempel på länk till Command Bar hämtad från de färdiga gränssnittsriktlinjerna 

 

 Hela textdokumentet gjordes även om till .chm format eftersom detta var ett krav från 

ABB Robotics.  
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8.2.13 Granskning 3: Struktur och interaktion 

De färdiga gränssnittsriktlinjerna gjordes nu åter tillgänglig för utvecklarna med en 

uppmaning att använda den och komma med kommentarer. 

8.2.14 Bearbetning 3 

En slutlig korrigering av gränssnittsriktlinjerna gjordes nu efter utvecklarnas åsikter. 

8.2.15 Överlämning 

Slutligen överlämnades riktlinjerna till de ansvariga på ABB Robotics med rådet om att en 

utbildning i användandet av dokumentet borde ske samt att en person skulle tilldelas ägandet 

och därav vara ansvarig för att det uppdaterades. 

 

Se Appendix A för några bilder från de färdiga gränssnittsriktlinjerna. 

8.3 Varumärket 

Som står att läsa i fallbeskrivningen så gjordes både intervjuer med marknadspersonal samt 

studier av både interna och externa dokument för att få fram ABB Robotics varumärke. 

Dessutom studerades utvecklarnas syn på varumärket. Två grundläggande värderingar kom 

fram som kan ses som varumärkets identitet: 

 

Ease of Use 

 

The Safe Choice 

 

Under analysen av gränssnitten (se avsnitt 8.2.2 Utvärdering 1: Applikationer) togs även en 

lista över ABB typiska element fram, som kan ses som en del av en designbank för ABB 

Robotics varumärke. Dessa var: 

 

 Rundade hörn på knappar med ikoner 

 
Figur 12: Exempel på knapp med rundade hörn 

 

 En ”lekfull stil” på ikoner och bilder 

 

 

 

 

Figur 13: Exempel på hur en lekfull stil i FlexPendantens gränssnitt framfördes 
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 Fokala färger 

 
Figur 14: Exempel på knapp med fokala färger 

 

Vidare översattes ABB Robotics värderingar till användarupplevelser som ansågs kunna 

spegla värderingarna och detta bands samman med designbanken till ett Objectives Tree (se 

figur 15 nedan). 

 

Figur 15: Objectives tree över användarupplevelse 

8.4 Analyser 

Två separata analyser, eller utvärderingar, av de färdiga gränssnittsriktlinjerna gjordes efter 

fallstudiens slut. 

8.4.1 Analys 1: Utvärdering av gränssnittsriktlinjer 

Den första analysen utfördes av forskaren själv och gick till på så sätt att riktlinjerna först 

systematiskt arbetades igenom tillsammans med det objectives tree som går att se ovan  
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(figur 15), för att se huruvida riktlinjerna var utformade i enhetlighet med de 

användarupplevelser som hade tagits fram. Rent praktisk gick detta till på så sätt att en 

utskriven kopia av gränssnittsriktlinjerna fanns till hands och överstrykningspenna samt 

olikfärgade post-it lappar användes för att markera exempel på när olika designelement som 

fanns i designbanken för varumärket användes. De olika exemplen organiserades sedan i ett 

affinitetsdiagram.  

 

Vidare designades även ett antal gränssnitt till FlexPendanten med gränssnittsriktlinjerna som 

stöd. Gränssnitten designades utifrån de vanliga uppgifter som hade uppdagats under 

förstudien (se avsnitt 7.5 Artefaktstudie) och utfördes med papper och penna och då med 

fokus på att se huruvida lösningarna som föreslogs av riktlinjerna var i enhetlighet med 

varumärket. 

 

Hela analysen syftade till att se huruvida de varumärkesaspekter som uppdagats även 

framgick i gränssnittsriktlinjerna men även för att se till om andra (icke önskvärda) drag var 

framträdande. Vidare så var arbetet även till för att se om den existerande produktportföljen 

hade vävts in i riktlinjerna. 

8.4.2 Analys 2: Designuppgift 

Den andra analysen av riktlinjerna gjordes genom att tre av utvecklarna på ABB (som även 

varit delaktiga i utvecklingen av gränssnittsriktlinjerna) fick utföra några designuppgifter och 

uppmanades att använda riktlinjerna som stöd. Denna analys utfördes för att se huruvida 

gränssnitten designades i enhetlighet med riktlinjerna. 

