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Sammanfattning 

Statistik visar att 23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen får arbetsrelaterade 

besvär. Detta innebär sjukskrivningar och höga kostnader för samhället, samt stort lidande för 

de drabbade individerna. Det finns otaliga studier som visar på att ogynnsamma 

arbetsställningar och arbetsrörelser är en källa till arbetsrelaterad smärtproblematik och 

överbelastningsskador. Arbete vid maskin innebär oftast repetitivt arbete och/eller statiskt 

muskelarbete, vilket kan ge upphov till smärta och överbelastning på utsatta kroppsstrukturer. 

Problemen kan förebyggas genom att arbetsplatser och arbetsuppgifter utformas med hänsyn 

till människans förutsättningar. Ett hjälpmedel som kan användas för bedömning av 

arbetsplatsens risker och förebyggande av dessa är olika typer av standarder som innehåller 

gränsvärden och faktorer som ska uppfyllas för att arbetsplatsen ska  

få säga att de uppfyller standardens krav. En sådan är den harmoniserade europastandarden  

EN 1005-4: Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 4: Utvärdering av 

arbetsställningar och rörelser i relation till maskiner. Problemet med att utföra bedömningar 

enligt denna standard idag är brist på tillgängliga, enkla metoder och utrustning för att 

genomföra mätningarna på ett effektivt och noggrant sätt. 

Syfte med studien var att, i en användarcentrerad process, ta fram och utvärdera ett 

applikationsunderlag till en iPhone-applikation för mätning och bedömning av 

arbetsställningar och arbetsrörelser. Underlaget skulle bestå av funktioner och 

informationsstruktur med tillhörande gränssnittslayout för varje steg i strukturen. 

Funktionerna skulle utformas utifrån användarnas önskemål och behov, standarden  

EN 1005-4 och iPhones tekniska förutsättningar. Informationsstrukturen och 

gränssnittslayouten skulle designas med hänsyn till människans kognitiva förutsättningar, 

vedertagna interaktionsdesignprinciper och Apples designriktlinjer. 

Syftet uppfylldes genom studerande av användarnas behov och önskemål med hjälp av 

intervjuer. Utifrån detta togs funktioner till applikationsunderlaget fram. Funktionerna 

analyserades i funktionsanalyser utifrån användaren, standarden EN 1005-4 samt iPhonens 

tekniska förutsättningar. Informationsstrukturen byggdes genom framtagning av fiktiva 

scenarier som baserades på kontexter utifrån intervjuerna och EN 1005-4. Utifrån dessa 

scenarier förutsågs möjliga fysiska och kognitiva utmaningar vid interaktion med 

applikationsunderlaget, och en lo-fi pappersprototyp utvecklades. Målet vid sammanställandet 

av prototypen var att användarna skulle göra så få felhandlingar som möjligt vid lösande av 

uppgifter i prototypen. Slutligen gjordes användartester för att utvärdera prototypens 

användbarvänlighet och undersöka brister i prototypen som ledde till felhandlingar. 

Genom att besvara studiens frågeställningar har författarna kunnat identifiera ett flertal 

funktioner samt kunnat ta fram och användbarhetstesta förslag på en gränssnittsdesign och 

informationsstruktur för fem olika scenarier. 

Nyckelord: mobilapplikation, belastningsergonomi, kognitiv ergonomi, EN 1005-4, 

arbetsställningar, arbetsrörelser, arbetsrelaterade besvär, interaktionsdesign, MTO, 

användarcentrerad design, användbarhet, användarvänlighet, maskinarbete, arbetsmiljö.  



  



Abstract 

Statistics show that 23 percent of women and 17 percent of men have work-related problems. 

This means high costs for society, and great suffering for the individuals. There are countless 

studies that show that unfavorable working postures and movements are a source of  

work-related pain problems and overload damage. Work on the machine usually means 

repetitive work and/or static muscular work, which can cause pain from exposed body 

structures. The problems can be prevented by designing workplaces and tasks with respect to 

human needs. A tool that can be used for the assessment of workplace risks and prevention of 

these are standards that specify thresholds and factors in order to develop ergonomically good 

workplaces. One standard is the European standard EN 1005-4: Safety of machinery - Human 

physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to 

machinery. The problem with this assessment is the lack of available, simple techniques and 

equipment to carry out measurements on an efficient and, accurate manner. 

The aim of the study was to, in a user-centered process, develop and evaluate a basic material 

for an iPhone application for measurement and evaluation of working postures and 

movements. The material should consist of functions and information structure with 

associated interface layout for each step of the structure. The functions were designed 

according to the users’ preferences and needs, the standard EN 1005-4 and iPhones technical 

conditions. The information structure and interface layout was designed according to human 

cognitive conditions, conventional interaction design principles and Apple's design 

guidelines. 

The purpose was fulfilled by studying the users' needs and preferences in interviews. This 

resulted in a number of functions for the application material, and the functions were 

evaluated in a functional analysis based on the users, the standard EN 1005-4 and iPhones 

technical conditions. The information structure was based on five fictional scenarios, and to 

develop a user-friendly product the authors tried to predict possible physical and cognitive 

challenges in the interaction with the application base. From this, a lo-fi paper prototype was 

developed. The goal in compiling the prototype was to minimize human errors when the users 

used the prototype to solve a task. Finally user testing was done to evaluate the prototype and 

examine the human errors. 

In this study a number of functions have been identified, and the authors have been able to 

develop and test the usability of proposed interface design and information architecture for 

five different scenarios. 

 

Keywords: mobile applications, ergonomics, cognitive ergonomics, human factors,  

EN 1005-4, working postures, working movements, work-related injuries, user-centered 

design, usability, machine work, work environment.
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 

Enligt Arbetsmiljöstatistisk rapport 2010:4, som producerats av Statistiska Centralbyrån på 

uppdrag av Arbetsmiljöverket, uppger 23 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att 

de haft arbetsorsakade besvär under år 2009. Detta motsvarar cirka 870 000 personer, och 

nästan en tredjedel av dem har varit sjukskrivna. Detta innebär höga kostnader för samhället, 

men även stort lidande för de drabbade individerna. De vanligast redovisade orsakerna till 

besvären är olika fysiska belastningsfaktorer, samt stress och psykiska påfrestningar. 

Besvären till följd av belastningsergonomiska faktorer visade sig vara vanligare hos arbetare 

än tjänstemän. Bland maskinoperatörer visar rapporten att 27,5 procent av kvinnorna och 17,6 

procent av männen drabbats av arbetsorsakade besvär. (1) 

Det finns otaliga studier som visar att ogynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser är en 

källa till arbetsrelaterad smärtproblematik och överbelastningsskador (2-8). Ofta innebär 

tillfälligt intagna kroppsställningar och rörelser som utförs kontrollerat och ett fåtal gånger 

inte någon risk att utveckla skador. Däremot om en viss arbetsrörelse eller arbetsställning 

upprepas ofta under en längre tid krävs inte så höga belastningar för att besvär ska kunna 

uppstå (9). När en led närmar sig det yttersta läget i rörelseomfånget är den dessutom extra 

känslig, och kroppsdelars egen tyngd kan då innebära mycket hög belastning (10). 

Arbete vid maskin innebär många gånger så kallat repetitivt arbete i en eller flera leder, 

och/eller statiskt muskelarbete. Repetitivt arbete innebär att samma eller liknande 

arbetsrörelser upprepas om och om igen. I Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Belastningsergonomi (AFS 2012:2) finns en modell för bedömning av repetitivt arbete, och 

där tittar man bland annat på arbetscykeln. Om arbetscykeln upprepas flera gånger per minut 

under minst halva arbetsskiftet, kategoriseras arbetsuppgiften som så kallat rött område, det 

vill säga att arbetet är olämpligt och att alla eller en stor del av arbetstagarna riskerar att 

drabbas av belastningsbesvär. För att arbetet ska kategoriseras som grönt område, det vill säga 

lämpligt, ska arbetscykeln endast upprepas några gånger i timmen (9). Statiskt muskelarbete, 

å andra sidan, innebär att muskulaturen spänns ihållande för att hålla uppe en kroppsdel och 

eventuellt någon ytterligare börda, och inte för att utveckla en rörelse. Statiskt arbete kan 

alltså vara att axelmuskulaturen håller uppe armarnas tyngd för att händerna ska kunna arbeta, 

till exempel vid datorarbete (11). 

Ytterligare en riskfaktor med arbete vid maskin är att det ofta innebär stark styrt och/eller 

bundet arbete. Starkt styrt arbete betyder att arbetstagaren har liten eller ingen möjlighet att 

påverka arbetet vad gäller takt, tempo, arbetsuppgifters inbördes ordning, inflöde av 

arbetsuppgifter tidpunkt för när arbetet ska vara slutfört, hur arbetet ska utföras och tider för 

pauser och återhämtning. Bundet arbete betyder att arbetstagaren inte kan lämna sin 

arbetsuppgift ens korta stunder utan att störningar i produktionen uppstår. (9) 

För att förebygga att personer drabbas av belastningsbesvär i samband med sitt arbete är det 

viktigt att arbetsplatser är utformade på ett ergonomiskt sätt, och är anpassade till de personer 

som arbetar där. Det innebär bland annat att arbetstagare i största möjliga mån ska kunna 

undvika obekväma arbetsställningar där leder närmar sig ytterlägen, och repetitivt eller 
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statiskt muskelarbete (12-14). Det är därmed viktigt att göra riskbedömningar och 

arbetsplatsanalyser, så att man med hjälp av dessa kan anpassa arbetsplatser till det bättre. 

1.2. Problemdefinition 

För att bedöma arbetsställningar och arbetsrörelser vid maskinarbete finns en harmoniserad 

europastandard som heter Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 4: 

Utvärdering av arbetsställningar och rörelser i relation till maskiner (EN 1005-4). Den 

innehåller information om vilka vinklar i olika leder som är acceptabla, beroende på 

rörelsefrekvensen. Rörelsefrekvensen mäts i antal gånger leder intar vinkeln varje minut eller 

om muskelarbetet är statiskt. Problemet med att utföra bedömningar enligt standarden är att 

de är tidskrävande och i många fall oprecisa. Detta för att det idag inte finns några enkla 

metoder och utrustning för att genomföra mätningarna på ett effektivt och noggrant sätt. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syfte med studien var att, i en användarcentrerad process, ta fram och utvärdera ett 

applikationsunderlag till en iPhone-applikation för mätning och bedömning av 

arbetsställningar och arbetsrörelser. Underlaget skulle bestå av funktioner och 

informationsstruktur med tillhörande gränssnittslayout för varje steg i strukturen. 

Funktionerna skulle utformas utifrån användarnas önskemål och behov, standarden  

EN 1005-4 och iPhones tekniska förutsättningar. Informationsstrukturen och 

gränssnittslayouten skulle designas med hänsyn till människans kognitiva förutsättningar, 

vedertagna interaktionsdesignprinciper och Apples designriktlinjer. 

 

Frågeställningar 

1. Hur arbetar användarna idag med förberedelser, utförande samt dokumentering och 

hantering av bedömningar enligt standarden? 

 

2. Vilka funktioner behöver finnas i appen för att användarnas behov och önskemål, vad 

gäller ett instrument som ska underlätta förberedelser, utförande samt dokumentering 

och hantering av bedömningar enligt EN 1005-4, ska vara tillgodosedda?  

 

3. Hur ska informationsstrukturen och gränssnittet designas så att de stödjer människans 

kognitiva förutsättningar och på så sätt förebygger att felhandlingar görs? 

 

4. Vilka felhandlingar utför användarna vid lösande av uppgifter i pappersprototypen? 

 

Observera att både begreppet applikation och förkortningen app används vidare i texten. 

Dessa har samma betydelse. 

1.4.  Avgränsningar  

Att designa interaktiva produkter är en komplex och tidskrävande process som normalt 

involverar flera specialister inom olika områden, till exempel användarupplevelsestrateger, 

interaktionsdesigners, kognitionsvetare, grafiska formgivare och programmerare. Därför var 

avgränsningarna som följer nedan nödvändiga: 
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 Arbetet kommer att resultera i ett första utkast till ett applikationsunderlag, och inte en 

färdigprogrammerad applikation. 

 Endast personer som redan idag känner till och använder standarden EN 1005-4 i sitt 

arbete inkluderas i den användarcentrerade studien, och inte potentiella nya användare. 

 Applikationsprototypen utvecklas endast för iPhone och dess operativsystem. Detta på 

grund av författarnas egna erfarenheter av just iPhone och iPhone-applikationer.  

 Funktionsunderlag och informationsstruktur utvecklas endast för en led som valt från 

EN 1005-4, nämligen axelleden. 

 Lo-fi (low fidelity), scenariobaserad pappersprototyp används för utvärdering av  

applikationsunderlaget. 

 Ingen hänsyn tas till ljudsignaler eller färger vid prototyputvecklingen. 
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2. Definitioner och begrepp 

2.1. Användbarhet och användarvänlighet 

Begreppen användbarhet och användarvänlighet används ofta synonymt i vardagsspråk, men  

i själva verket är användarvänlighet en del av användbarhetsbegreppen (15). Syfte med detta 

avsnitt är att förklara betydelsen av begreppen och samband dem mellan ur olika 

produktperspektiv. 

Tommy Sundström definierar användbarhetsbegreppen i ”Användbarhetsboken” (16) med 

avseende på hemsidor: 

”Användbarhet = nytta × användarvänlighet.  

Den fångar de två viktigaste sidorna av användbarheten: det måste vara ett gott 

hantverk – webbplatsen måste vara användarvänlig i sin typografi, sin navigation, sin 

hastighet – men lika avgörande för användbarheten är att användaren har nytta av 

den. Om nyttan är noll – om webbplatsen inte innehåller något som intresserar 

användaren – blir det ingen användbarhet, hur väl webbplatsen än är gjord. Och på 

motsvarande sätt, har användaren stor nytta av det så tar hon till sig innehållet, hur 

dåligt webbplatsen än är gjord (om den inte är fullständigt omöjlig att använda).” 

Ett exempel på begreppen utifrån en fysisk produkt kan vara följande (17): 

I Användarvänlighet  

”En användarvänlig dörr är en dörr som har ett handtag som sitter ungefär på mitten. 

När handtaget trycks nedåt öppnas dörren. Skulle handtaget sitta högst upp på dörren 

och behöva pressas uppåt så vore dörren inte särskilt användarvänlig. Det skulle 

säkert gå att öppna den, om man fick fundera och pröva sig fram en stund, men det 

skulle inte vara lätt eller särskilt effektivt att använda en sådan dörr.” 

I Nytta 

”Tidigare nämnda dörr kan vara hur användarvänlig som helst, men öppnar den sig 

inte mot någonting som man behöver eller vill åt, så är den fortfarande inte det minsta 

användbar. En dörr som öppnar sig mot en tegelvägg eller rakt ut i tomma intet är, för 

de flesta människor (…), en helt onödig dörr, som inte kommer att användas.”  

Användbarhet har en stor betydelse vid utvecklingen av interaktiva produkter och är ett 

central begrepp vid användarcentrerade produktutvecklingsprocesser. Användbarhet 

definieras och regleras på en internationell nivå enligt en ISO-standard som heter ISO 9241 

”Software ergonomics for office work with visual display terminals (VDTs)” (18). Del 11 i 

denna standard heter ”Guidance on usability” och definierar användbarhet på följande sätt:  

”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att 

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett 

givet användningssammanhang” där de olika orden definieras:  

 Ändamålsenlighet = ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår 

givna mål”. 

 Effektivitet =  ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet 
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med vilken användaren uppnår givna mål”, 

 Tillfredsställelse =  ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av en 

produkt”  

 Användningssammanhang =  ”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, 

programvara och annan materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten 

används”. 

Även Carl Martin Allwood, professor i psykologi, beskriver användarvänlighet som en del 

av användbarheten, och att användarvänlighet i sig består av fyra delbegrepp (15): 

 Åtkomlighet. Ett brett begrepp som innefattar både rent fysisk tillgång till rätt 

program och teknisk utrustning, men även åtkomlighet i programmet, det vill säga att 

man lätt kan flytta sig mellan olika delar. 
 