 

Utvecklarna utförde designuppgifterna på papper och hade tillgång till följande: 

 

 En lap top där riktlinjerna var öppnade på första kapitlet, dvs. Introduction 

 Pappersbild på FlexPendantens GUI i naturlig storlek(i grundutformning, se figur 16) 

 Tomma knappar i papper i naturlig storlek, dvs. den storlek de har på FlexPendanten 

 Bilder på symbolerna  

- Error 

- Attention – warning 

- Information 

- Question 

i papper och i den storlek de har i ett dialogfönster 

 Utfällda drop down menyer i papper i lite olika storlekar 

 Tomma dialogfönster i papper 

 Alphabetical keypad i papper 

 Numerical keypad i papper 

 Tomma vita papper 

 Olikfärgade pennor 

 Sax 
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Figur 16: FlexPendanten i ”grundutforming” 

 

Först gavs instruktionen att de skulle få utföra ett antal designuppdrag på papper och att de 

skulle använda riktlinjerna som stöd så mycket som möjligt. De fick själva välja hur de skulle 

använda de olika redskapen. Vidare informerades de om att allt skulle spelas in på en mp3 

spelare för att forsklaren i detalj skulle kuna analyseras vad som sades men att deras 

identiteter skulle hållas konfidentiella. Ingen av dem motsatte sig detta. Själva instruktionen 

till uppgiften löd: 

 

”Visualisera hur du skulle programmera FlexPendanten då följande uppgifter ska utföras: 

 

 Något ska tas bort 

 Något ska läggas till 

 Något ska kopieras och en kopia skapas 

 

Inga andra uppgifter ska utföras på detta GUI och det är all information du har fått. Du får 

själv välja vilken typ av objekt det är som ska tas bort, läggas till samt kopieras. Gör denna 

design i enhetlighet med riktlinjerna. Förklara för mig under hela designarbetet vad du gör 

och varför.” 
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Under hela uppgiften så ställdes förtydligande frågor av typen: 

 Men hur kommer jag bort från denna dialog? 

 Skulle det gå att dubbelklicka på objektet och vad händer i så fall? 

 

Frågorna ställdes för att se till att hela flödet designades och att respektive utvecklare fick 

tänka igenom samt förklara alla steg i flödet han designade. Efter att designuppgiften utförts 

så ställdes vissa klarläggande frågor gällande val av ordning av knappar, interaktionsval etc. 

för att få reda på hur utvecklaren hade resonerat i sina designval. Alla fick också några frågor 

som inte satts upp i förväg men som gällde deras användande eller icke-användande av 

gränssnittsriktlinjerna. Målet var att få fram varför och när riktlinjerna hade använts. 

 

Slutligen så gjordes bilder i digitalt format över designlösningarna för att de enklare skulle 

kunna jämföras med det resultat som skulle ha uppnåtts om riktlinjerna följdes. De digitala 

bilderna skapades både genom att studera de analoga bilder som gjorts samt lyssna till 

ljudupptagningar och studera anteckningar gjorda av försöksledaren. 

8.5 Deltagare 

De som deltagit i denna studie har framförallt varit personer på ABB Robotics som arbetar 

med att utveckla och/eller programmera gränssnitt till antigen grundfunktionaliteten eller till 

olika applikationer för FlexPendanten. 

 

Dessutom har personer som sitter på ledningsposition varit delaktiga i beslutsfattande 

gällande vissa problem i utformningen av gränssnittsriktlinjerna, som då tekniska 

begränsningar gjort att inte den lösning som ansetts mest lämpad, inte kunnat användas. 

 

Slutligen har personal från marknadsavdelningen hjälpt till med varumärkesfrågor.  
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9 Resultat 

 

I följande kapitel finns resultaten av fallstudien beskrivna. Avsnittet startar med en 

genomgång av det, inom fallstudien, framtagna arbetssättet för att skapa en 

gränssnitsriktlinje utifrån varumärke och existerande produktportfölj. Sedan följer en 

genomgång av resultaten från de två analyserna som utfördes efter att riktlinjerna hade 

färdigställts. 
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9.1 Ett arbetssätt för att skapa gränssnittsriktlinjer 

I fallstudien utarbetades ett arbetssätt i fyra delar (A-D nedan) och bestående av 13 steg för att 

skapa gränssnittsriktlinjer utifrån en existerande produktportfölj och ett existerande 

varumärke, som i användandet ska leda till att framtida produkter designas i enhetlighet med 

existerande produktportfölj samt varumärke: 

 

A – Förstudie 

(Motsvaras av avsnitt 8.2.1 Förstudie i fallbeskrivningen) 

 

1. Förstudie 

Gör en ingående förstudie där kunskap samlas in både om systemet som ska 

ligga till grund för gränssnittsriktlinjerna samt vilka behov som finns gällande 

den. När de tänkta användarna intervjuas och/eller observeras, se även till att 

rikta in siktet mot varumärket. 

 

Leverabel: God kännedom om produkten samt användarnas behov. (Med 

användarna menas här de som ska använda gränssnittsriktlinjerna.). En första 

tanke om riktlinjernas utformning samt en första känsla för varumärket. 

 

B – Användbarhetsanalys 

(Motsvaras av avsnitt 8.2.2 – 8.2.8 samt 8.2.10 i fallbeskrivningen. Observera att avsnitt 8.2.5 

Utvärdering 2: Grundfunktionalitet inte översatts till ett eget steg, då denna del av arbetet 

kom från den struktur FlexPendanten var byggd på, dvs. beroende av kontexten för just detta 

arbete) 

 

2. Utvärdering av gränssnitt 

Välj ut relevanta aspekter som är viktiga att utvärdera ur användningshänsyn. 

Analysera sedan noggrant produktportföljens gränssnitt utifrån dessa. Leta 

samtidigt efter konsekvent använda designelement för att starta uppbyggnaden 

av en designbank. 