 Förenligt med och stöd för människans mentala funktionssätt. Detta innebär att 

programmets funktioner är kompatibla med hur människan fungerar mentalt. Detta 

betyder till exempel att användaren inte ska behöva hålla för mycket information 

aktuell i medvetandet (korttidsminnet) under arbetets gång, då detta är krävande för 

människans kognitiva processer. 
 

 Individualisering. Detta innebär att användaren kan göra vissa personliga 

inställningar i programmet, exempelvis lägga till genvägar till funktioner som används 

mycket, ställa in språk, med mera. 
 

 Hjälpresurser. Detta innebär att användaren har tillgång till hjälp om han/hon stöter 

på problem i programmet. Dessa resurser kan bestå av hjälpfunktioner i programmet, 

andra användare, pappersdokument, och så vidare. 

Alltså, för att kunna designa ett användarvänligt system/produkt krävs både kunskap om den 

uppgift människa-maskinsystemet ska hjälpa till att lösa, men också om människans kognitiva 

förutsättningar (19). Avsnitt 4.1 innehåller en fördjupning i de kognitiva processer som är 

relevanta att ha kunskap om vid design av informationsstruktur och användargränssnitt i en 

mobilapplikation. 

Vidare i rapporten kommer både användbarhet och användarvänlighet att användas. 

Användbarhet används när applikationsunderlaget i sin helhet åsyftas, alltså 

användarvänligheten och nyttan (användarvänligt gränssnitt + funktioner utifrån användarnas 

behov, standarden och iPhones tekniska förutsättningar). Begreppet användarvänlighet 

används när endast applikationsunderlagets gränssnittslayout diskuteras, men inte 

funktionernas nytta. 

2.2. Designprocess – användbarhet genom interaktionsdesign 

Framtagningen av interaktiva produkter, som till exempel en mobilapplikation, kräver ett 

designarbete som berör olika frågor i olika utvecklingsfaser. För att underlätta förståelsen av  

designprocesserna kan tre faser urskiljas: konceptuell design, beteendedesign och 

gränssnittdesign. (20) 
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I den initiala, konceptuella designfasen formuleras visionen med produkten och det är under 

denna fas det bestäms vad produkten ska bli. Fokus ligger på vilka de tilltänkta användarna är, 

samt vilka mål och behov de har. Detta underlättar prioritering och val av vilka funktioner 

som behövs för att tillgodose ett verkligt användarbehov, och inte bara är en teknikdriven 

lösning eller en produkt utan tydligt syfte. (20) 

I beteendedesignfasen bearbetas den så kallade informationsstrukturen, alltså hur en 

applikation ska bete sig när den används. Här utformas navigationen och strukturen som 

användaren måste ta sig igenom för att hitta funktioner och information för att utföra en viss 

uppgift. Dessutom bestäms vilka funktioner som ska finnas tillgängliga i vilka situationer och 

hur applikationen ska hjälpa användaren att förstå vad som händer i ett visst 

användningsmoment. (20)  

Den sista fasen, gränssnittsdesignfasen, omfattar den grafiska designen som hjälper till att 

synliggöra funktioner och informationen, samt ge produkten en lämplig grafisk profil (21). 

2.3. ISO och maskindirektivet  

Internationella Standardiseringsorganisationen, ISO, är ett internationellt 

standardiseringsorgan med uppgiften att ta fram och publicera internationella standarder. ISO 

har, sedan grundandet 1947, publicerat över 19 000 standarder inom en stor mängd olika 

områden. Standardernas syfte är att säkerställa att produkter och tjänster håller god kvalitet 

vad gäller funktion, hälsa, miljö, med mera, samt att säkerheten är tillräckligt hög (22). Ett 

stort antal länder i världen är medlemmar i ISO, och det svenska medlemskapet representeras 

av Swedish Standards Institute, SIS (23). 

Vad gäller standarder för maskinsäkerhet är det, i Europa, Maskindirektivet (2006/42/EC) som 

övergripande beskriver vilka krav som behöver uppfyllas för att en maskin ska betraktas som 

säker ur såväl hälso- som säkerhetsperspektiv. Direktivet trädde i kraft den 29:e december 

2009. För mer specifika krav på olika delar inom maskinsäkerhet finns det mer detaljerade 

standarder som är kompatibla med de krav som finns i Maskindirektivet. Dessa standarder 

kallas harmoniserade europastandarder, och är framtagna av Europeiska 

Standardiseringsorganisationen, CEN. CEN har 33 medlemsländer, och även här är SIS den 

svenska organisation som deltar. Många av de harmoniserade europastandarderna finns även 

som ISO-standarder, och kan då användas globalt. (23) 

2.3.1. EN 1005-4: Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga, del 4 

EN 1005 är en sådan harmoniserad europastandard, och heter Maskinsäkerhet – Människans 

fysiska förmåga. Den är uppdelad i fem delar, och varje del fördjupar sig i någon aspekt av 

maskinsäkerhet. Den fjärde delen, EN 1005-4: Utvärdering av arbetsställningar och rörelser i 

relation till maskiner, fokuserar på arbetsställningar och rörelser vid arbete vid maskin (23). 

Standarden består av rekommendationer där man kombinerar vilken ledvinkel i olika leder en 

arbetsställning eller arbetsrörelse ställer krav på samt om arbetet är högfrekvent, lågfrekvent 

eller statiskt. Lederna det finns rekommendationer för är nacken, ryggen, axlarna, 

armbågarna, handlederna, höfterna, knäna och fotlederna. Rörelseomfånget i lederna är 

uppdelat i olika zoner, och det finns definitioner av vad som klassas som högfrekvent, 
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lågfrekvent och statiskt arbete. Genom att dessa två faktorer (ledvinkel och rörelsefrekvens) 

kombineras ges svar på om arbetet vid maskinen är 1) acceptabelt, 2) acceptabelt under vissa 

villkor, eller 3) oacceptabelt. De villkor som gäller om maskinen visar sig tillhöra acceptabelt 

under vissa villkor finns också presenterade i standarden (24). 

2.4. MTO-perspektiv  

Att se system utifrån ett människa-teknik-organisation-perspektiv innebär att ha en helhetssyn 

på det aktuella systemet. Det vill säga att inte i första hand fokusera på hur de olika 

delkomponenterna, M, T och O fungerar, utan interaktionen dem emellan. (25) 

Denna studie har ett tydligt MTO-perspektiv, då syftet med den var att ta utforma ett 

applikationsunderlag med användbara funktioner och en användarvänlig informationsstruktur 

till en mobilapplikation som fungerar som ett mätinstrument för ergonomiska bedömningar 

baserade på standarden EN 1005-4. Studiens fokus var därmed i första hand M-T-interaktion, 

och målet var att underlagets funktioner och interaktionsdesign ska passa användarnas behov 

och förutsättningar så väl som möjligt, och vara användarvänligt att arbeta i. Dock är 

författarnas förhoppning på längre sikt att resultatet av studien ska kunna ha en positiv 

påverkan på hela MTO-perspektivet. Detta eftersom det framtida mätverktyget skulle kunna 

innebära enklare, och därmed mer lättillgängliga och noggranna, bedömningar. Även ett ökat 

intresse för användning av standardiserade och vetenskapligt underbyggda 

utvärderingsredskap är en ambition. Ökad användning leder i sin tur till möjligheter att 

utveckla säkrare maskiner som är mer ergonomiskt anpassade till människan fysiska 

förutsättningar. Detta skulle i sin tur kunna minska risken för arbetsrelaterande 

belastningsskador i samhället, vår högsta nivå av Organisation. 
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3. Förstudie  

Syftet med förstudien var att undersöka om funktionsunderlaget till iPhone-applikationen var 

möjligt att åstadkomma med telefonens tekniska förutsättningar vid 

applikationsprogrammering i eventuella framtida projekt.  

I förstudien undersöktes även vilka mätverktyg i form av appar som mäter vinklar och 

frekvens, som erbjuds av App Store redan idag. Chansen att en applikation baserad på EN 

1005-4 redan fanns på marknaden var liten, men för att undvika utvecklingen av en produkt 

som redan existerar var genomgång av applikationer tillgängliga i App Store nödvändig. 

Applikationsgranskningen var också en källa till erfarenhet och inspiration. 

Valtech AB 

Tekniska förutsättningar konsulterades med Valtech AB, ett företag som utvecklar webbsidor 

och applikationer, och som tidigare har tagit fram en applikation åt Arbetsmiljöverket som 

mäter buller. I diskussion med en av Valtechs systemutvecklare konstaterades att en 

mätapplikation baserat på EN 1005-4 är möjlig med iPhones tekniska förutsättningar. (26)  

App Store 

Undersökningen fokuserade på att hitta applikationer som mäter vinklar och frekvens, 

eftersom det var den tänkta funktionen med det funktionsunderlag som skulle tas fram. 

Granskningen visade på ett flertal appar som kan användas för mätning av vinklar. De 

vanligaste tillämpningarna var applikationer som mäter vinklar eller lutningen i realtid 

beroende på iPhonens läge. Exempel på sådana appar är Angle Meter, Lutning, iLevel Meter, 

Angle eller Vattenpass. Andra applikationer, som till exempel Measuring, ger användaren 

möjlighet att mäta en vinkel mellan två linjer som användaren själv ritar med sitt finger på ett 

foto taget med telefonen. Inga av de granskade applikationerna kunde registrera förändringen 

av vinklar eller lutning av telefonen under en viss tid, utan visade förändringen av 

telefonrörelsen i realtid. Eftersom förändringar av telefonens läge inte kunde registreras över 

tid var det inte heller möjligt att registrera rörelsefrekvens.  
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4. Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden beskriver människans kognitiva förutsättningar, och tar upp 

riktlinjer kring interaktionsdesign enligt Apple och författaren till boken ”Designing 

interfaces”, Jenifer Tidwell. 

4.1. Kognition  

4.1.1. Människans kognitiva förutsättningar 

Människans kognitiva förutsättningar, det vill säga förmågor gällande 

informationsbearbetning och beslutsfattande, är begränsade. Det innebär att för hög kognitiv 

belastning ger försämrad kvalitet vad gäller responsen på informationsbearbetningen. Därmed 

är det viktigt att tekniska system designas så att människans förmågor att hantera systemet 

utnyttjas, medan effekterna av människans begränsningar motverkas. (21) 

I begreppet kognition ingår processer som möjliggör att människan kan bearbeta 

informationen från omgivningen (19). Informationen tas in via våra sinnen, uppmärksammas 

och medvetandegörs, bearbetas i vårt minne och sätts i relation till vår befintliga kunskap och 

våra tidigare erfarenheter, för att slutligen vara utgångspunkt till ett beslut, lösningen på ett 

problem och/eller ett agerande (27). Alla delar av kognitionen pågår både parallellt och 

seriellt, det vill säga samtidigt som sinnesintryck tas in, bearbetas information och beslut 

fattas (19). 

4.1.2. Kognitiva processer 

Människan kan bearbeta data på två olika sätt. Det ena sättet kallas för datadrivet processande 

eller bottom-up-processande, och det andra kallas begreppsdrivet processande eller top-

down-processande (28). Båda dessa processer är centrala vid informationsintagning från 

omgivningen, särskilt för syn och hörsel (19). Eftersom denna studie inte kommer att ta upp 

ljudsignaler och auditiva stimuli vid interaktion med app-underlaget kommer inte hörseln att 

behandlas i detta teoriavsnitt. 

Bottom-up-processande drivs av de stimuli som finns tillgängliga i den fysiska omgivningen, 

och hur stimuli uppfattas beror på dess kvalitet. Stimulis kvalitet kan påverkas av storlek, färg 

eller form, till exempel i en display hos en viss maskin eller i en gränssnittslayout på en 

webbsida eller mobilapplikation. Processen är omedveten och automatiserad. Top-down-

processande styrs däremot av individens tidigare kunskap och erfarenheter av olika 

situationer, men även av vad individen önskar och förväntar sig (28). Mycket av det som 

uppfattas av individen vid informationsbearbetning är ett samspel mellan bottom-up och  

top-down. Vid situationer där aktiviteten i den ena processen störs, kan detta ofta 

kompenseras med aktiviteten i den andra processen (19). 

4.1.3. Sinnena 

All information som tas in för bearbetning tas in via sinnena. Sinnenas uppgift är att hämta in 

och förmedla information från omgivningen. Människan har sju sinnen; syn, hörsel, lukt, 

smak, känsel, balans och muskelsinne (19). 

Människans synsinne letar hela tiden aktivt efter mönster och struktur i omgivningen. För att 
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kunna uppfatta visuella stimuli finns vissa krav. Ett sådant krav är att kontrasterna, alltså 

skillnaderna mellan mörkt och ljust, måste vara tillräckligt stora för att former med mera ska 

kunna urskiljas mot en bakgrund. 

Generellt för stimuli från omvärlden är att de måste vara tillräckligt starka och ha en 

tillräckligt lång exponeringstid för att vi ska ha möjlighet att uppmärksamma dem. Stimuli 

som inte uppfyller dessa krav, så kallade subliminala stimuli, kan registreras av sinnena men 

når aldrig en medveten nivå. Konstanta stimuli blir efter en tid svåra för människan att 

uppmärksamma eftersom habituering, eller tillvänjning, sker. Det innebär att känsligheten 

minskar när stimuli presenterats på jämn nivå under en tid. Människan reagerar alltså starkast 

på förändringar i stimuli. (19) 

4.1.4. Perception och uppmärksamhet 

Uppmärksamheten och perceptionen är det som fördelar människans kognitiva resurser i en 

aktuell situation, och gör att stimuli som tagits in via sinnena registreras på en medveten nivå. 

Dessa processer är till stor del kontextbundna, och människan sållar automatiskt i de intryck 

som kommer in. Informationen förstärks, förändras och kasseras utan att människan tänker på 

det. Det som styr dessa processer är intensiteten på de presenterade stimuli, människans 

intressen, förväntningar och behov, samt informationens nyhetsvärde. Jämförelse med annan 

information sker och via mönsterigenkänning, uppmärksamhet och tolkning i minnet sker 

ytterligare datareduktion. Ännu en faktor som spelar in är hur mycket människan måste 

anstränga sig för att skaffa informationen. (19) 

De intryck som inte omedelbart tolkas sparas i den sensoriska informationsbufferten (SIB). 

Visuella stimuli finns tillgängliga där i 0,25-2 sekunder efter att de registrerats. Dock kan 

nytillkommen information störa och/eller skjuta undan bearbetningen av sparade stimuli. (19) 

Uppmärksamheten fördelas alltså mellan olika informationskällor i en situation, och ju mer 

uppmärksamheten sprids ut desto svårare är det för människan att uppfatta, förstå och tolka 

informationen på rätt sätt. Hur höga krav den primära uppgiften ställer på den mentala 

förmågan påverkar möjligheten att ta in information från en annan källa och/eller lösa 

ytterligare en eller flera uppgifter samtidigt. Resurslikhet, det vill säga att informationen som 

hämtas in är snarlik för olika uppgifter, ökar också risken att uppgifterna förväxlas. (19) 

4.1.5. Minnet 

Minnets grundläggande funktioner är inkodning av data, lagring av information och så 

småningom framtagning av det som lagrats. Minnet kan grovt delas upp i två delar; 

korttidsminnet (KTM) och långtidsminnet (LTM). (19) 

KTM kallas även arbetsminnet, och det är där information för beslutsfattande och agerande 

hålls aktiv. Information kan hållas i korttidsminnet i cirka 30 sekunder, men även där gäller 

att ny information och tillkomna stimuli kan störa bearbetningen. Även känslor och stress har 

inverkan på processen (29-30). Minnet kan lättare hålla reda på information om den är 

uppdelad i sammansatta enheter. Människan kan hålla 5-9 sådana enheter aktiva samtidigt 

(31). 

LTM kan i praktiken rymma obegränsade mängder av data. Det är ofta inga svårigheter för 
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människan att koda in information, men däremot att ta fram den när den behövs. 