 

Leverabel: en plus- och minuslista med exempel på god samt dålig användbarhet 

från den aktuella produkten samt en designbank med konsekvent använda 

designelement. 

 

Tips: använd ett Excelark där alla aspekter har varsina två kolumner - en för 

exempel på god användbarhet och en för exempel på dålig. Gå sedan igenom de 

olika delarna av produkten och ge varje del en rad. En del kan här vara allt från ett 

menyval eller ett helt GUI, till interaktionsvägar. Var noga med att bifoga bilder 

och korrekta sökvägar för att lätt kunna hitta tillbaka. Var inte rädd för att lägga till 

fler kolumner för att fånga allt som kommer fram.  
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3. Uppgiftsuppdelning 

Skapa en lista med de uppgifter användarna av riktlinjerna kan tänkas vilja ha 

hjälp med i sitt designarbete. Dela sedan in all data från steg 2 i dessa uppgifter. 

 

Leverabel: En lista med uppgifter samt sätten på vilket uppgifterna löses i den 

befintliga produkten.  

 

Tips: I skapande av uppgifterna, tänk: 

”Vad vill du som utvecklare göra?  Jo, jag vill markera ett objekt”. 

Att markera blir således en uppgift. Kom ihåg att vissa uppgifter kan vara 

underuppgifter till andra, så var inte rädd för att organisera eller tänka om. 

 

4. Uppdelning i bra/dåliga lösningar 

Inom varje uppgift, dela in alla lösningar i bra samt dåliga exempel. Gör denna 

bedömning utifrån 3 olika aspekter: 

 

1. Data med exempel på god samt dålig användbarhet inom de olika aspekterna 

från steg 2. 

2. Bibehållandet av konsekvens, dvs. utifrån den designbank som uppdagats i 

steg 2. 

3. Allmänna interaktionsdesignsprinciper. 

 

Leverabel: Alla existerande lösningar klassade efter bra eller dålig användbarhet. 

 

5. Skapa generella texter 

För varje uppgift, skriv en generell text där allmänna råd ges om 

lösningsförslagen. Se texterna som en inledning till varje uppgift samt som något 

som ska gå att läsa igenom för att få en övergripande kunskap om vad man bör 

tänka på när den aktuella lösningen ska skapas. 

 

Leverabel: Generella texter 

 

Tips: Om uppgifterna har underuppgifter kan det räcka med att bara ha en 

allmän text till ”huvuduppgiften”.  

 

6. Strukturera alla uppgifter hierarkiskt. 

Sätt ihop alla uppgifter så att de följer en viss lämplig ordning. 

 

Leverabel: Strukturerade uppgifter. 
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7. Granskning 1: Innehåll, struktur och risker 

Be ett antal tänkta användare av gränssnittriktlinjerna att granska alla uppgifter 

med lösningsförslag för att säkerställa att de bedömts rätt (bra/dålig design) och att 

de strukturerats rätt. Be dem även analysera vilka risker som finns med de olika 

uppgifterna, förslagsvis genom en siffermarkering.  

 

Leverabel: Åsikter om omarbetningar gällande uppgifter och lösningsförslag samt 

en riskanalys. 

 

Tips: Vad som är en riskfylld handling är kontextberoende. Se till att noga 

definiera vad som menas med risk för den aktuella kontexten. 

 

8. Bearbetning 1: Omarbeta och banta 

Bearbeta allt materiel utifrån det som kommit fram i steg 7:  

 

 Vidta relevanta åtgärder för att framföra faran i de uppgifter som klassats 

som riskfyllda. 

 Prioritera bort de lösningar som inte följer de designlösningar som stödjer 

varumärket. 

 

Leverabel: En modifierad, men framförallt förminskad, lista med uppgifter och 

lösningar. 

 

C – Varumärkesanalys 

(Motsvaras av avsnitt 8.2.9 Varumärkesidentifiering i fallbeskrivningen) 

 

9. Varumärkesidentifiering 

Utför en för företaget relevant varumärkesidentifiering. Översätt värderingarna 

(eller företagets kärnidentitet) till användarupplevelser som anses kunna spegla 

värderingarna och bind samman dessa med data från designbanken till ett 

objectives tree. 

 

Leverabel: Objectives tree som binder samman företagets värderingar med 

användarupplevelser samt designbank för produkten. 

 

D – Iterering 

(Motsvaras av avsnitt 8.2.11 – 8.2.14 i Fallbeskrivningen) 

 

10. Granskning 2: Innehåll, struktur och formuleringar 

Be ett antal användare av gränssnittriktlinjerna att granska alla uppgifter med 

lösningsförslag och tillhörande inledande texter. 
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Leverabel: Åsikter om omarbetningar gällande uppgifter och lösningsförslag. 

 

11. Bearbetning 2: Omarbetning och utformning 

Arbeta om all data utifrån synpunkter från steg 10. Skapa sedan gränssnitts-

riktlinjerna utifrån omarbetad data. Se i detta steg även till att 

gränssnittsriktlinjerna nu tar form i det tänkta slutliga formatet (exempelvis .chm 

format). 