Framtagningen kan ske på två sätt; antingen genom igenkänning av ett objekt bland flera 

andra, eller genom exakt återgivning av ett objekt. För att underlätta framtagningen behövs 

ledtrådar i omgivningen, och allra helst ska dessa ledtrådar likna den information som fanns 

tillgänglig när datan en gång kodades in. Man kan alltså säga att informationen i LTM till stor 

del bygger på sammanhang och mening, snarare än information, och ny data sammankopplas 

med befintlig kunskap och tidigare erfarenheter. Därmed har LTM en central roll vid 

perceptionen, eftersom stimuli som tas in via till exempel synsinnet jämförs med tidigare känd 

information som är lagrad i LTM. Detta gör att vi kan tolka och förstå den inkommande 

informationen. Detta är speciellt viktigt när det datadrivna processandet inte ger tillräcklig 

eller tillförlitligt information på grund av brister i stimulikvaliteten. (19) 

LTM uppbyggnad beskrivs ytterligare med begreppet mentala modeller. Mentala modeller är 

de inre bilder människan har av hur ett visst system/objekt ser ut och fungerar. Dessa mentala 

modeller påverkar människans förväntningar på vad som ska hända när hon handlar på ett 

speciellt sätt, hur ett system ska uppföra sig och vilka konsekvenser olika beslut får. 

Modellerna skapas genom erfarenheter av det specifika och/eller liknande system/objekt, 

antingen spontant eller genom träning (28). Mentala modeller och top-down-processande kan 

i många fall vara en fördel, eftersom människan då kan fylla i den information som fattas och 

relatera till tidigare liknande situationer. I vissa fall kan detta dock innebära problem, 

framförallt när informationen i omgivningen är alltför bristfällig. Då kan människan fylla i 

med felaktig information, skapa sig så kallade illusioner, och tolka situationen på ett felaktigt 

sätt (19). 

4.1.6. Beslutsfattande och problemlösning 

Människans beslutsfattande sker på olika medvetandenivåer, beroende på uppgiftens karaktär 

och människans tidigare erfarenheter och kunskaper om uppgiften. Rasmussens SRK-modell 

delar upp medvetandegraden i tre olika nivåer och beskriver utifrån dessa olika sätt att fatta 

beslut och handla. De tre nivåerna är: 

1) Färdighetsbaserad nivå – handlingar sker utan medveten tanke. De är rutinmässiga och 

i många fall helt automatiska reaktioner på stimuli.  

2) Regelbaserad nivå – handlingar bygger på allmänna regler, rutiner, kunskaper och 

tidigare erfarenheter. Utifrån detta konstruerar människan färdiga handlingsmönster och 

beteenden som kan tillämpas i liknande situationer och för att lösa liknande problem. 

3) Kunskapsbaserad nivå – används i nya och okända situationer där människan inte kan 

förlita sig på tidigare erfarenheter eller allmänna regler. Medvetet tänkande och aktivt 

problemlösande krävs för att ett beslut om handlande ska kunna fattas. 

Sällan befinner människan sig på endast en av dessa nivåer vid problemlösande och 

beslutsfattande, utan ofta behövs en kombination av dessa nivåer för att hantera komplexa 

situationer. (32) 

4.1.7. Felhandlingar 

Att helt undvika att människan fattar felaktiga beslut och utför felhandlingar i ett system är 

omöjligt (33).  
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Felhandlingar som förekommer kan delas in i två huvudgrupper; latenta förhållanden och 

aktiva fel (19). 

De latenta förhållandena är fel som ligger i själva systemet, 

och som under vissa förutsättningar kan framkalla 

felhandlingar. Dessa är svåra eller omöjliga för människan 

att förutse och förhindra, och brist på barriärer som fångar 

upp felen innan de är ett faktum leder till felhandlingar. En 

modell som illustrerar dessa latenta förhållanden och 

bristande barriärer i ett system är Reasons så kallade 

Schweizerostmodell (figur 1). Den visar hur felen ”trillar 

igenom” ett system som saknar uppfångande barriärer (34). 

De aktiva felen är själva felhandlingen som begås av människan. Reason har, utifrån 

Rasmussens SRK-modell, utvecklat en modell som strukturerar de aktiva fel människan kan 

göra i ett system. Felhandlingarna består av dels medvetna, avsiktliga avsteg, såsom 

överträdelser i form av brutna regler och genvägar där man lurar systemet, dels oavsiktliga 

och omedvetna avsteg. De oavsiktliga och omedvetna avstegen kan enligt Reason delas upp i 

följande undergrupper: 

1) Oavsiktliga felsteg (fel i handling): 

a) Skicklighetsbaserade misstag i form av: 

 lapse, eller minnesmiss, där människan glömmer bort någon nödvändig detalj för 

att kunna utföra handlingen på rätt sätt, och  

 slip, eller tabbe, där människan tänker rätt, men av misstag utför fel handling. 
 

2) Omedvetna avsteg (fel i planering): 

a) Regelbaserade misstag. Felhandlingar där människan utför den handling hon tänkt 

sig på ett korrekt sätt, men valet av handling är fel. Man kan säga att det blir fel i 

tanken, och därför uppstår en felhandling trots att handling utförs på rätt sätt. 

Människan använder en dålig regel för att lösa problemet, eller en bra regel men i fel 

situation. 

b) Kunskapsbaserade misstag. Uppkommer när människan drar felaktiga slutsatser 

utifrån den information som finns tillgänglig. (35) 

4.2. Användargränssnitt 

I avsnitt 4.1.7 nämns att det är omöjligt att helt undvika mänskliga felhandlingar vid 

interaktion med ett tekniskt system. Däremot kan man genom att utforma ett användbart och 

tydligt användargränssnitt minimera antalet felhandlingar (21, 36). Användargränssnittet är 

den delen av tekniken som möjliggör interaktionen mellan användaren och en produkt/ett 

system, alltså samspel mellan människa och teknik. Ett gränssnitt kan vara ett manöverdon 

med riktiga kontrollknappar och reglage, eller en display/bildskärm med virtuella 

kontrollknappar som förekommer i mobilapplikationer (19). 

Gränssnittet spelar en viktig roll i samspelet mellan användare och teknik (M-T) eftersom det 

Figur 1. Reasons Schweizerostmodell. 
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hjälper människan att kommunicera med tekniken. Användaren styr tekniken och har kontroll 

över systemet med hjälp av gränssnittet som informerar om teknikens status. Hjärnan 

bearbetar och tolkar informationen för att besluta om hur användaren ska gå vidare med 

uppgiften och nå målet. För den som vill designa ett användbart gränssnitt är det av största 

vikt att veta vilken information som ska presenteras samt hur informationen ska presenteras. 

Därför bör utvecklare av en produkt/ett system ha viss insikt i hur användarens mentala 

modell av produkten/systemet ser ut (19). Därför bör ett användbart gränssnitt bygga på 

gränssnittsprinciper som fokuserar på hur människor/användare tänker och arbetar, och inte 

på mobilens förmågor. Ett gränssnitt som är invecklat och ologiskt blir oattraktivt för 

användaren och kan leda till att även en funktionsmässigt bra applikation blir svår att 

använda. Det kan utveckla irritation hos användaren och en känsla av oförmåga att klara av 

uppgiften/användningen (28).  

Apples designriktlinjer har studerats och beskrivs i avsnitt 4.2.1 för att ta fram ett gränssnitt 

som passar iPhone-användares mentala modeller. I avsnitt 4.2.2 finns utvalda riktlinjer för 

interaktionsdesign som har studerats i boken ”Designing Interface” av interaktionsdesignern 

Jenifer Tidwell. 

4.2.1. Apples designriktlinjer 

Nedanstående riktlinjer är Apples framtagna principer vid app-design till iPhone (37). 

Estetisk integritet 

Den estetiska integriteten är inte ett mått på hur vackert ett gränssnitt är, utan på hur väl 

appens utseende integrerar med dess funktioner. Detta innebär att en dekorativ bild eller ett 

annat grafiskt motiv kan lyfta fram funktionen och ge användaren ett tydligt och enhetligt 

budskap om syftet, om bilden/grafiken innehåller vedertagna kontroller och beteenden. Om 

bilden/grafiken däremot är irrationell och oseriös tillför det förvirring och användaren kanske 

inte vet hur den ska tolkas. Se figur 2 nedan. 

 

 

 

 

 

 
                

 

Konsekvens 

Konsekvensprincipen i ett gränssnitt underlättar för användaren att överföra sina kunskaper 

och färdigheter från program till program. En konsekvent tillämpning ska inte tolkas som en 

slavisk kopia av andra program, utan snarare som en tillämpning av de normer och paradigm 

människor är bekväma med. Till konsekvensprincipen räknas iOS:s (iPhones 

operativsystems) normer, vyer och ikoner, enhetlig terminologi och stil för text. Det vill säga 

det som i kognitionen beskrivs som mentala modeller (se avsnitt 4.1.5.). 

  Figur 2.                Symbol PLAY i den    
                                vedertagna formen. 

                          Symbol SPADER istället 
                          för PLAY- symbolen. 
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Feedback 

Feedback behövs för att bekräfta användarnas handlingar och försäkra dem om att 

bearbetning sker. Människor förväntar sig en omedelbar feedback när de styr och har kontroll 

över processen, samt uppskattar statusuppdateringar under långvariga operationer. 

Appen ska svara på varje handling som användaren gör med en märkbar förändring, till 

exempel genom att kortvarigt markera ett listobjekt när det trycks på eller under längre 

aktiviteter än några sekunder visa en kontroll som förflyttar sig i takt med framsteg. Diskreta 

animationer kan ge meningsfull feedback för att förtydliga resultaten av aktiviteten som till 

exempel animering av listor av en ny rad för att hjälpa användaren att spåra förändringen 

visuellt. 

Metaforer 

Användare förstår snabbt hur en app kan användas när virtuella objekt och handlingar i appen 

är metaforer för objekt och handlingar i den verkliga världen. Ett klassiskt exempel på en 

metafor i ett applikationsprogram är mappar. Människor placerar olika dokument och 

liknande i mappar i den verkliga världen, därför förstår de omedelbart tanken med metaforen 

för att placera applikationsfiler i mappar. De mest lämpliga metaforerna i 

applikationsprogram är när ett objekt i den verkliga världen används, men dess verkliga 

begränsningar tas bort. I en virtuell mapp kan till exempel mycket mer varierande innehåll 

placeras än vad en fysisk mapp kan ha plats för. iPhones operativsystem iOS ger stort 

utrymme för metaforer, eftersom den stödjer grafiska bilder och rörelser. Människor 

samspelar fysiskt med realistiska objekt på skärmen och i många fall används dem som om de 

vore verkliga objekt. Några exempel på iOS metaforer är: trycka/peka på, kontroller för 

musikuppspelning, dra, snärta, skjutbar On/Off -brytare, att fladdra mellan sidor med bilder 

och spinning-picker-hjul för att göra val.  

I allmänhet fungerar metaforer i ett applikationsprogram bäst när de inte är överdrivna. Till 

exempel skulle användbarheten av virtuella mappar minska om användaren skulle behöva 

lägga de i ett virtuellt arkivskåp. 

Användarkontroll  

Människan, inte programmet, bör påbörja och styra handlingar vid användning av en app. 

Även om en applikation kan föreslå ett handlingssätt eller varna för farliga konsekvenser är 

det oftast ett misstag om appen tar över beslutsfattandeprocessen från användaren. 

Användarna känner att de har mer kontroll över en app när de känner igen sig och kan 

förutsäga beteenden och kontroller. När aktiviteter och handlingar är enkelt utformade är det 

lättare för användaren att förstå och komma ihåg dem. Användaren förväntar sig också att ha 

möjlighet att avbryta en åtgärd innan den börjar eller att smidigt kunna stoppa en pågående 

handling. 

Viktiga fält 

Alla applikationer har ett applikationsfönster som kommunicerar med användaren och 

presenterar appens information. Applikationsfönstrets layout ändrar sig beroende på vilket fält 

eller vilken knapp användaren pekar på för att gå vidare i uppgiften, alltså var i 

informationsstrukturen användaren befinner sig. 
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Det finns fyra olika fält som kan användas vid utformningen av applikationsfönstrets layout: 

the status bar, the navigation bar, the tab bar och the tool bar (figur 3). Dock behöver de inte 

alltid användas eller synas i alla applikationssteg. Fälten representerar för användarna 

välbekanta mönster och därför måste de användas på rätt sätt. Det finns även standardknappar 

och ikoner som borde användas i de fälten. De förutbestämda knapparna bör inte användas till 

andra funktioner än de tillhör då det kan förvirra användaren och öka den mentala 

belastningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Status Bar (Statusfältet)  

Egentligen är statusfältet inte en del av applikationsfönstret, men det finns möjligheter att 

anpassa det och bestämma när statusfältet ska synas. Fältet är avsett för att visa viktig 

information om enheten som bland annat batterinivå, signalstyrka (täckning) eller om blåtand 

är påslagen eller inte. Möjligheten att gömma statusfältet i helskärmsapplikationer finns, men 

måste avvägas noggrant då den viktiga enhetsinformationen göms tillsammans med fältet. Om 

designern bestämmer sig för att göra detta är det ytterst viktigt att denna information är 

lättillgänglig och kan synliggöras med bara ett klick. 

The Navigation Bar (Navigationsfältet) 

Navigationsfältet är placerat i övre delen av applikationsfönstret, precis under statusfältet, och 

möjliggör navigering genom den hierarkiska informationsstrukturen samt eventuell hantering 

av fönstrets innehåll. Här visas alltså titel på det aktuella applikationsfönstret som är centrerad 

längs fältet, och kontrollknappar för navigering som kan befinna sig på både vänster och 

STATUS BAR 

NAVIGATIONS BAR 

TAB BAR 

TOOL BAR 

ELLER 

Figur 3. Viktiga fält. 
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höger sida om fönstrets titel. 

I navigationsfältet ska applikationens första sida endast innehålla sidans titel. När användaren 

navigerar sig vidare till ett annat fönster i applikationen, ska titeln ändras till nuvarande sidas 

titel och kontrollknappen bakåt ska synas till vänster i navigationsfältet. En bakåtknapp är 

dock inte alltid nödvändig, och då kan där istället finnas en knapp som påverkar sidans 

upplägg. 

The Tab Bar (Tabbfältet) 

Tabbfältet finns längs ner i applikationsfönstret, och består av olika flikar som möjliggör 

förflyttning mellan olika app-funktioner. Det kan vara att applikationer innehåller olika 

subfunktioner relaterade till huvudfunktionen, eller att det finns olika perspektiv att visa 

samma information från. Den aktiva tabben markeras genom att tabbens ikon lyser upp med 

en annan färg och tabbens bakgrund ljusnar. 

The Tool Bar (Verktygsfältet) 

Verktygsfältet visas längs ner som tabbfältet, och ikoner är jämnt fördelade längst hela fältets 

bredd. Vilka ikoner som visas i fältet ändras beroende på vilken av applikationsfönstrets vyer 

användaren befinner sig i. Verktygsfältets ska ge tillgång till de kommandon som oftast 

används i en speciell användningskontext. Detta fält är frivilligt, och finns därför inte med i 

alla applikationer. Ett exempel på när ett verktygsfält är lämpligt att använda är i applikationer 

med e-post-funktioner. När användaren läser sina meddelanden ger fältet möjlighet att svara, 

radera eller flytta meddelande till en annan brevlåda. 

4.2.2. Riktlinjer enligt Tidwell 

Nedanstående riktlinjer är framtagna av interaktionsdesignern Jenifer Tidwell och finns i 

boken ”Designing Interface” (38). 

En tydlig startsida 

Tydliga startlägen i gränssnittet är relevanta för uppgiftsbaserade applikationer eller 

applikationer som kommer att användas av flera nya användaren. Vad applikationen gör och 

vilka val som kan göras ska vara tydligt presenterat på en startsida. För att åstadkomma det 

bör bara ett fåtal startval finnas med som ska vara uppgiftsorienterande och väl förklarade. En 

tydlig startsida ska hjälpa användaren att förstå vid första ögonblicket vad som ska pekas på 

för att gå vidare i uppgiften. Det gör applikationen mer självförklarande och intuitiv.  

Mappar 

Att kategorisera uppgifter i mappar är ett sätt att tydliggöra startsidor för mobilapplikationer 

som används på små skärmar och därmed har begränsad yta för presentation av information. 

Dessa mappar ska endast ha en väg in i uppgiften från startsidan och en väg ut, tillbaka till 

startsidan för att förhindra förväxlingen av användaraktiviteter. 

Sekvenskarta 

Sekvenskartor hjälper användaren att orientera sig i vilken grad en uppgift är avklarad, det vill 

säga i vilken sekvens användaren befinner sig just nu, vilka steg som är avslutade och vilka 

som finns kvar att genomföra innan målet är uppnått. En sekvenskarta bör finnas på varje 
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”sida” och tydligt visa det uppgiftsmoment användaren befinner sig i just nu. Den kan även 

vara ett användbart verktyg om användaren vill göra ändringar i tidigare steg. Den typen av 

karta brukar vara linjär och olika färger eller färgkontraster brukar användas för markering av 

status. 

Flikar 

När för mycket information visas på en gång i en gränssnittslayout påverkas användarens 

beslutsförmåga negativt, det vill säga för mycket information orsakar förvirring. Flikar är ett 

sätt att kategorisera information som tillhör samma ämne/grupp eller rör en viss problematik. 

De ger bra förutsättningar för att på ett enkelt sätt designa tydliga gränssnitt utan att 

överbelasta användarens kognitiva förmågor. En aktiv flik markeras med en färg eller kontrast 

som berättar för användaren om vilken information som är tillgängligt i det aktiva 

gränssnittet/fönstret. Förutom färgfeedbacken är det viktigt att flikar har namn eller symboler 

som är lättförståliga för användaren, samt att de verkligen länkar till det som användaren 

förväntar sig att komma åt. 

En tydlig ”färdig-knapp” 

Efter en genomförd uppgift behöver användaren en bekräftelse på att uppgiften är slutförd. 

Det ger användaren trygghet i att målet är uppnått. Att placera en stor och tydlig knapp längst 

ner till höger är ett givet mönster i ett gränssnitt som ska ge feedback på att användaren är 

färdig. Därför är det viktigt att i gränssnittet placera en förklarande knapp som ”klar”, 

”färdig”,”ok” eller ”skicka”. 

Markering av rader 

Denna princip passar att använda i tabeller med många rader och kolumner för att underlätta 

att följa en rad utan att hoppa över till en annan rad och läsa av fel data. För att lättare skilja 

på rader kan olika färger, färgkontraster eller skuggor användas.  

Strukturerat format 

Strukturerat format är enligt Tidwell när textinput som ska anges i textfältet kräver ett 

specifikt format. Exempel på en sådan textinput kan vara personnummer, 

organisationsnummer, telefonnummer eller kreditkortsinformation. Användaren får via det 

specifikt utformade textfältet en extra bekräftelse på att han/hon har förstått vad som 

efterfrågats. Dock ska strukturerat format inte appliceras om formatet skiljer sig på grund av 

till exempel globala skillnader.  

Felmeddelande 

Användaren kan begå fel under inskrivningen av textinput när han/hon fyller i formatet. Om 

information skrivs på ett annat sätt än formatet kräver, eller om något fält missas, måste detta 

meddelas till användaren. Systemet bör uppmana användaren att försöka igen. Detta kan göras 

genom att ett felmeddelande kommer upp, samt att ett felaktigt ifyllt fält markeras på ett 

tydligt sätt. Det är också viktigt att felmeddelandet visas i det gränssnitt felet uppstod för att 

undvika att användaren ska behöva komma ihåg vad det stod i felmeddelandet när det kom 

upp i ett tidigare gränssnitt. 
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5. Metoder 

Examensarbetets syfte och frågeställningar berör två olika kunskapsområden. För att förenkla 

läsningen och tydliggöra den röda tråden mellan frågeställningar, metoder, resultat och 

diskussion delades metodkapitlet och diskussionen in i Studie 1 och Studie 2. Studie 1 

innehåller kartläggning och analys av användarnas behov, och var utgångspunkten vid val av 

funktioner till lo-fi pappersprototypen (frågeställning 1 och 2). Studie 2 var mer 

designinriktad och innebar framtagning och analys av en användbar informationsstruktur och 

ett användbart gränssnitt (frågeställning 3 och 4).  

För att besvara frågeställningarna på ett adekvat sätt användes ett antal metoder. Tabell 1 

nedan sammanställer dessa metoder utifrån respektive frågeställningar. 

 
Tabell 1. Metoder som besvarar respektive frågeställning i respektive studie. 

METOD STUDIE  FRÅGESTÄLLNING 

Intervjuer, intervjuanalys 1 1 

Intervjuanalys, funktionsanalys 1 2 

Scenarier, hierarkisk uppgiftsanalys (HTA), kognitiv 

uppgiftsanalys (CTA), prototypframtagning, Cognitive 

Walkthrough (CW) 

2 3 

Användartester, Predictive Human Error Analysis 

(PHEA) 
2 4 

 

Trots att frågeställningarna delades upp i Studie 1 och Studie 2 var de båda studierna under 

hela arbetsprocessen beroende av varandra, och de olika metoderna ledde fram till nästa steg i 

designprocesser som konceptuell design, beteendedesign och gränssnittsdesign (figur 4).  

 

 

  

Figur 4. Arbetsprocessen. 
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5.1. Studie 1 

5.1.1. Intervjuer och intervjuanalys 

Studie 1 utgår ifrån ett problem som tidigare inte undersökts, nämligen användarnas behov 

och önskemål vad gäller arbete med standarden EN 1005-4. Syftet var att kartlägga problemet 

och föreslå en passande lösning, och därför valdes en hermeneutisk metod (det vill säga en 

forskningsmetod där målet är att fånga in och beskriva ett fenomen i sin helhet, snarare än att 

hitta samband och exakta värden) för denna del av studien (39). För att kunna uppnå syftet 

behövde många variabler av problemet undersökas, snarare än generalisering med hjälp av 

många enheter. Därför ansågs en metod som genererar kvalitativ data, i det här fallet 

semistrukturerade intervjuer, lämpligast (39). 

Genomförande  

Intervjuerna som genomfördes var så kallat semistrukturerade (39). Ett intervjuunderlag med 

breda frågor (bilaga 1) utgjorde grunden till intervjuerna, men utrymme lämnades för 

följdfrågor och sidospår och dialogen var öppen. Detta för att det ansågs viktigt att fånga så 

många variabler som möjligt, vilket inte möjliggörs om intervjun är starkt styrd och begränsad 

till ett visst antal frågor (39). Syftet med intervjuerna var att besvara och kartlägga hur 

användarna idag arbetar med EN 1005-4, och vilka behov och önskemål de har vid detta 

arbete. Eftersom frågorna var öppna och inte styrda började dock alla intervjupersoner, mer 

eller mindre, även prata om hur de generellt gör vid ergonomiska bedömningar av 

arbetsställningar och arbetsrörelser. Även denna information visade sig vara användbar för 

uppfyllande av studiens syfte, och därför togs även denna data med och analyserades. I 

resultatavsnittet framgår vad som gäller bedömningar enligt EN 1005-4, och vad som gäller 

generellt för ergonomiska bedömningar. 

På grund av praktiska förhållanden genomfördes alla intervjuer med en av författarna på plats 

medan den andra författaren var med via telefon eller Skype. Alla intervjuer genomfördes på 

intervjupersonernas kontor. Författaren som fanns på plats personligen höll i intervjun utifrån 

intervjuunderlaget, men båda författarna hade möjlighet att ställa följdfrågor. 

Alla intervjuer spelades in. För att kunna garantera intervjupersonerna anonymitet valdes att 

inte uppvisa rådata från intervjuerna för handledare, eftersom det då enligt 

Offentlighetsprincipen hade kunnat begäras att personerna identifierades (40). 

Ljudinspelningarna raderades omedelbart efter transkribering och analys. Innan intervjuerna 

genomfördes fick intervjupersonerna ta del av relevant information skriftligt, samt signera att 

de ville delta i studien (bilaga 11) 

Intervjupersoner 

De ursprungliga kriterierna för intervjupersonerna var att det skulle ingå i deras 

arbetsuppgifter att göra bedömningar av arbetsrörelser och arbetsställningar, men att de inte 

nödvändigtvis behövde arbeta med den specifika standarden EN 1005-4. Författarna blev av 

Arbetsmiljöverket rekommenderade att intervjua arbetsinspektörer som har olika bakgrund 

och inspekterar arbetet inom olika sektorer. Två pilotintervjuer genomfördes, och efter dessa 

insåg författarna att intervjupersonerna till studien behövde ha erfarenhet av användning av 

EN 1005-4 för att kunna besvara frågorna i intervjuunderlaget. Alla redan bokade intervjuer 
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avbokades, eftersom ingen av de bokade intervjupersonerna använde sig av standarden. 

Kriterierna för intervjupersonerna omformulerades, och stor vikt lades vid att personerna 

skulle komma från olika yrkesgrupper, ha olika arbetsuppgifter och därmed arbeta med 

standarden på olika sätt. Detta för att den framtida appen skulle vara ett användbart 

mätverktyg för en så bred användargrupp som möjligt.  

Även om pilotintervjuerna visade att kriterierna måste förändras så kunde de användas för 

intervjuunderlagets förbättringar. 

De tre nya intervjupersonerna hade alla olika yrken och arbetsuppgifter. De kommer vidare i 

rapporten att kallas intervjuperson A (IPA), intervjuperson B (IPB) och intervjuperson C 

(IPC). 

Intervjuperson A (IPA) 

Intervjuperson A har en grundläggande utbildning som maskiningenjör och är sedan 

vidareutbildad till arbetsmiljöingenjör, vilket IPA nu är anställd som. I IPA:s arbetsuppgifter 

ingår att undersöka om produkterna som företaget säljer uppfyller de krav som ställs i Sverige 

och andra länder. IPA gör riskbedömningar och analyser, och arbetar med att utveckla 

produkter. IPA uttrycker det själv som att jobbet inte innebär att vara ergonomisk expert, men 

att det bland annat ingår i arbetet att bedöma om produkter uppfyller ergonomiska krav. 

Intervjuperson B (IPB) 

Intervjuperson B är kvalitetsingenjör, och arbetar bland annat globalt med maskinsäkerhet. 

IPB är med i projekt när det köps in nya maskiner och byggs nya linjer, och bevakar 

arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi hos de olika leverantörerna. IPB är även med och 

diskuterar lösningar och förändringar hos de leverantörer som inte uppfyller kraven. 

Intervjuperson C (IPC) 

Intervjuperson C har en grundutbildning som sjukgymnast, och är sedan vidareutbildad till 

ergonom. IPC har byggt upp ergonomifunktionen på ett svenskt företag, och hade då som 

arbetsuppgift att utveckla metoder och rutiner för ergonomiska bedömningar. IPC jobbar 

fortfarande med ergonomi, arbetsmiljöfrågor och förebyggande hälsoarbete på företaget, och 

nu även med global support. 

Intervjuanalys 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Utifrån syftet och frågeställningarna 

formulerades sex kategorier som materialet kategoriserades enligt: 

1. Metoder och utrustning som används idag för att förbereda, utföra samt dokumentera och 

hantera bedömningarna. 

1.1. Fördelar med nämnda metoder och utrustning. 

1.2. Nackdelar med nämnda metoder och utrustning. 

2. Metoder och utrustning intervjupersonerna skulle vilja använda. 

3. Funktioner till appen. 

4. Användarnas övriga behov. 

5. Fördelar med en app. 

6. Nackdelar med en app. 
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För varje intervju gicks frågorna igenom i ordning. Citat som kunde placeras inom någon av 

ovanstående kategorier kopierades in i en tabell och tilldelades en eller flera kategorier. 

Slutligen sammanställdes alla tre intervjuerna i en tabell, varje kategori för sig. Det gav en 

översikt över vilka arbetsmetoder, behov och önskemål som var generella för 

intervjupersonerna och vilka som var mer yrkesspecifika. 

5.1.2. Funktionsanalys 

En funktionsanalys ska definiera vilka funktioner en produkt ska uppfylla utan att beskriva 

hur dessa ska uppnås. När huvudfunktionen med produkten definierats kan del- och 

underfunktioner kategoriseras enligt nödvändigt (N), önskevärt (Ö) eller onödigt (O) för att 

strukturera och underlätta vid senare funktionsval. (41) 

Arbetet med funktionsanalysen började med att huvudfunktionen och kriterierna för N, Ö och 

O definierades. 

 

Huvudfunktionen formulerades till att mäta ledvinklar och rörelsefrekvens enligt standarden  

EN 1005 - 4, samt att uppfylla: 

 Användarnas behov vid mätningarna. 

 Användarnas behov vid förberedelser av mätningarna. 

 Användarnas behov vid dokumentation och hantering av mätningarna. 

Kriterierna N, Ö och O definierades enligt: 

 Nödvändigt (N): en funktion absolut avgörande för appens huvudfunktion och som är 

genomförbar utifrån iPhones tekniska förutsättningar. 

 Önskvärt (Ö): en funktion som är användbar, men inte absolut nödvändig för appens 

huvudfunktion. 

 Onödigt (O): en funktion som inte uppfyller appens huvudfunktion. 

Den samlade datan blev mycket omfattande, och för att undvika att missa viktiga 

infallsvinklar skedde funktionsanalysen i fyra steg. Funktionerna baserades på resultaten från 

intervjuanalysen, standardens innehåll samt iPhones tekniska förutsättningar, och 

sammanställdes i fyra tabeller: 

(1) Funktioner utifrån intervjupersonernas förslag (bilaga 3). 

(2) Funktioner utifrån intervjupersonernas behov (bilaga 4). 

(3) Funktioner utifrån EN 1005-4 och iPhones möjligheter (bilaga 5). 

(4) Funktioner enligt kategorier: nödvändigt (N), önskevärt (Ö), onödigt (O) (tabell 2, 

avsnitt 6.2). 
 

De två första stegen (bilaga 3 och 4) var att analysera funktoner från intervjuerna. I bilaga 3 

sammanställdes funktioner som intervjupersoner utryckte som önskemål och konkreta 

funktionsförslag, som till exempel ”… om man kunde plocka ur telefonen den här 

standarden…” och som formulerades till funktionsbenämningen ”Slå upp standarden”.  

I bilaga 4 sammanställdes funktioner som genom kartläggning av intervjupersonernas 

arbetssätt ansågs relevanta att ha med. Funktionerna i bilaga 3 och 4 delades dessutom in 
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enligt yrke. Indelningen gav möjlighet att se likheter och/eller skillnader beroende på 

yrkesgrupp. Det tredje steget var funktionsanalysen utifrån standarden EN 1005-4 och 

iPhones tekniska möjligheter som sammanställdes i bilaga 5. Slutligen sammanställdes 

funktionerna från alla tre tabellerna enligt N, Ö, och O, samt markerades med aktuell 

yrkesgrupp (K = kvalitetsingenjör, A = arbetsmiljöingenjör, och E = ergonom). 

5.2. Studie 2 

Eftersom syftet med Studie 2 var att utforma en användbar informationsstruktur för appens 

navigering och ett tydligt gränssnitt användes analysmetoder för att förutse eventuella 

felhandlingar användarna skulle kunna göra vid lösande av uppgifter i pappersprototypen. De 

förutsedda felhandlingarna användes sen för att utveckla prototypen, som i sin tur användes 

till användartester. 

5.2.1. Framtagning av scenarier 

Scenarierna skrevs för att informera och guida testpersonerna i vilka uppgifter de skulle utföra 

under användartesterna. 

Framtagningen av scenarierna baserades på funktionsanalysen. Först valde författarna ut ett 

antal funktioner som ansågs lämpliga att testa med en pappersprototyp.  

Valet av funktionerna styrdes i första hand av de nödvändiga funktionerna från tabellen i 

bilaga 5, det vill säga Funktioner utifrån EN 1005-4 och iPhones möjligheter. Sedan 

utvecklades och anpassades dem efter användarnas önskemål och behov, med fokus på 

nödvändiga och önskvärda funktioner från funktionstabeller i bilagor 3 och 4.  

Slutligen formulerades de valda funktionerna till fem korta scenarier, det vill säga fiktiva 

uppgifter som skulle lösas av testpersonerna. Funktioner som användes vid framtagningen av 

scenarierna och pappersprototypen finns redovisade delvis i avsnitt 6.4 och som helhet i 

bilagor 6.1.-6.9.  