 

Leverabel: Ett första utkast på gränssnittriktlinjer. 

 

12. Granskning 3: Struktur och interaktion 

Be nu de tänkta användarna av gränssnittsriktlinjerna att använda det första 

utkastet i sitt arbete och komma med kommentarer. 

 

Leverabel: Kommentarer gällande användandet av gränssnittsriktlinjerna. 

 

Tips: Be här användarna använda riktlinjerna på så sätt som det är tänkt att de ska 

använda det färdiga dokumentet och påpeka att det är interaktionen med 

riktlinjerna som är det viktiga. 

 

13. Bearbetning 3: Slutlig korrigering 

Omarbeta här riktlinjerna i enhetlighet med de åsikter som kommit fram i steg 12. 

 

Leverabel: Färdiga gränssnittsriktlinjer. 

9.2 Analys 1: Utvärdering av gränssnittsriktlinjer 

Jag insåg ganska snabbt in i arbetet med analysen att detta arbete redan hade gjorts en gång i 

samband med att gränssnittsriktlinjerna utformades. Således fick jag även snabbt ihop en 

mängd exempel på när dokumentet gav riktlinjer som var i enhetlighet med de 

användarupplevelser som hade tagits fram. Affinitetsdiagrammet kom att bestå av 

designelement som ingick i designbanken och kunde sorteras efter designmålen i det 

objectives tree som skapats. Arbetet gick därför vidare med att försöka leta efter andra tydliga 

drag som skulle kunna leda till att användaren av dokumentet skulle designa gränssnitt som 

inte var i enhetlighet med ABB Robotics varumärke. Inga sådana utmärkande och konsekvent 

använda designelement hittades dock. Vidare var det mycket tydligt att existerande 

produktportfölj hade skrivits in i riktlinjerna eftersom alla exempel samt alla bilder var 

hämtade från just den existerande produktportföljen. 

 

Resultaten av att designa ett antal gränssnitt visade att i det fall lösningen till ett 

designproblem gick att finna så var lösningen i samklang med det existerande varumärket. 

Således hade arbete med att skriva in varumärket i riktlinjerna lyckats. Dock visade det sig att 
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det kan vara svårt att hitta all den information som behövs för att skapa ett gränssnitt. Vidare 

ansågs vissa texter vara aningen för generella och de kunde tolkas på ett antal olika sätt. 

9.3 Analys 2: Designuppgift 

Observera att alla bilder i detta avsnitt är ritade för hand och är alltså inte gränssnitt som 

existerar i FlexPendanten. Bilderna har skapats utifrån de manuella bilder som ritades av 

utvecklarna under designuppgiften (se avsnitt 8.4.2 Analys 2: Designuppgift) samt 

tillbakablickar på anteckningar som skrevs av försöksledaren och de ljudupptagningar som 

gjordes. Vidare har bara viss data som ansetts speciellt intressant plockats fram i detta avsnitt 

men däremot har alla data varit avgörande i resultaten. 

 

Om råden i gränssnittsriktlinjerna hade följts under hela designuppgiften så borde gränssnittet 

ha sett ut som följer (se figur 17): 

 

 
Figur 17: Första tänkbara lösningen på designuppgiften enligt gränssnittsriktlinjerna 

 

Eller möjligen som i figur 18, beroende på tolkning av följande stycke ur 

gränssnittsriktlinjerna: 

 

“If there is just one choice available, it can be placed directly on the Command Bar but then 

it is important to be sure that no more Edit options will be added since that would require a 

Drop Down menu.” 
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Figur 18: Andra tänkbara lösningen på designuppgiften enligt gränssnittsriktlinjerna 

 

Gränssnitten är tydligt kopplade till den existerande produktportföljen i användningen 

menyval, ordningen i vilken de sitter samt hur interaktionen med dem sker. Gällande 

varumärket så kan vi speciellt se hur ”one touch” är gällande då all information finns till 

hands samt att en Windows standard har följts. 

 

Följande tre gränssnitt skapades av försökspersonerna i designuppgiften (se figur 19-21): 

 

 
Figur 19: FP1:s lösning på designuppgiften 
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Figur 20: FP2:s lösning på designuppgiften 

 

 
Figur 21: FP3:s lösning på designuppgiften 

 

Vi kan se att ingen av försökspersonerna har löst designuppgiften i enhetlighet med de 

riktlinjer som gavs i gränssnittsriktlinjerna, även om alla ligger nära. Dock är det noterbart att 

alla lösningarna går att hitta i någon av de applikationer som redan finns på ABB Robotics.  
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När det gäller interaktionen med de olika elementen så kan vi först se till hur de olika 

försökspersonerna skapade sin kopieringsfunktion:  

 

 FP1 ansåg att det automatiskt skulle skapas ett nytt objekt genom att klicka på Create 

copy med ett namn som logiskt kom på ”nästa plats” i listan med objekt (t.ex. five om 

det fanns fyra objekt med namnen one, two, three och four). Objektet skulle ges 

samma attribut som det objektet som hade kopierats. Försökspersonen kommenterade 

här att det är bra med så mycket default-funktion som möjligt, då det minskar antalet 

klick samt att anledningen till att användaren ville kopiera ett objekt antagligen var 

just för att hon ville använda samma attribut. (Användaren skulle alltså sedan behöva 

editera objektet och en sådan funktion skulle i så fall läggas till under Edit menyn i 

gränssnittet.) 