5.2.2. Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) 

Hierarkisk uppgiftsanalys, HTA, är en metod för att strukturera den uppgift som ska utföras 

och de problem som ska lösas, och klargöra vilka funktioner som behöver finnas tillgängliga 

för att ett mål ska kunna uppnås. Metoden bidrar till mer användbar 

informationsstrukturdesign, och förhindrar utvecklande av bristande navigeringsflöde. Flödet 

ska utformas så att användaren intuitivt kan förstå hur han/hon ska göra för att uppnå målet. 

(42) 

Hierarkisk uppgiftsanalys genomförs på så sätt att ett huvudmål med uppgift formuleras. 

Detta mål bryts sedan ner i delmål, alltså rent fysiska eller observerbara steg som måste tas på 

vägen till huvudmålet. Dessa bryts sedan ner ytterligare, tills man uppnått tillräcklig 

detaljnivå. (19) 
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5.2.3. Kognitiv uppgiftsanalys (CTA) 

Då den hierarkiska uppgiftsanalysen fokuserar på de fysiska stegen, missas de rent kognitiva 

och mentala utmaningarna (42). Därför ansågs det för denna studie relevant och viktigt med 

en kompletterande metod som analyserar det kognitiva processandet.  

Kognitiv uppgiftsanalys görs i form av en tabell där alla de fysiska stegen och handlingarna 

radas upp. För varje fysiskt steg mot lösandet av uppgiften identifieras de kognitiva stegen 

och utmaningarna. Efter det förutses även troliga felhandlingar. Utifrån detta identifierar 

författarna faktorer som kan underlätta och förebygga felhandlingar vid användande av 

produkten (19). Metoden är alltså en subjektiv bedömning av den som utför analysen, och 

bygger i det här fallet på författarnas kunskaper och förmåga att förutse felhandlingar och 

kognitiva utmaningar. Datan från CTA användes sedan i designen av pappersprototypen för 

att göra den så användarvänlig som möjligt, och för att minska risken för felhandlingar i 

systemet. 

5.2.4. Prototypframtagning  

En lo-fi pappersprototyp (eng. Low Fidelity Prototyping) används för att utvärdera 

applikationers design i ett tidigt stadium av app-utvecklingen. Denna typ av prototyper 

rekommenderas innan mer avancerade digitala prototyper tas fram, då de är mycket billigare 

att göra om en pappersprototyp och utvärdera den igen än att programmera om en digital 

version. (43) 

Prototypframtagningen utgick från de fem scenarierna, HTA och CTA. Författarna 

eftersträvade att varje tillgängligt val i en skärmbild skulle vara kopplad till en ny skärmbild. 

Det innebär att även om testpersonerna skulle peka på en knapp som inte ledde till att 

uppgiften löstes skulle de få respons i form av en ny skärmbild. 

HTA, CTA samt designriktlinjerna användes kontinuerligt under hela 

prototypframtagningsprocessen. Mer om prototypen och skärmbilder i avsnitt 6.6. och bilagor 

9.1-9.16. 

5.2.5. Cognitive Walkthrough (CW) 

Cognitive Walkthrough är en analytisk utvärderingsmetod som innebär en systematisk och 

strukturerad analys av de uppgifter som användaren/testpersonen ska utföra med hjälp av 

gränssnittet. Metoden kan användas för att utvärdera redan befintliga produkter, eller, som i 

detta fall, för att i ett tidigt stadium av produktframtagningen undersöka användarvänligheten 

och minimera risker för felhandlingar. (44) 

Under analysen används fyra frågor: 

1. Kommer användaren att uppnå rätt effekt? 

2. Kommer användaren upptäcka att rätt handling finns tillgänglig? 

3. Kommer användaren att associera rätt handling med önskat mål? 

4. Om rätt handling utförs, får användaren rätt återkoppling? 

Frågorna ställdes till varje skärmbild i prototypen för att fånga upp eventuella brister och rätta 

till gränssnittet innan genomförandet av användartesterna. I de fallen där svaret blev ”nej” på 
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någon eller flera frågor, ersattes bildskärmen med en ny med förbättrad gränssnittslayout.  

Alla svar och förbättringar dokumenterades i tabell 3 som finns i avsnitt 6.7. 

5.2.6. Användartester 

Genomförande 

Användartesterna genomfördes för att utvärdera informationsstrukturen och 

gränssnittslayouten i den framtagna prototypen.  

Testpersonerna fick instruktioner om hur användartestet skulle gå till, samt en video som 

illustrerade ett exempel på genomförandet, mailade till sig. De fick även en beskrivning av 

appens funktioner och användning (bilaga 2), liknande de beskrivningar som finns till varje 

app i App Store, samt de scenarierna (avsnitt 6.3.) som skulle användas under testet. De fick 

även en förfrågan om tillåtelse att filma användartesterna så att deras händers beteende och 

röst kunde registreras. Alla användare tillät detta.  

Under testerna var båda författarna närvarande. Den ena matade testpersonerna för hand med 

nya skärmbilder efter varje ”knapptryckning” som gjordes, medan den andra förde 

anteckningar över eventuella felhandlingar eller andra kommentarer från testpersonerna.  

Innan testet började fick testpersonen instruktioner om att tänka högt. Varje gång han/hon 

kände sig förvirrad eller osäker på nästa steg för att uppnå målet skulle detta uttryckas, vilken 

funktion/knapp som efterfrågades eller om något var utformat på ett otydligt sätt. När 

testpersonen kände sig färdig med en uppgift skulle detta uttalas innan nästa uppgift 

påbörjades. 

Testpersoner 

Användartesterna genomfördes med fyra testpersoner; två av de som tidigare intervjuats och 

två personer som inte tidigare medverkat i studien. Testpersonerna kommer fortsättningsvis 

att kallas testperson A (TPA), testperson (TPB), testperson (TPC) och testperson D  

(TPD).  

TPA och TPB är de personer som även deltog i intervjuerna (TPA = IPA och  

TPB = IPB), och TPC samt TPD är de personer som inte varit med sen tidigare. De nya 

testpersonerna var sjukgymnaster och ergonomer med två olika bakgrunder och arbetsmiljöer. 

Totalt har tre av fyra testpersoner erfarenhet av smartphones, men ingen av dem var  

iPhone-användare.   

5.2.7. Predictive Human Error Analysis (PHEA) 

Predictive Human Error Analysis, PHEA, är utvecklad för att i första hand utvärdera och 

undersöka användbarheten i skärmbaserade gränssnitt, och för att i ett tidigt skede av 

produktframtagningsprocessen åtgärda interaktionsproblem i designen. Metoden går ut på att 

fyra frågor besvaras för att belysa varför en felhandling begås och vad den får för 

konsekvenser: 

1. Vad är orsaken till felet? 

2. Vad blir konsekvenserna av felet? 
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3. Kommer användaren att kunna upptäcka felet? 

4. Kommer användaren att kunna återhämta felet, och i så fall hur? (45) 

PHEA användes i denna studie för att analysera data från användartesterna, med hjälp av de 

inspelade filmerna och anteckningar. 

Vid filmanalys från användartesterna upptäcktes dock att alla felhandlingar inte var misstag  

i form av felaktiga knapptryckningar, val, navigering, ifyllningar av fält, utan att problemet  

i vissa situationer var att testpersonerna inte hittade den önskade handlingen och därmed inte 

kom vidare alls i lösandet av uppgiften. När denna typ av felhandlingar uppstod visade sig 

svaren på fråga 3 och 4 bli felaktiga. Därför användes endast fråga 1 och 2, samt en tredje 

fråga som författarna själva formulerade och ansåg mer lämplig:  

3. Kan användaren prova sig fram till rätt funktion? 

Testpersonernas felhandlingar finns sammanställda i tabell 4-8, avsnitt 6.8.  
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6. Resultat 

Detta kapitel redogör för resultaten av de metoder som beskrivs i kapitel 5. Ordet 

intervjuperson förkortas med INP. 

6.1. Intervjuanalys 

Resultatet kommer i detta avsnitt att presenteras enligt de kategorier som presenterades i 

metodavsnitt 5.1.1, alltså: 

 

1. METODER OCH UTRUSTNING SOM ANVÄNDS IDAG FÖR ATT FÖRBEREDA, UTFÖRA SAMT 

DOKUMENTERA OCH HANTERA BEDÖMNINGARNA. 

1.1. FÖRDELAR MED NÄMNDA METODER OCH UTRUSTNING. 

1.2. NACKDELAR MED NÄMNDA METODER OCH UTRUSTNING. 

2. METODER OCH UTRUSTNING INTERVJUPERSONERNA SKULLE VILJA ANVÄNDA. 

3. FUNKTIONER TILL APPEN. 

4. ANVÄNDARNAS ÖVRIGA BEHOV. 

5. FÖRDELAR MED EN APP. 

6. NACKDELAR MED EN APP. 

 

1. METODER OCH UTRUSTNING SOM ANVÄNDS IDAG FÖR ATT FÖRBEREDA, UTFÖRA SAMT 

DOKUMENTERA OCH HANTERA BEDÖMNINGARNA. 

Generellt för ergonomiska bedömningar är att arbetsplatsen/arbetsmomentet ofta 

kategoriseras enligt grönt, gult och rött, uppgav två av intervjupersonerna. Alla tre använder 

olika typer av standarder och föreskrifter, och bland annat EN 1005-4. 

Vid förberedelser inför en bedömning enligt standarden EN 1005-4 berättade alla de 

medverkande intervjupersonerna att de ofta läser på om den del av standarden som ska 

användas. Den INP som arbetar med produktutveckling kontaktar i förberedelsefasen personer 

med olika specialistkompetenser som behövs för processen, och de har ett inledande möte 

innan bedömningar görs. 

De metoder som används idag för att bedöma arbetsrörelser och arbetsställningar enligt 

standarden är, enligt alla de medverkande intervjupersonerna, till stor del visuella. Antingen 

görs observationer på plats, eller så filmas arbetsmomentet/arbetsmomenten och bedöms 

utifrån inspelningen. En av intervjupersonerna beskrev det på följande sätt: 

”Och sen så, beroende på vad du ska titta på för någonting, så tittar du ju på, på rörelser och 

liknande och försöker räkna ut om det är gott nog, så att säga”. 

En annan INP tar hjälp av olika operatörer, som är olika långa, och låter dessa utföra 

”fejkade” arbetsrörelser och arbetsställningar som stämmer överens med de som sedan 

kommer vara aktuella vid maskinen/maskinerna. Utifrån detta, samt mätvärden på vilken höjd 

olika reglage med mera befinner sig och antropometriska mått, görs bedömningen av 
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arbetsrörelserna och arbetsställningarna. INP använder då tumstock och dragprovare som 

utrustning för att göra bedömningarna. 

Alla tre intervjupersonerna berättade att kamera, för att fotografera och/eller filma, används 

både i syfte att underlätta bedömningen och för att dokumentera arbetsrörelserna och 

arbetsställningarna: 

”Och sen använder jag väldigt mycket kamera (...). Att visualisera använder vi, alla har 

varsin digitalkamera, filmkamera. (…) En digitalkamera är naturligtvis väldigt basic”. 

En av intervjupersonerna berättade att bedömning utifrån standarden inte är en given del i 

riskbedömningen av en produkt, utan att den görs när det krävs en mer ingående analys. Det 

finns då två vägar att gå; antingen filmas arbetsmomentet och en visuell bedömning utifrån 

standarden görs, eller så kontaktas ett tekniskt institut för mätning av arbetsrörelserna och 

arbetsställningarna med hjälp av sensorer och givare. En annan INP berättade att de visuella 

bedömningarna ibland kombineras med subjektiva bedömningar där operatörerna får skatta 

ansträngning och smärta. 

En viktig faktor för alla intervjupersonerna är att det ofta är flera olika personer inblandade i 

en bedömning, och många ska ta del av resultatet i efterhand. En av intervjupersonerna 

uttryckte vikten av att alltid förankra och stämma av med den aktuella uppdragsgivaren, 

samtidigt som gärna facket, skyddsombud och arbetstagare ska vara delaktiga. INP sköter 

alltid denna kommunikation via mail. 

”Men alltid förankring, och att man tänker på det, man inte bara rusar iväg. Och jag har 

alltid detta i mail”. 

Även övriga två intervjupersoner är beroende av kontakt och samarbete med andra 

intressenter under och efter bedömningarna. I det ena fallet handlar det om att projektledare, 

verkstadschef, skyddsombud och leverantör ska ta del av bedömningarna i efterhand. Detta 

sker genom personliga möten till viss del och för övrigt via mail. I det andra fallet samlas ett 

team med olika specialistkompetenser för att tillsammans arbeta med en 

produktutvecklingsprocess, och samarbetet är viktigt. 

Efter att en bedömning är gjord görs ofta uppföljningar vid en senare tidpunkt. En av 

intervjupersonerna arbetar med Systematiskt Arbetsmiljöarbete, och gör med andra ord 

bedömningar som leder till en åtgärdsplan, som senare följs upp. Det är inte alltid INP själv 

som är ansvarig för de aktuella åtgärderna, utan detta ansvar kan läggas på exempelvis en 

arbetsgivare. De andra två intervjupersonerna berättade att även de ofta följer upp sina 

åtgärder och gör nya bedömningar. 

Vid dokumentation använder sig alla tre av någon typ av mall. En INP använder rubrikerna i 

standarden för att strukturera dokumentationen, medan andra använder, för arbetsplatsen, 

standardiserade protokoll. Två av intervjupersonerna uppgav att de använder fotografier 

och/eller filminspelningar för att dokumentera och visualisera resultatet av bedömningarna. 
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1.1. FÖRDELAR MED NÄMNDA METODER OCH UTRUSTNING. 

Det som alla intervjupersoner uttryckte som fördelar med de nuvarande metoderna och 

utrustningen för själva bedömningen var den praktiska användbarheten. Att metoderna går att 

tillämpa i praktiken, och inte är för tidskrävande och kräver mycket och/eller avancerad 

utrustning såg alla intervjupersoner som en förutsättning för att en metod ska kunna användas. 

Alla intervjupersonerna uttryckte även fördelar med att dokumentera bilder och/eller 

filminspelningar tillsammans med sina bedömningar, då detta visualiserar problemen på ett 

tydligare sätt. 

En av intervjupersonerna tyckte att det är en stor fördel att dokumentera bedömningarna 

utifrån rubrikerna i den standard som används, då det ger en tydlig struktur. 

En INP lyfte upp fördelen med att jobba utifrån standarder, då dessa är samma i alla EU-

länder: 

”Och fördelen med de här standarderna, det är att de finns översatta till alla språk i alla 

medlemsländer i EU. Alla har samma standard, och har kommit överens om samma standard. 

Det är mycket enklare för oss att diskutera då”. 

Slutligen belyste en INP fördelen med att kommunicera via mail: 

”Och jag har alltid detta i mail. Är det något missförstånd så kan man gå tillbaka till mailet. 

Det har jag lärt mig”.  

1.2. NACKDELAR MED NÄMNDA METODER OCH UTRUSTNING. 

Vad gäller förberedelserna inför bedömningarna menade en av intervjupersonerna att det är 

opraktiskt att ha alla standarder och föreskrifter i pärmar eller på datorn, då det är 

tidskrävande att leta upp rätt dokument när man ska ha det, samtidigt som det är tungt att bära 

med sig. 

Vad gäller nackdelar med de metoder som används idag för att bedöma arbetsställningar och 

arbetsrörelser lyfte alla tre intervjupersonerna upp samma problematik; de är inte helt och 

hållet tillförlitliga. En INP uttryckte det som att metoderna ställer höga krav på de som gör 

bedömningarna, och menar att de behöver ha stor kunskap och fått rätt utbildning. Annars 

finns det en risk att bedömningarna blir felaktiga. En annan av INP uttryckte problemet på 

följande sätt: 

”Det bygger mycket på att det är jag eller någon av mina erfarna kollegor som är med, med 

lång erfarenhet. Det bygger ju på det!”. 

Den sista intervjupersonen uppgav att en nackdel med metoderna är att de är kvalitativa 

bedömningar som bygger på en persons observation och visuella bedömning. Han menade att 

en kvantitativ bedömning hade gett ett mer tydligt och trovärdigt resultat. 

”Ja, det är väl att du förlitar dig ju på en kvalitativ bedömning. Man förlitar sig på att en 

person, som jag, ska göra bedömningen”. 
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Alla tre menade att noggrannheten är viktig när denna typ av bedömningar görs, och två av 

dem menade att dagens metoder inte ger en tillräckligt noggrann bild av arbetsställningarna 

och arbetsrörelserna. 

”Så det är inte riktigt noggrant, vi skulle behöva vara noggranna egentligen. Det är inte 

tillräckligt”. 

En av intervjupersonerna uppmärksammade problemet att standarderna är skrivna av forskare 

på ett språk som inte är anpassat för ingenjörer. Då det bland annat är de som arbetar med 

bedömningar utifrån standarden blir detta ett stort problem, menade han. 

”Standarden (…) är skriven av väldigt duktiga forskare inom ergonomiområden. Men de är 

skrivna, tyvärr, på ett sätt, på ett språk som forskare skriver till varandra, tekniker och 

ingenjörer förstår inte”. 

2. METODER OCH UTRUSTNING INTERVJUPERSONERNA SKULLE VILJA ANVÄNDA. 

Samtliga intervjupersoner pratade om metoder och utrustning som ger mer noggranna, 

kvantitativa mätvärden vid bedömning av arbetsrörelser och arbetsställningar, som de kan se 

stora fördelar med att använda. Anledningen till att de inte gör det är bristen på 

användarvänlighet och praktisk tillämpning i verkligheten. Flera av intervjupersonerna 

menade att dessa metoder därför lämpar sig bättre för forskning. En faktor som lyftes upp, och 

beskrevs som en grundläggande regel, är att arbetet med ergonomiska bedömningar över lag 

inte får inkräkta på produktionen och störa verksamheten. Därför kan man inte använda 

metoder som kräver att operatörerna måste lämna sin arbetsplats under längre stunder. 

”…bio-feedback började jag använda en gång i tiden, (…). Med det fungerar ju inte att börja 

klä av folk och sätta elektroder (…) det blir för mycket forskning. (…) Vi kan ju inte gå ner 

med nålar och biopsier på folk, det är inte etiskt försvarbart, va”. 

”Man får ju inte störa produktion som går, så det blir stopp på line! (…) Så man får ju 

verkligen vara försiktig när man kommer ut, och ha väldig respekt för verksamheten.” 

3. FUNKTIONER TILL APPEN. 

Alla tre intervjupersonerna pratade om fördelarna med att appen skulle vara, samtidigt som ett 

instrument för bedömning, en informationskälla med relevanta dokument. Två av tre uppgav 

att de skulle vilja ha standarden i sin helhet i appen, så att de kan gå in direkt i telefonen och 

läsa i den vid behov. 

”Det vore fantastiskt om man kunde plocka ur telefonen innehållet från den här standarden. 

Nu måste jag ju ha med standarderna i datorn eller utskrivna och sitta och läsa”.  

Två personer ville även att det ska finnas tillgång till en tabell över antropometriska mått, där 

man kan slå upp de mått man behöver vid ett specifikt tillfälle. 

Två intervjupersoner uttryckte att de skulle vilja ha möjlighet att göra anteckningar direkt i 

appen. 

En av intervjupersonerna har varit i kontakt med ett datorprogram som gör att man kan filma 
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ett arbetsmoment och utifrån det få en färdig rapport över arbetsrörelserna och 

arbetsställningarna, som alltså datorn sammanställer. INP tyckte att det hade varit användbart 

att ha funktionen i en app. Även vinkelhastighet är något INP skulle uppskatta om appen 

kunde mäta. 

En annan INP efterfrågade en funktion som gör att man kan filma ett arbetsmoment, och 

sedan markera de olika gränsvärdena på skärmen för att tydligare visualisera vilka 

arbetsrörelser och arbetsställningar som är innanför/utanför kraven. 

”… att man kan lägga in linjer efteråt i filmen, som visualiserar de här gränserna på ett 

tydligt sätt. Om man kan göra det i någon form av analysbearbetningsfas, att man kan lägga 

in dem på något sätt (…) så att det blir tydligt och klart att armen är innanför zon ett, eller 

armen är innanför zon två”. 

En INP uttryckte önskemål om en mall som förenklar dokumentationen av bedömningarna. 

Förslaget var att rubrikerna från standarden skulle användas i applikationen. INP önskade sig 

även någon typ av checklistor som skulle ge en översikt över hela bedömningsprocessen, och 

hjälp att minnas alla steg och utföra dem i rätt ordning. En annan funktion som önskades var 

att appen sammanställer resultaten från en bedömning i en fil, och att man ska kunna spara 

detta tillsammans med andra filer i en folder: 

”Sen så borde det vara bli väldigt bra om man på ett väldigt lätt sätt kunde göra en rapport, 

en PDF-rapport eller något liknande. Det skulle kunna räcka med de datorvärden, att det blir 

någon form av summerande fil. Där har vi en viss text, och sen så i den här rapporten att det 

finns en länk till en film. Så att du får det som en folder”. 

Även möjligheten att få upp åtgärdsförslag på hur en maskin som hamnar inom gult område 

kan göras grön, alltså godkänd. 

Två av tre intervjupersoner önskade att dokumentationen och sparade filer som finns i appen 

enkelt ska kunna överföras till dator och sparas i arbetsplatsens system. 

Mer generella funktioner som efterfrågades var belysningsmätare, instrument för att göra 

energianalyser och mäta pulsen över tid på operatörer, samt att ha Borgs skattningskala för 

ansträngning med i appen. 

4. ANVÄNDARNAS ÖVRIGA BEHOV. 

Något alla tre intervjupersonerna tydligt uttryckte var att bedömningar inte får vara 

tidskrävande, krångliga och kräva mycket utrustning. En INP underströk vikten av att ha ett 

instrument som ger kvantitativa och mätbara bedömningar, men samtidigt är enkelt att 

använda. 

Två av intervjupersonerna lyfte upp vikten av att bedömningsinstrumentet bygger på en bra 

metod. Den ena INP la vikten vid att metoden är vetenskaplig och har stöd i forskning, medan 

den andra tyckte att det var viktigt att det tydligt framgår i appen att standarden är 

harmoniserad enligt maskindirektivet. 

”… så ska det stå att: jag utför den här mätmetoden enligt den här standarden, och den här 
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standarden är harmoniserad enligt en maskindirektivet. Så att genom att utföra en mätmetod 

enligt den här appen så uppfyller vi de ergonomiska kraven. Så har man en hänvisning till 

lagar och direktiv”. 

Två av intervjupersonerna ville att appen ska fungera som ett helhetsverktyg, där man har 

tillgång till det man behöver för att förbereda, utföra och dokumentera en bedömning enligt 

standarden. 

En av intervjupersonerna lyfte fram att det är viktigt att inte avancerade och, för vissa 

målgrupper, svåra termer används i appen. Om appen ska kunna användas av personer med 

olika utbildning och erfarenhet krävs att språket som används kan förstås av många. 

En av de intervjuade gör bland annat bedömningar på arbetsplaster där arbetsgivaren sedan tar 

över ansvaret för hur problemen ska åtgärdas. Därför är det viktigt att själva bedömningen och 

användandet av appen är så enkelt att arbetsgivare och arbetstagare kan lära sig att själva 

använda den. Det önskades även att appen ska vara pedagogiskt uppbyggd, så att effektiv 

spridning av information om, till exempel, vad som är bra och dåliga arbetsställningar 

möjliggörs. 

En av intervjupersonerna belyste även vikten av att datan som sparas i appen ska kunna 

sekretessbeläggas, och inte vara tillgänglig för alla om man till exempel skulle förlägga sin 

telefon. 

5. FÖRDELAR MED EN APP. 

Fördelen med att använda en app vid bedömningar av arbetsrörelser och arbetsställningar 

tyckte alla intervjupersonerna är att det är enkel utrustning att ta med sig. En av de 

medverkande menade att en app som möjliggör enkel och effektiv mätning och 

dokumentation utifrån standarden skulle kunna vara helt avgörande för om bedömningen 

överhuvudtaget utförs i vissa fall. INP tror att instrumentet skulle leda till att bedömningarna 

utförs betydligt oftare. 

”Ska vi säga på det här sättet; om man har en sån där app i en mobiltelefon och du får med 

dig den ut, ni har verifierat att det här är en mätmetod baserad på den här standarden, man 

kanske till och med hjälp utav den här appen, om man har skrivit in sina mätvärden, relativt 

lätt kan få till en liten rapport som man sen kan spara ner i sitt pdm-system någonstans som 

en del av en riskbedömning... då kan ju det vara avgörande för att den här analysen kommer 

göras överhuvudtaget”. 

6. NACKDELAR MED EN APP. 

Det som alla tre intervjupersonerna belyste var problemet med att fästa telefonen på kroppen 

och använda den som mätinstrument vid bedömning i extrema miljöer. Alla de intervjuade 

arbetar ibland med bedömningar i miljöer där extrema förhållanden råder, såsom kraftig 

värme/kyla, strålning, elektromagnetiska fält, vibrationer, farliga utsläpp, oljedimma, damm, 

gaser och mycket smuts. 

Två av intervjupersonerna ansåg att det kan innebära problem att skärmen på telefonen är 
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liten, dels om man vill dokumentera längre texter, och dels när man ska läsa text. 

En av intervjupersoner ansåg att det finns en risk att telefonen är i vägen när den sitter 

placerad på en kroppsdel. Blir operatörerna dessutom svettiga kan det vara extra irriterande 

och eventuellt glida av. 

”Det blir ju klumpigt! Så kanske de är jättesvettiga, och så kanar den av”. 

En annan nackdel som beskrevs var att det blir svårt att göra snabba,  

skriva-i-kanten-anteckningar när man vill göra en kortare minnesanteckning. 

En person menade att starka lampor i taket på en arbetsplats skapar speglingar i 

skärmtelefoner, och gör det svårt att se. 

”Det som är bekymmer med det här, det är ju omgivningsljuset. När man är i en verkstad där 

det är starka lampor upp i taket, man har ju svårt att se i den här. Många av de här 

telefonerna har för få lager, så lite ur vinkel så ser man ingenting. Det skulle vara en 

nackdel”. 

Slutligen menade en INP att en nackdel kan vara att mätningarna med appen inte bli lika 

exakta som den avancerade utrustning experter använder, som till exempel EMG. Därför kan 

appen inte uppfylla experternas behov. 

En allmän nackdel med kvantitativa metoder, där endast mätvärden i form av siffror 

presenteras, är att man inte vet orsaken till de bra/dåliga siffrorna. Man vet inte vad 

operatören har gjort. Därför är den typen av bedömning inte så mycket värd om man inte 

kombinerar den med en visuell bedömning. Detta menade en av intervjupersonerna, som 

tidigare jobbat med andra typer av kvantitativa bedömningar i andra syften. 

6.2. Funktionsanalys 

Funktionsanalysen resulterade i fyra tabeller som innehåller funktioner utifrån tre olika 

infallsvinklar. Dessa sammanställdes i bilaga 3-5. Tabell 2 som redovisas i detta avsnitt är en 

sammanställning av bilaga 3-5.   

Sammanställning visade att behovet av vissa funktioner är specifikt för en viss yrkesgrupp 

och specifika arbetsuppgifter, medan behovet av andra funktioner är gemensamt för alla tre 

yrkesgrupperna. 

Funktionsbehov beroende på yrkesgrupp: 

 Ergonom: mallar med skattningsskalor som till exempel Borgs skala, kunna anteckna 

åtgärdsförslag i punkter, mäta hjärtfrekvens. 

 Arbetsmiljöingenjör: lux-mätare (ljusmätare). 

 Kvalitetsingenjör: kunna skapa enkla rapporter från mätningstillfällen, samt att 

kunna skriva i flera värden från andra mätningar än de utförda med telefonen, länkar 

till riskmatriser, skapa mallar, rekommendationer, karta över en produktionsavdelning. 
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Gemensamma funktionsbehov för alla yrkesrepresentanter:   

 Kategorisering av mätresultat enligt färgkoden grönt, gult, rött  

 E-posta  

 Filma arbetsrörelser och fotografera arbetsställningar 

 Slå upp information från standarder och föreskrifter, antropometriska mått, färdiga 

förslag på åtgärder och länkar till, för dem, användbara verksamheter 

 Samordna kontakter för att underlätta tillgång till e-postadresser och/eller 

telefonnummer till kontaktpersoner från ett visst företag eller en specifik avdelning 

 Kunna spara och organisera mätningar i mappar, samt sammanställa de i enklare 

rapporter eller mallar. Detta vill de intervjuade själva kunna styra och ha möjlighet att 

kunna välja själva hur resultaten ska sparas. 

 Tillgång till standarden via appen 

Sammanställning av alla funktioner: 

Förkortningar i tabell 2: 

/A - arbetsmiljöingenjör, /E - ergonom, /K - kvalitetsingenjör 

/B3 - funktioner från bilaga 3, /B4 - funktioner från bilaga 4, /B5 - funktioner från bilaga 5 

(N) - nödvändig, (Ö) - önskevärt, (O) - onödigt 

 
Tabell 2. Funktioner enlig Nödvändig (N), Önskevärt (Ö) och Onödigt (O). 

4 )  F U N K T I O N E R  e n l ig t  k a t e g o r ie r    

nr N Ö D V Ä N D I G  ( N )  Ö N S K E V Ä R T  ( Ö )  O N Ö D I G  ( O )  

1 
Filma/K/B3 Skapa åtgärdslistor/E/B3 Länka till riskanalysmatriser/ 

riskanalysbeskrivningar/K/B3 

2 
Ange personens längd/K/B3  Slå upp information från 

standarden/A/B3 
Skriva in mätvärden själv/E/B3 

3 
(N men inte nödvändigt med färg) 
Kategorisering av mätresultat enligt 
exempelvis grönt, gult, rött/E/B4 

Anteckna/E/B3 Mäta ljusstyrka i LUX/A/B3 

4 
Fotografera/A/B4 Slå upp information (standarder och 

föreskrifter, länkar, antropometriska 
mått) /E/B3 

Mäta hjärtfrekvens/ E/B3 

5 
(N men inte nödvändigt med färg) 
Kategorisering av mätresultat enligt 
grönt, gult, rött/K/B4 

Slå upp information som standarder och 
föreskrifter, länkar, antropometriska 
mått, färdiga förslag på åtgärder/ K/B3 

Skriva in egna värden/ K/B3 

6 
Kategorisering av mätresultat enligt 
gränsvärdena/A/B4 

Lägga in linjer i filmen som symboliserar 
gränserna/ K/B3 

Illustrera en dålig arbetsställning med 
hjälp av bilder/ E/B4 

7 

(N men inte nödvändigt med färg) 
kategorisering av mätresultat enligt 
grönt, gult, rött samt 
grönt/gult/rött/A/B4 

Skapa enklare rapport av mätningarna 
enligt standardens rubriker/ K/B3 

Skatta ansträngning med Borgs skala/ 
E/B4 

8 Filma/A/B4 E-posta/ K/B3 Få upp en färdig mall/ E/B4 

9 Fotografera/K/B4 Följa sekvenskarta/ K/B3 Ställa in gränsvärden/B5 

10 Sekretessbelägga ärenden/E/B4 Visa rekommendationer/ K/B3  

11 
Organisera sparade mätningar, filmer, 
och bilder/K/B4 

E-posta/A/B4  
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12 
Organisera sparade mätningar, filmer, 
och bilder/E/B4 

Skapa egna att göra listor/ K/B4  

13 Mäta ledvinklar (2 olika sätt att mäta) /B5 Bifoga ”röstanteckning” /K/B4  

14 
Mäta rörelsefrekvens/B5 Kunna välja hur man vill ha sitt resultat 

presenterat/K/B4 
 

15 Ange personens längd/B5 Samordna kontakter/ K/B4  

16 
Kategorisera bedömning automatiskt 
enligt gränsvärden/B5 

Samordna kontakter/ E/B4  

17 
Fotografera arbetsställning/B5 Dokumentera bilder, filmer i en 

protokollmall/ A/B4 
 

18 Filma arbetsrörelser/B5 Samordna kontakter/ A/B4  

19 Spara mätresultaten automatiskt/B5 
Filma och kommentera i realtid utan att 
iPhone registrerar buller/ E/B4 

 

21 
Logga in/ut från appen (säkerhets aspekt) 
/B5 

Infoga ”röstanteckning” till bilder och 
filmer/ E/B4 

 

22  E-posta/ E/B4  

23  Överföra via blå tand/E/B4  

24  Skapa mappar/E/B4  

25 
 Lägga till information (standarder och 

föreskrifter länkar)/ E/B4 
 

26  Skapa en mall/ E/B4  

27  Skapa egna checklistor/ E/B4  

28  Skatta med olika skattningsskalor/ E/B4  

29  Ange mätningstid/B5  

30  Visa rekommendationer/B5   

31 
 Organisera dokument och resultat i 

mappar/B5  
 

32  Kategorisera/namnge mappar/B5   

33  E-posta dokument, resultat m.m. /B5   

34  Arkivera resultat, dokument m.m. /B5   

35  Anteckna idéer och tankar som textfil   

36  Anteckna idéer och tankar som ljudfil/B5  

37  Samordna kontakter/B5  

 

6.3. Scenario 

Nedan följer de fem scenarier som tagits fram: 

1. Du ska genomföra en riskbedömning på Företag A, och undersöka om arbete vid en 

viss maskin innebär risk för belastningsskada i axelleden. Du vill därför bedöma 

arbetsställningen och arbetsrörelserna i flexion och extension (framåt- och 

bakåtföring) i vänster axelled under fem minuters arbetstid. Du är intresserad av dels 

ledvinkeln i förhållande till nolläget (armen hängande längs kroppen), dels rörelsens 

frekvens. Gör en mätning med telefonen fäst på operatörens överarm för att registrera 

detta. Operatören är 170 cm lång. Innan du startar mätningen behöver du göra en 

kalibrering, följ instruktionerna i appen. 
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2. Du vill även filma det arbetsmomentet du har mätt och spara tillsammans med dina 

mätvärden. 