 FP2 designade samma lösning som FP1 med skillnaden att användaren skulle få ge det 

nya objektet ett eget namn samt att funktionen kallades för Copy 

 FP3 skapade samma interaktion som FP1 med skillnaden att funktionen kallades för 

Copy. 

 

Gränssnittsriktlinjernas direktiv är att använda termen Copy och skapa ett objekt med samma 

attribut som det kopierade objektet. Dock går det inte i riktlinjerna att finna något svar på 

huruvida användaren ska tvingas namnge objektet innan det sparas.  

 

Vidare så tyckte två av försökspersonerna att det inte skulle gå att klicka på Copy och Delete 

om inget objekt var markerat och de skulle då vara inaktiva (vilket är i enhetlighet med 

riktlinjerna). Den tredje försökspersonen ansåg att det skulle gå att klicka på allt men att 

användaren skulle få en varning som meddelade att ett objekt måste vara markerat för att gå 

att interagera med. Alla FP har alltså här sett vikten i att applikationen ska kännas säker men 

en av dem bryter mot riktlinjernas råd att alltid ha all funktionalitet synlig för användaren. 

 

Alla försökspersoner menade att användaren skulle få en varning innan ett objekt kunde tas 

bort, vilket är helt i enhetlighet med gränssnittsriktlinjerna. Det fanns dock delade meningar 

gällande val av ikon samt vilka knappar som skulle finnas tillgängliga på dialogen: 

 

 FP1 ville använda en informationsikon och valen Yes/No. Frågan ställd på dialogen 

skulle vara av formen ”Är du säker på att du vill ta bort objektet?”.  

 FP2 ville ha en varningssymbol och valen Yes/Cancel. Frågan på dialogfönstret skulle 

vara av formen ”Är du säker på att du vill ta bort objektet”. 

 FP3 ville också ha en varningssymbol och valen Remove/Cancel. Frågan skulle ställas 

på samma sätt som FP1 och 2 hade designat men denna försöksperson menade även 

att det var viktigt att namnge objektet i fråga för att användaren skulle vara helt säker. 
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Riktlinjen är att använda en varningssymbol samt en rak formulering som även tar hänsyn till 

objektet som ska tas bort. Gällande knapparna så kan gränssnittsriktlinjerna tolkas på så sätt 

att alla försökspersonerna har designat i enhetlighet med dem: 

 

“Make sure the buttons are valid answers to the question being asked. There should be one 

negative and one positive answer. The exception is when the message box is only used to 

inform the user in which only an Acknowledge button should be used.” 

 

Som nämndes i början av detta kapitel så inledde alla försökspersonerna med att leta efter 

information i gränssnittsriktlinjerna. Endast FP1 läste relativt kontinuerligt i riktlinjerna men 

valde dock ofta att inte följa de råd han fann.  

 

Alla försökspersoner tillfrågades efter designuppgiftens slut varför de valt att inte läsa i 

riktlinjerna (eller frångå dem) och alla svarade att de tack vare sin erfarenhet visste hur det 

såg ut i de andra applikationerna och således ansåg att ett dokument likt det som tagits fram är 

som mest användbart när man kört fast eller om något ska designas som inte har gjorts förut. 

En av försökspersonerna berättade även att han hade stött på ett sådant tillfälle då han inte 

visste hur en uppgift skulle lösas och hade letat i riktlinjerna men inte funnit något. 

(Lösningen till det designproblem detta gällde, gick inte att finna i riktlinjerna.) 

 

Vidare ansåg alla att det var bra att kunna ha gränssnittsriktlinjerna i digitalt format eftersom 

det är mycket mer behändigt. En av försökspersonerna påpekade även att det är det enda sättet 

för att hålla dokumentet levande och att det var mycket viktigt att man alltid visste att det var 

den senaste versionen som användes. Han tryckte här på vikten av att någon ägde riktlinjerna 

och var ansvarig för att hålla dem uppdaterade.  

 

Två av försökspersonerna påpekade även att det ofta kan vara tidspress som gör att de inte 

använder riktlinjerna. Som en av dem uttryckte: 

 

”… det måste ju bli en vana, och det är inte lätt att ändra på sättet som man alltid har 

arbetat.” 

 

Vi kan alltså se att i stort så designades inte gränssnitten i enhetlighet med 

gränssnittsriktlinjerna (en uppskattning är att det endast var 1/3 av gångerna som riktlinjerna 

följdes). Vi ser även att ingen av försökspersonerna använde riktlinjerna i speciellt stor 

utsträckning samt att det fanns problem med att finna svar på de frågor de hade. Alla 

försökspersonerna verkar ha en känsla för varumärkets ”the safe choice” men lite sämre 

förmåga att applicera ”ease of use”. 