3. Personen NN behöver ta del av din bedömning. Maila mappen med mätvärden, 

filmklipp och förslag på åtgärder till honom/henne. 

4. Du vill göra en uppföljning om två veckor. Skriv in detta i kalendern. 

5. Två veckor har gått, och du ska tillbaka för uppföljning. Ta fram den första 

bedömningen du gjorde och läs av resultaten från denna. 

6.4. Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) 

Den hierarkiska uppgiftsanalysen gjordes med hjälp av grafer för att skapa en tydlig översikt 

av informationsstrukturen. Avsnittet redovisar bilder med huvudmålet för de fem scenarierna, 

samt tillhörande delmål från HTA 1 till HTA 5. Detaljerade grafer med alla delmålen 

redovisas i bilagor 6.1.-6.9. 

Figur 5. HTA 1, huvudmål och översikt över delmålen. 
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Figur 7. HTA 3, huvudmål och översikt över delmålen. 

Figur 6. HTA 2, huvudmål och översikt över delmålen. 
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Figur 9. HTA 5, huvudmål och översikt över delmålen. 

 

Figur 8. HTA 4, huvudmål och översikt över delmålen. 
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6.5. Kognitiv uppgiftsanalys (CTA) 

För fullständig redovisning av den kognitiva uppgiftsanalysen, steg för steg enligt scenariona, 

se bilaga 7.1.– 7.8.  

Nedan presenteras en sammanställning av resultatet från CTA enligt: 

1) KOGNITIVA STEG OCH UTMANINGAR  

2) TYP AV FELHANDLINGAR  

a) SKICKLIGHETSBASERADE MISSTAG 

b) REGELBASERADE MISSTAG 

c) KUNSKAPSBASERADE MISSTAG 

3) ATT TÄNKA PÅ NÄR LAYOUTEN UTFORMAS 

 

1) KOGNITIVA STEG OCH UTMANINGAR:  

 Kunna se knappar, fält, funktioner, information, instruktioner, med mera, och på så 

sätt se att den handling som eftersöks finns tillgänglig samt kunna navigera i 

gränssnittet. 

 Kunna uppmärksamma knappar, fält, funktioner, information, instruktioner, med 

mera, och på så sätt uppmärksamma att den handling som eftersöks finns tillgänglig 

samt kunna navigera i gränssnittet. 

 Kunna förstå en funktions innebörd, och på så sätt förstå att den handling som 

eftersöks finns tillgänglig samt kunna navigera i gränssnittet. 

 Kunna förstå information och tolka ledtrådar i gränssnittet på ett korrekt sätt. 

 Kunna hålla information aktiv i arbetsminnet, och utifrån den agera i gränssnittet. 

 Kunna ta fram information från långtidsminnet vid rätt ögonblick. 

 Kunna använda sin kunskap och tidigare erfarenheter på ett korrekt sätt, och i rätt 

situationer. 

 Kunna förstå de instruktioner som presenteras i gränssnittet. 

 Kunna förutse vad en handling leder till för konsekvenser och ny status i gränssnittet. 

 Kunna förstå hur en handling ska utföras, dels rent praktiskt med knapptryckningar, 

rullistor, med mera, dels exempelvis vilken mätenhet/tidsenhet som efterfrågas när 

värden ska anges. 

 Förstå vilka olika delmål som behöver uppfyllas, och hur, för att utföra den handling 

som eftersöks. 

 Kunna särskilja liknande alternativ i gränssnittet från varandra. 

 

2) TYP AV FELHANDLINGAR:  

a) SKICKLIGHETSBASERADE MISSTAG: 

Lapse: Att information som behöver finnas aktiv i arbetsminnet eller tas fram från 

långtidsminnet glöms bort. Detta kan leda till felhandlingar i form av felaktig 

navigering, att fel funktioner väljs eller svårigheter att komma vidare i lösandet av en 
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uppgift. Det kan även leda till felaktiga förväntningar på vilka konsekvenser en 

handling ska få. 

Slip: I och med den begränsade skärmstorleken finns risk för feltryckningar, alltså att 

användaren av misstag kommer åt en närliggande knapp istället för den tänkta. 

Antingen upptäcker användaren felet, eller så fortsätter han/hon omedveten om att ett 

fel har begåtts.  

b) REGELBASERADE MISSTAG: 

Att gränssnittet inte stödjer användarens kunskaper, tidigare erfarenheter och regler. 

Även detta kan leda till misstag i gränssnittet, till exempel på grund av att gränssnittet 

och informationsstrukturen inte motsvarar användarens förväntning på vilken respons 

systemet ska ge på ett visst agerande. Felaktig navigering kan förekomma, och 

svårigheter att komma vidare i lösandet av en uppgift. Det kan också leda till att olika 

alternativ i gränssnittet förväxlas. 

c) KUNSKAPSBASERADE MISSTAG: 

Att användaren drar felaktiga slutsatser eftersom informationen i gränssnittet är 

bristfällig. Detta kan leda till felaktigt agerande i gränssnittet, eftersom användaren 

kan missa att en handling finns tillgänglig eller missförstå vad en handling får för 

konsekvenser. Det kan även leda till svårigheter att, rent praktiskt, utföra en handling 

på korrekt sätt. 

3) ATT TÄNKA PÅ NÄR LAYOUTEN UTFORMAS: 

 Att använda kontraster och storlek på text/symboler som förbättrar läsbarheten. 

 Att placera information, funktioner, knappar, med mera som hör ihop i närheten av 

varandra. 

 Att placera information som används ofta där den är lätt att hitta, till exempel högt upp 

på skärmen. 

 Konsekvens i gränssnittet, så att funktioner och information återkommer på samma 

ställen. 

 Att undvika att utforma gränssnittet så att användaren tvingas använda sitt 

långtidsminne och top -down-bearbetning i stor utsträckning, och istället möjliggöra  

bottom-up-bearbetning av information. 

 Att upprepa information som behöver finnas aktiv vid agerande i gränssnittet. 

 Att undvika för mycket information samtidigt i gränssnittet. 

 Att placera knappar med tillräckligt avstånd från varandra för att undvika slips. 

 Att använda färger, placeringar, symboler, begrepp, med mera som stödjer 

användarnas mentala modeller. 

 Att använda standardiserade symboler, placeringar, funktioner, med mera. 

 Att tydligt särskilja funktioner, knappar, med mera som liknar varandra. 

 Tydliga instruktioner och information, som möjliggör förutsägande om vilka 

konsekvenser en handling får. 

 Att använda redundans för att förtydliga information. 
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 Att visualisera information med bilder och/eller rörliga bilder vid behov. 

 Att undvika, för användarna, invecklade begrepp och svårtolkade symboler. 

 Återkoppling som bekräftar vad en handling lett till för konsekvenser. 

 Att det ska vara möjligt att återkalla handlingar och/eller rätta till felhandlingar. 

 Att spärra möjligheten att utföra vissa felhandlingar. 

6.6. Pappersprototyp 

Framtagningen av pappersprototypen baserades på de fem scenarierna (avsnitt 6.3.). 

Pappersprototypen resulterade i 57 bilder som delades upp i fem undergrupper enligt de fem 

framtagna scenarierna. Prototypbilderna finns sammanställda i bilaga 9.1.-9.16. i form av 

tabeller med färgkoder. Tabellen i bilaga 9.1. börjar med nr 1.2 och inte med 1.1 på grund av 

en nödvändig ändring som behövde göras precis innan användartesterna.  

SCENARIO 1  består av 32 bilder som delades in i fem deluppgifter (tabellrubrik 1.2.-1.6.) för 

att underlätta kontrollen över bilderna vid användartester. Färgkod: grön. 

SCENARIO 2  består av 8 bilder och delades in i två deluppgifter (tabellrubrik 2.1.-2.2.). 

Färgkod: gul. 

SCENARIO 3  består av 7 bilder och delades inte in i deluppgifter. Färgkod: blå. 

SCENARIO 4  består av 4 bilder och delades inte in i deluppgifter. Färgkod: orange. 

SCENARIO 5  består av 6 bilder och delades inte in i deluppgifter. Färgkod: lila. 

6.7. Cognitive Walkthrough 

Tabell 3 nedan i detta avsnitt presenterar analysresultatet av Cognitive Walktrough. Den 

innehåller kommentarer för varje skärmbild som visade sig innebära risk för felhandlingar. 

Skärmbilder nummer 2-14, 16-20b, 22, 26a-28, 31-32, 36, 39-40 och 44 syns inte i tabell 3, 

eftersom svaret på alla fyra frågor var ”JA”. De behövde därmed inte kommenteras. 

Skärmbild nummer 1 var inte med i utvärderingstesterna eftersom den inte hade med appens 

funktioner och informationsstrukturen att göra. 

Rubriken i den första kolumnen, Skärmbild nr, motsvarar numreringen av prototypsbilderna 

som finns i bilaga 9.1.-9.16.  

Extra information om skärmbilderna från tabell 3:  

 Skärmbild nummer 23 - en övergångsbild mellan scenario 1 och scenario 2, det vill 

säga sista bilden i scenario 1 och första i scenario 2. 

 Skärmbild nummer 30 - en övergångsbild mellan scenario 2 och 3, det vill säga sista 

bilden i scenario 2 och första i scenario 3. 

 Skärmbild nummer 41 - sista bilden i scenario 4. 

 Skärmbild nummer 42 - första bilden i scenario 5. 

 Raden borttagen symboliserar borttagna skärmbilder i informationsstrukturen, som 

visade sig innehålla överflödig information och en extra knapptryckning. 
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 Raderna med Extra skärmbild nr 1 och nr 2, symboliserar extra skärmbilder, ifall 

användarna skulle välja ett annat alternativ än det tänkta. 

 

Tabell 3. Resultatsammanställning av CW. 

Skärm- 
bild  
nr 
 

1. Kommer användaren att 
uppnå rätt effekt? 

2. Kommer användaren 
upptäcka att rätt handling 
finns tillgänglig? 

3. Kommer användaren 
att associera rätt handling 
med önskat mål? 

4. Om rätt handling utförs, 
får användaren rätt 
återkoppling? 

15. 

KANSKE. Lite oklart om 
användaren ska trycka på KLAR 
innan eller efter telefonen är 
monterad. Förtydligar detta.  

JA JA JA 

21. JA JA JA 
NEJ. Lägger till skärmbild med 
bekräftelse på att filerna är 
sparade. 

23. 
 

JA 

JA, men hade varit bra att 
kunna komma tillbaka till 
huvudmenyn/hem direkt. 
Lägger till knapp till 
huvudmeny. 

JA JA 

24. JA 
JA, men ännu tydligare om 
man färgar REC-knappen röd. 

JA JA 

25. JA 
JA, men ännu tydligare om 
man färgar REC-knappen röd. 

JA JA 

29. JA JA 

KANSKE. Behöver dock 
tydligare visas att det är ett 
fält man ska skriva in något i. 
Sätter därför texten 
”Mappens namn” under 
fältet istället. 

JA 

Bort-
tagen 

- - - 
Tog bort bild med överflödig 
information, samt ytterligare 
steg och knapptryckning. 

30. 
 

JA JA JA JA 

33. JA JA JA 

JA. Dock problem om 
personen skulle vilja avsluta 
mailskrivandet, tre backsteg 
krävs. Lägger till knapp direkt 
till huvudmenyn. 

34. JA 

NEJ. Det står ”Välj 
organisation” högst upp, 
vilket är en missvisande titel. 
Ändrar detta till ”Bifoga en 
fil”. 

NEJ. Det står ”Välj 
organisation” högst upp, 
vilket är en missvisande titel. 
Ändrar detta till Bifoga en fil”. 

JA 

35. JA 

NEJ. Det står inte ”Bifoga en 
fil” någonstans. Skriver till det 
högst upp och flyttar ner 
”Företag A”. 

JA 

JA. Dock problem om 
användaren vill ångra sig och 
välja ett annat företag, finns 
ingen TILLBAKA-knapp. 

Extra 
skärm-

bild 
Nr 1 

Om användaren skulle råka 
komma åt knappen till 
huvudmenyn eller i någon 
situation tro att den har en 
annan funktion kan det få 
stora konsekvenser. Lägger 
därför till en skärmbild med en 
varning när denna knapp väljs. 

- - - 

37. 
 

JA JA JA 

JA, men görs smidigare. 
Istället för meddelande ”E-
post skickat” kommer man till 
”Brevlådor” och står bara 
högst upp ”E-post skickat”. På 
denna skärmbild finns även 
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knapp till huvudmenyn och 
genvägar till andra 
funktioner. 

38. JA 

JA, men behöver ritas till ett 
plustecken så att användaren 
kan markera ett datum och 
sen lägga in en aktivitet. 

JA JA 

41. 
 

JA JA JA JA 

42. 
 

JA JA JA JA 

43. JA JA JA 
JA. Ritar dock till  
TILLBAKA-knapp. 

45. JA JA JA 
JA. Ritar dock till  
TILLBAKA-knapp. 

46a. JA JA JA 
JA. Ritar dock till  
TILLBAKA-knapp. 

46b. JA JA JA 
JA. Ritar dock till  
TILLBAKA-knapp. 

 

6.8. PHEA 
Analysen av felhandlingarna som uppstod under användartesterna är presenterade i tabell 4-8 

och enligt olika typer av misstag/problem i lösandet av de givna uppgifterna: 

TYP 1 = Felaktiga knapptryckningar, val, navigering, ifyllningar av fält, och så vidare, som 

har lett användaren fel i lösandet av uppgiften. 

TYP 2 = Situationer där användaren av olika anledningar fastnat i en skärmbild, och inte alls 

kunnat komma vidare i lösandet av uppgiften eftersom han/hon inte förstått att rätt handling 

funnits tillgänglig. 

ALLA = De två fälten i kolumnen ”ALLA” är de frågor som har besvarats oavsett om 

felhandlingen tillhörde typ 1 eller typ 2. 

Felhandlingarna är presenterade efter vilken skärmbild de utfördes i (kolumn Bild nr). Vid 

vissa skärmbilder har flera användare gjort misstag, samma eller olika. Hur många 

testpersoner som hade problem vid respektive skärmbild markerades med siffror 1 (en 

testperson), 2 (två testpersoner) eller 3 (tre testpersoner).  