 



 63 

 

 

 

 

 

10 Diskussion 

 

I följande kapitel går först att läsa en sammanfattning av resultaten. Den efterföljande 

diskussionen är uppdelad i: 

 

 Konsekvens där jag ser till vad studien har gett forskningen inom området 

 Reflektion där siktet riktas inåt/bakåt i den utförda studien och diskussion förs kring 

det som gjorts. 

 Framtida forskning beskriver olika frågeställningar som framkommit under studiens 

gång som ytterligare skulle styrka forskningen inom området 

 Slutsatser där resultaten åter kort sammanfattas 
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10.1 Allmänt 

Låt oss innan vi går in på diskussionen dra oss till minne hur frågeställningen för denna studie 

löd: 

 

”Hur kan varumärke och existerande produktportfölj skrivas in i gränssnittsriktlinjer så att 

produkter designas i enhetlighet med varumärke och existerande produkter?” 

 

Det stora resultatet av denna studie är framtagandet av ett arbetssätt som kan följas för att 

skapa gränssnittsriktlinjer utifrån en existerande produktportfölj och ett existerande 

varumärke. Arbetssättet som tagits fram verkar, enligt analysen av de färdiga 

gränssnittsriktlinjerna, till stor del uppfylla sitt syfte i att skriva in existerande produktportfölj 

samt varumärke i gränssnittsriktlinjerna. 

 

Gällande inskrivandet av befintlig produktportfölj så har vi genom den fösta analysen sett att 

det tydligt framgår att den förts in i riktlinjerna, då alla förslag på designlösningar bygger på 

redan implementerade lösningar i existerande produkter. Dessutom är alla bilder som används 

hämtade från de existerande produkterna och bilderna har en essentiell roll i förståelsen av 

riktlinjerna då de bygger på bra samt dåliga exempel. 

 

Vad gäller frågan huruvida det existerande varumärket genom arbetssättet har byggts in i 

riktlinjerna, kan vi se att de konsekvent använda designelementen som uppdagats och som 

stämmer överens med det som funnits vara det existerande varumärket, har prioriterats som 

lösningar på olika uppgifter. 

 

Andra delen av frågeställningen, huruvida nya produkter designas i enhetlighet med 

existerande produkter och varumärke, är lite svårare att ge ett rakt svar på. Resultaten från 

analys 1 borde rent logiskt leda till att de nya gränssnitten designas i enhetlighet med 

existerande produktportfölj samt existerande varumärke. Vi ser dock att även att denna studie, 

likt tidigare utförda (exempelvis Gale, 1996; Henninger et al., 1995), visar att det stora 

problemet verkar vara att få gränssnittsriktlinjerna använda samt att hitta rätt struktur och nivå 

på själva riktlinjedokumentet. 

 

Vidare har studien kommit fram till att det är svårt att skapa gränssnittsriktlinjer som ligger på 

en korrekt nivå och som hjälper utvecklare att både skapa helt nya lösningar och återskapa 

redan existerande lösningar i ny fattning. Vidare så ser vi att steg 4 och 5 i Gales (1996) lista 

av steg att följa då gränssnittsriktlinjer utformas är ack så viktiga (se avsnitt 2.4 Utveckling av 

gränssnittsriktlinjer). I denna studie har arbetet avslutats efter steg 3, men med uppmanandet 

till ABB Robotics att fortsätta arbetet. 

 

Resultaten av den andra analysen (designuppgiften) gav således tyvärr inte svar på frågan 

huruvida användandet av riktlinjerna skulle leda till att nya gränssnitt designades i enhetlighet 
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med existerande produktportfölj samt varumärke, då försökspersonerna till stor del inte 

använde sig av, eller inte följde, riktlinjerna. Detta resultat är dock inte att förkasta, snarare 

tvärt om då det pekar på att fokus i framtiden troligen bör läggas på att finna metoder att få 

gränssnittsriktlinjer använda. Detta kan vi också se är en av de saker som många inom 

området menar är det största problemet (exempelvis Gale, 1996; Root & Uyeda, 1993)  

10.2 Konsekvenser 

Ingen metod påträffades under teoristudiernas gång, som kunde beskriva ett arbetssätt 

gällande gränssnittsriktlinjers framtagande rent praktiskt. Mycket handlade om vad som var 

viktigt att tänka på och vilka hinder som var relevanta att överbygga, men någon regelrätt 

metod stod inte att finna. Om vi ser ut från denna studie, för att försöka fånga vad den har gett 

forskningen, så är en av de största vinsterna att den inom studien framtagna arbetsgången är 

ett tillskott till området. Arbetsgången följer 13 steg och har beskrivits på ett sådant sätt att 

den antas kunna appliceras på fler områden än gränssnittsdesign för robotstyrningsprogram. 

 

Vidare vinster till området anses vara sättet på vilket teorier inom interaktionsdesign, 

varumärke samt gränssnittsriktlinjer, har bundits samman. Sättet på vilket relevanta delar av 

respektive område har kombinerats har lett till en hybrid som kanske kan leda till att det till 

synes (speciellt med tanke på hur lite litteratur som verkar ha producerats inom området de 

senaste åren) något svalnande intresset för att skapa gränssnittsriktlinjer, kan väckas till liv 

igen. 

 

Vidare så har det inom interaktionsdesignteori inte påträffats något material där en rad olika 

användbarhetsheuristiker har slagits samman. Den modell som gjordes över tre 

användbarhetsheuristiker ett arbetssätt som verkar nytänkande och således kan ses som ännu 

ett tillskott i hur heuristikerna kan användas. 

10.3 Reflektion 

Detta avsnitt kan ses som motsatsen till det förra eftersom blicken här istället vänds inåt mot 

den utförda studien. 

 

Det stora minuset i studien var att alla beslut om lösningar till olika designproblem togs utan 

att involvera slutanvändarna av FlexPendanten. Tyvärr fanns det inte möjlighet att involvera 

dessa slutanvändare och detta faktum var känt redan vid studiens start. Å ena sidan så har 

gränssnittsriktlinjerna utformats i samarbete med användarna av dem (dvs. utvecklarna av 

FlexPendanten), men för användbarhetens skull så skulle det ha varit enormt bra att få se 

FlexPendanten användas skarpt mer än bara i labbet. Vikten av att blanda in slutanvändare av 

FlexPendanten påpekas både i teori kring gränssnittsriktlinjer (Henninger et al., 1995) och 

självklart inom användbarhet (exempelvis Preece et al., 2002) och kan således ses som den 

största svaga länken i denna studie. 
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Gällande valen av de användbarhetsheuristiker som använts finns inte mycket att tillägga, då 

de ansågs vara mest framstående inom ämnet interaktionsdesign. Möjligen skulle fler 

heuristiker ha använts. En relevant fråga att ställa är dock huruvida det var ett bra drag att slå 

dem samman? Heuristikerna är skapade av olika forskare och om än generella så med aningen 

olika tänkta användningssätt. Var det bra att slå ihop dem på det beskrivna sättet eller 

missades relevant data på det sättet? Går det ens att slå ihop heuristiker som ligger på olika 

konceptuella nivåer? 

 

Gällande den andra analysen som gjordes (designuppgiften) så hade det antagligen varit bättre 

att ge utvecklarna en ”riktig” uppgift att utföra digitalt för att göra det hela mer verkligt. 

Kanske hade det även hjälp med ännu striktare regler om hur de skulle använda riktlinjerna i 

designuppgiften. Det hade även varit bra att utvärdera riktlinjerna i användning över tid, för 

att få fram mer relevant data kring huruvida de nya gränssnitt som utvecklades gjordes i 

enhetlighet med existerande produktportfölj samt varumärke (Löwgren & Stolteman, 2004). 

 

I teoriavsnittet kunde vi läsa om att det är viktigt att blanda in de som ska använda en 

gränssnittsriktlinje i utformningen av riktlinjerna, för att de ska bli använda (Gale, 1996). 

Under hela framtagandet av riktlinjerna så tillfrågades utvecklare och annan kunnig personal 

om både innehåll och utformning. Vidare så verkade alla tillfrågade tycka att det är bra att det 

finns gränssnittsriktlinjer då alla verkar väl medvetna om dagens spretiga gränssnitt i 

produktportföljen. Dock visade det sig i analys 2 (designuppgiften) att de tänkta användarna 

ändå inte verkade använda sig av riktlinjerna. Frågan är vad detta beror på. En anledning kan 

vara att inte mycket arbete lades ner på att lära ut hur riktlinjerna var tänkta att användas. 

Detta kan ses från två håll:  

 

1. För det första skapades det ingen regelrätt manual som beskriver riktlinjernas 

uppbyggnad och indelning i vad som kallats uppgifter, så vid läsning av dokumentet 

kan det hända att användaren letar efter fel saker, eller kanske snarare letar på fel sätt. 

Detta kan dock mötas med invändningen att det finns en sökfunktion i dokumentet 

vilken hjälper användaren att få fram det som söks. Det kan även diskuteras att efter 

några gångers användning av riktlinjerna lär man sig hur de är uppbyggda. 

 

2. För det andra så finns ingen beskrivning gällande användandet av riktlinjerna i det 

nuvarande arbetssättet, dvs. när de bör användas och hur dokumentet bäst vävs in i det 

dagliga arbetet. I teorin (kapitel 2 Gränssnittsriktlinjer) gick att läsa att detta är en 

mycket viktig del i att få en gränssnittsriktlinje använd. 

 

Summan av ovanstående reflektion är troligen att det krävs utbildning i användandet av 

riktlinjerna men detta låg inte inom ramen för denna studie. Vidare skulle förmodligen 

riktlinjer gällande arbetssätt som kommer ”uppifrån” i en organisation vara en hjälp till att 

riktlinjerna skulle användas i större utsträckning. Tidigare forskning (exempelvis Gale, 1996) 
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har även kommit fram till ett dessa delar av en riktlinjes införande ofta tenderar att glömmas 

bort och att det är en kritisk punkt i att få dokumentet använt. 

10.4 Framtida forskning 

Identifieringen av ABB Robotics varumärke skulle kunna diskuteras ytterligare i framtida 

forskning. En tanke är att ett grundligt arbete skulle kunna göras för att skapa en större bild av 

det existerande varumärket. Även om mycket tid lades för att just finna det ”innersta 

väsendet” i varumärket (se avsnitt 4.3 Vad är ett varumärke) så kunde denna del av studien 

troligen ha fått lite mer tid i anspråk. En studie där varumärket utvärderas utifrån Nilssons 

(1999) matris kanske hade lett fram till en mer grundlig insyn i varumärket. Eller varför inte 

använda en rad olika metoder att finna ett varumärkes kärna? Således skulle en ny studie 

kunna utföras där siktet mer ställs in på att identifiera företagets varumärke. Resultaten av 

denna studie skulle sedan troligen kunna ge mer i analysen gällande huruvida ABB Robotics 

varumärke faktiskt vävts in i riktlinjerna men ännu viktigare- vara en hörnsten i frågan 

gällande om de framtida gränssnitten utvecklas i enhetlighet med det existerande varumärket. 

 

Då det under analys två (designuppgiften) var tydligt att det stora problemet med riktlinjerna 

var att få dem använda, har samma konsensus nåtts som inom tidigare forskning gällande 

riktlinjer (exempelvis Gale, 1996). Det behövs alltså regler eller kriterier för hur och när en 

riktlinje ska användas. Vad är det som gör att så mycket tid läggs ner på att skapa dokument 

som ingen sedan använder? Har vi kanske fel approach? Vi kunde i teorin läsa om 

kritiserande/kommenterande riktlinjer (avsnitt 2.6.2 Kritiserande/kommenterande) och kanske 

är detta svaret. En anledning till att dessa ofta inte används är att de upplevs som störande, 

men å andra sidan är kanske detta enda sättet att ”tvinga” utvecklare att följa riktlinjerna. Kan 

möjligen en sådan agent, som övervakar arbetet, tillsammans med diverse väletablerade 

mallar, vara den bästa utformningen av gränssnittsriktlinjer? En studie där de olika typerna av 

riktlinjer jämförs med det existerande arbetssättet skulle således vara önskvärt. 

 

I studien har ett arbetssätt tagits fram. En undersökning där detta arbetssätt utvärderas, kanske 

genom att jämföra med ett annat tillvägagångssätt, skulle behövas. Arbetssättet skulle på detta 

sätt kunna formaliseras till en testbar metod.  

 

Under analys två (designuppgiften) gavs kommentaren att en utvecklare inte hade funnit det 

han sökte då han i skarpt läge hade använt de framtagna gränssnittsriktlinjerna. Detta är även 

en av de kända negativa aspekterna med gränssnittsriktlinjer (Gale, 1996). Kanske skulle ett 

aktionsforskningsprojekt kunna leda fram till intressanta resultat. Forskaren är i denna typ av 

studie själv en del i det han forskar och gör en deltagande observation. Här skulle riktlinjerna 

kunna studeras i sin användning och se vari de brister att ge den information som söks. Vidare 

skulle effekterna över tid kunna kartläggas. 

 

Ingen reflektion har gjorts till design management i detta arbete. Design management kan 

beskrivas som ett perspektiv som ser till design inom ett företag utifrån en organisationsnivå, 
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dvs. att allt inom ett företag kan och bör designas (Svengren, 1995). Går det att applicera ett 

designtänk inom ett företag på bara deras gränssnitt? Är det ens relevant utan att åtföljas av 

designarbeten inom hela organisationen? Fortsatt forskning där införandet av 

gränssnittsriktlinjer och dess användning åtföljs av arbete inom design management i ett 

företag skulle troligen ge intressanta resultat. 

10.5 Slutsatser 

Ett arbetssätt för att föra in existerande produktportfölj samt varumärke i gränssnittsriktlinjer 

har tagits fram i denna studie. Det är en arbetsgång i fyra delar och 13 steg som anses kunna 

appliceras på andra områden än gränssnitt för robotstyrning. Arbetssättet anses också kunna 

gå igenom en testning för att vidare kunna formaliseras till en metod. 

 

Undersökningen har visat att i den gränssnittsriktlinje som tagits fram, så har både varumärke 

och existerande produktportfölj skrivits in, men dock finns det osäkerhet gällande huruvida 

framtida gränssnitt kommer designas i enhetlighet med det existerande varumärket. Problemet 

med gränssnittsriktlinjen har, likt tidigare studier, varit att få den använd samt att skapa den på 

ett sådant sätt att den uppfyller användarnas behov. Dessutom har det funnits att det 

förekommer tydliga behov av utbildning i hur och när en gränssnittsriktlinje ska användas. 

 

Studien har vidare visat på ett sätt att sammanfläta relevanta delar av tre olika 

problemområden nämligen interaktionsdesign och användbarhet, varumärkesteorier samt 

tankar kring gränssnittsriktlinjer.  
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Appendix A- Exempel från de färdiga gränssnittsriktlinjerna 
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