Då alla testpersoner var mycket engagerade i studien framkom under användartesterna även 

ett flertal kommentarer, förslag på ytterligare utveckling och önskemål om funktioner. 

Författarna dokumenterade dessa, men har valt att inte presentera eller analysera dessa 

nytillkomna data i rapporten. Detta eftersom det inte ingick i den ursprungliga metoden att 

identifiera fler funktioner eller utvecklingsmöjligheter, utan syftet med den var att utvärdera 

det aktuella gränssnittet och informationsstrukturen i prototypen genom att undersöka vilka 

felhandlingar som uppstod. Dessa kommentarer är dock viktiga för eventuell vidareutveckling 

av detta arbete och därför redovisas informationen i bilaga 8.  
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7. Diskussion 

Detta kapitel består av tre avsnitt med diskussion kring de viktigaste delarna av arbetet. I 

avsnitt 7.1. diskuteras studiens fokus på användarcentrerade processer, 7.2. diskuterar kring 

valda metoder och 7.3. fokuserar på studiens resultat. Avsnitten 7.2. och 7.3. är, precis som 

tidigare avsnitt, uppdelade i Studie 1 och Studie 2. 

7.1. Användarcentrerad process 

Examensarbetes syfte var att ta fram ett applikationsunderlag i en användarcentrerad process. 

Att sätta användaren i fokus är en förutsättning för att skapa ett användbart 

applikationsunderlag (16). Fokus på användaren hade två olika perspektiv. Det första 

perspektivet var användarens önskemål och behov, och det andra användarens kognitiva 

förutsättningar. Dessa två perspektiv bidrog till en användarcentrerad process, även om 

användaren inte var direkt inblandat i till exempel framtagningen av informationsstruktur och 

gränssnittsdesign, då detta istället utformades med hjälp av metoder och etablerad forskning 

kring människans kognitiva förutsättningar. De flesta projekt som innebär en 

applikationsutveckling genomgår, beroende på projektets ramar, vissa faser i flera omgångar 

(21). I detta projekt genomfördes varje fas bara en gång. Önskevärt skulle ha varit att kunna 

genomföra test- och utvärderingsfasen av prototypen en gång till. Detta för att utvärdera 

förbättringar av skärmbilder, men även för att utvärdera resultatet av användartestanalysen 

(PHEA) som var grunden till den nya gränssnittsdesignen. Detta för att analysen delvis bestod 

av författarnas subjektiva tolkningar av det som testpersoner sa och hur de agerade under 

testerna, och ett ytterligare test skulle kunna visa på hur väl testpersonernas feedback tolkades 

samt kunna leda till ännu fler förbättringar. Anledningen till att det inte genomfördes fler 

tester var tidsbegränsning. 

7.2. Metoddiskussion 

För att uppfylla studiens syfte användes flera metoder som är välkända både inom den 

vetenskapliga världen och designvärlden. 

STUDIE 1 

De semistrukturerade intervjuerna var den metoden som hade största inverkan på  

app-underlagets funktioner eftersom det var källan till informationen om målgruppens behov, 

önskemål och arbetsförhållanden.  

Eftersom en intervjuguide användes under de semistrukturerade ställdes i grunden samma 

frågor till alla, och därför kan svaren jämföras och stödja/motsäga varandra. Samtidigt fanns 

det utrymme för sidospår och följdfrågor, vilket gjorde att svaren kunde både fördjupas och 

breddas och på så sätt kunde intervjun fånga upp flera variabler (39). Detta ledde till att 

intervjupersonerna berättade också om generella rutiner, metoder och instrument vid 

ergonomiska bedömningar, även om frågorna fokuserade på hur de arbetar med den specifika 

standarden. Denna information visade sig dock vara mycket användbar, inte bara vid 

framtagningen av funktioner utan även för att skaffa sig förståelse för de olika 

arbetsförutsättningarna i de varierande arbetsmiljöerna. 
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Den största svårigheten i Studie 1 var att komma i kontakt med nya intervjupersoner. Efter att 

ha genomfört tre pilotintervjuer visade det sig att det fanns behov av att definiera en ny 

målgrupp, då de intervjuade i pilotstudien inte arbetade med den specifika standarden. Det 

blev tydligt att detta krävdes för att författarna skulle få ut den information som behövdes för 

framtagning av en användbar produkt. Att komma i kontakt med personer som arbetar med 

standarden EN 1005-4 visade sig vara mycket tidskrävande.  

Trots att mycket tid gick förlorad, kunde pilotintervjuerna användas för revidering av 

intervjuunderlaget. Konsekvens blev dock att författarna tvingades planera om och prioritera 

om projektets upplägg av metoder. Till exempel kunde användartesterna endast genomföras 

en gång och utvärdering av förbättringsförslagen som var kopplade till planer om att utforma 

prototypen i digital form med fokus på färger och former kunde inte genomföras. Inte heller 

pilotanvändartester, som från början planerades eftersom författarna aldrig tidigare genomfört 

denna typ av tester, kunde genomföras.     

Slutligen intervjuades tre personer från tre olika yrkeskategorier. Det är svårt att avgöra hur 

många intervjuer som skulle ge en tillfredställande informationsmättnad i denna studie. 

Samtidigt anser författarna att insamlad data var relevant och tillfredställande för 

framtagningen av funktionerna. Detta eftersom intervjupersonerna hade olika yrken och 

arbetade med ergonomiska bedömningar på olika sätt och i olika syften. Detta gav ett brett 

spektrum av möjliga arbetsscenarier, arbetsmiljöer och behov. Denna information var också 

viktig för att skaffa sig förståelse för de olika kontexter intervjupersonerna arbetar i, vilket var 

värdefullt vid uppgiftsanalyser och framtagning av scenarierna. 

Funktionsanalys är en vedertagen metod (41), och bedömdes av författarna vara en relevant 

metod att använda i sammanhanget. Eftersom det fanns flera perspektiv gällande funktioner 

hade författarna utvecklat denna metod för att anpassa den till studiens behov.  Genom att inte 

nöja sig med att de funktioner som intervjupersonerna uttryckligen sa att de ville ha i appen, 

utan att även kartlägga och hitta gemensamma nämnare i användarnas behov, kunde ett större 

antal viktiga funktioner identifieras. De funktioner som har tagits fram speglar användarnas 

önskemål och behov, och ger därmed goda förutsättningar för den framtida produktens 

användbarhet, vilket var syftet med studien. Ytterligare ett sätt att öka förutsättningar för 

användbar design hade kunnat vara att låta ett antal potentiella framtida användare göra 

kategoriseringen, för att minska författarnas påverkan på resultatet. Detta gjordes dock inte 

eftersom det redan till intervjuerna var svårt att hitta intervjupersoner. Det hade även blivit för 

tidskrävande.  

STUDIE 2 

Studie 2 innefattar de metoder som använts i själva designprocessen. Författarna insåg tidigt 

att det skulle bli omöjligt att testa och analysera alla framtagna funktioner med prototypen 

inom projektets tidsram. Därför valdes fem stycken funktioner ut och scenarier togs fram, 

HTA- och CTA-analyser genomfördes och pappersprototypen utvecklades. Urval av 

funktioner skedde med hänsyn till intervjupersonernas önskemål och behov, standarden EN 

1005-4, iPhones tekniska möjligheter samt författarnas tidsresurser. För var och en av de fem 

valda funktionerna skrevs ett scenario som grundades på intervjupersonernas berättelse om 

deras arbetssätt och arbetstekniker. Nackdelen med de konkreta scenariona var att en del av 
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testpersonerna under användartesterna tog mer fasta på det som stod i uppgiften än det som 

gav ledtrådar i gränssnittet. Tydligast var detta i scenario 1, där en mätning med telefonen 

skulle utföras. Den avslutande meningen i uppgiften var ”Innan du startar mätningen behöver 

du göra en kalibrering, följ instruktionerna i appen”. Detta gjorde att två av de fyra 

testpersonerna genast började leta i appen efter hur man utförde kalibreringen, och därmed 

tolkade ledtrådar och information i gränssnittet på ett felaktigt sätt.  

I projektet användes hierarkisk och kognitiv uppgiftsanalys (CTA och HTA). Nackdelen med 

denna typ av analyser är att de är subjektiva bedömningar. Därför ställs det höga krav på 

personerna som utför analyserna, och stor kunskap om människans kognitiva förutsättningar 

och om hur man designar för att stödja dessa krävs. Även om författarna läste in sig på en stor 

mängd vetenskaplig litteratur inom område är det rimligt att förutsätta att deras begränsade 

erfarenhet och egna top-down-processande omedvetet spelat in vid beslutsfattande och 

därmed påverkat resultatet (28). Dock upplevdes Apples designriktlinjer vara en relevant 

referenskälla som författarna kunde relatera till för att säkerställa designvalen. Vad som också 

hade positiv inverkan vid genomförandet var författarnas olika bakgrund (leg. sjukgymnast 

och tekniker med inriktning mot produktutveckling) som innebar en samlad kunskap om 

människokroppen, tekniken och designen. Detta gjorde att de kunde ifrågasätta varandras 

idéer och tankar på ett konstruktivt sätt samt se på lösningar ur ett bredare perspektiv. 

Valet av just lo-fi pappersprototyp var ganska självklart, både på grund av de tillgängliga 

tidsresurserna och eftersom framtagna informationsstrukturer och gränssnitt skulle utvärderas 

för första gången. Metoden ansågs tillräckligt pålitlig som första steg i att testa 

användbarheten av det framtagna underlaget (43). Att kunna ta fram prototypen snabbt och 

billigt var en stor fördel för projektet. Mindre positiva aspekterna var kvaliteten på de 

framtagna gränssnitten som direkt påverkade synergonomiaspekten. Alla gränssnitt ritades 

med blyertspenna och för att öka eller minska uppmärksamheten för en viss information, 

funktion eller ledtråd användes olika starka nyansen av färgen. Att använda bara en färg gör 

det svårare att uppmärksamma föremål, då man med hjälp av olika färger kan skapa olika 

effekter och utnyttja mentala modeller kring färgkoder som finns hos användaren idag (19). 

Under analysen av användartester var författarna vid något tillfälle osäkra på om en 

felhandling orsakades av en otydligt ritad symbol eller om det var ledtråden i sig som var 

otydlig. Däremot kunde designaspekter såsom gränssnittslayouten, det vill säga placeringen 

av informationen och funktioner i gränssnittet samt flödet av informationsstrukturen, testas på 

en relevant nivå (46). Det som också påverkar applikationens användbarhet är hur lätt det är 

att komma åt och peka på en funktion eller knapp, utan att råka peka på till exempel 

närliggande funktion eller knapp (ett så kallat slip (35)). Eftersom knapparna inte var 

automatiskt länkade till underliggande strukturer som i digitala prototyper, utan styrda 

manuellt av testledarna, kunde inte felhandlingar som slips utvärderas. 

Eftersom ingen av författarna tidigare genomfört denna typ av användartester fanns det vissa 

saker som hade kunnat göras bättre. Vid genomgång av videofilmerna upplevde författarna att 

de vid något tillfälle varit för snabba att hjälpa testpersonen på rätt bana, istället för att vänta 

ytterligare och se om testpersonen kunde hitta ledtrådar och lösningen själv. Detsamma gäller 

när testpersonerna hade avklarat en uppgift men inte förstod att han/hon kunde gå vidare till 

nästa. 
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Inspelat material från testerna analyserades med Predictive Human Error Analysis. Genom att 

sammanställa i vilka skärmbilder användarna gjorde fel, vilken typ av fel som gjordes och 

varför, samt om felen hade kunnat gå att rätta till, blev det tydligt var i designen bristerna 

fanns och hur de behövde korrigeras. Eftersom testpersonerna pratade högt under 

användartesterna och hela tiden förklarade vad de tyckte var svårt och varför de inte kom 

vidare i gränssnittet behövde författarna inte gissa vad som blev fel. Nackdelen med denna 

metod är att det som var särskilt bra och tydligt i gränssnittet och informationsstrukturflödet 

inte betonades, vilket hade kunnat vara av stor vikt inför eventuell design av även de övriga 

funktionerna. 

Reliabilitet och validitet      

Studien har en kvalitativ ansats. För att säkerställa studiens kvalitativa undersökningar har 

författarna fördjupat sin förståelse för relevanta ämnen, både genom en bred och djupgående 

teoretiskt referensram samt begrepps- och bakgrundsstudier. Därför anses studiens reliabilitet 

vara relativt hög (47). Relativt för att det alltid finns möjligheter för ännu djupare studier. 

För att säkerställa så hög validitet som möjligt har författarna använt sig av en rad åtgärder, 

såsom detaljerade beskrivningar av datainsamlingar, dataanalyser och resultatpresentationer 

samt metodtriangulering (47). Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av nämnda åtgärder.  

STUDIE 1 

För att uppnå hög reliabilitet i Studie 1 tillsåg författarna att god ljudkvalitet på 

inspelningarna av intervjuerna uppnåddes (47). Det lyckades till stor del, och endast vid något 

enstaka tillfällen var det svårt att uppfatta vad intervjupersonen säger.  

Vad gäller den interna validiteten (det vill säga hur väl studien stämmer överens med 

verkligheten) upplevs den under Studie 1 hög. Intervjupersonerna har själva fått berätta om 

sina behov och önskemål, och författarnas egna slutsatser har varit sparsamma. Genom att 

öppna frågor har ställts har intervjupersonerna fått stort utrymme att själva berätta, utan att 

styras av specifika frågor eller svarsalternativ (39). Om vi skulle föreställa oss att intervjuerna 

genomförts av andra personer, eller av de nuvarande författarna igen, så hade troligtvis inte 

samma följdfrågor ställts och svaren hade förmodligen blivit lite annorlunda. Dock skulle 

resultat troligtvis inte blivit avgörande annorlunda, dels eftersom följdfrågor inte skulle 

utesluta huvudfrågor från intervjuguiden, och dels eftersom två andra faktorer (standarden  

EN 1005-4 och iPhones tekniska förutsättningar) också spelade roll vid 

funktionsframtagningen och funktionsanalysen. 

Något som ytterligare stärker studiens validitet är att författarna använde sig av 

källtriangulering (39). Genom att intervjua personer med olika relation till det aktuella 

problemet kunde många variabler och situationer fångas upp. Alla intervjupersoner hade olika 

bakgrund och använde sig av standarden utifrån sitt individuella arbetssätt och 

tillämpningsbehov. Författarna som genomförde datainsamlingen och dataanalyser hade, även 

de, olika bakgrund och yrkesperspektiv och kunde därför åstadkomma en 

observatörstriangulering (47). Även funktionsanalysen genomfördes utifrån tre olika faktorer; 

användaren, standarden och iPhones tekniska förutsättningar. 
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STUDIE 2 

Studie 2 har en något lägre intern validitet, eftersom den i större utsträckning än Studie 1 

bygger på författarnas subjektiva bedömningar (39). 

Metoder som använts skulle vara lätta att upprepa genom att använda sig av samma mallar. 

Förvisso bygger de till stor del på författarnas subjektiva bedömningar som påverkas av deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Därför skulle personer med andra erfarenheter än 

författarnas kunna uppnå lite annorlunda resultat. 

Metodtriangulering användes för att förbättra den interna validiteten (47). För att ta fram 

prototypen har författarna används sig av de tre olika metoderna HTA, CTA och CW, och 

sedan PHEA vid analys av användartesterna. Genom att spela in både bild och ljud från 

användartesterna kunde felhandlingarna analyseras på ett mycket tillfredställande sätt. 

Videoinspelningen gav i sig en källtriangulering då både testpersonernas handlingar och deras 

muntliga feedback användes vid analysen.   

Användartesternas interna validitet uppskattas som ganska hög, eftersom det var deltagaren 

som hade kontroll över uppgifterna (47). Källtriangulering användes här också då alla 

testpersoner hade olika bakgrund, yrkesroller och erfarenheter av att använda sig av en 

smartphone-applikation. Det som eventuellt sänker validiteten är författarnas roll i testerna. 

Testledarna ska hjälpa till när testpersonerna inte kan gå vidare i uppgiften. Dock är det svårt 

att under testerna inte bli påverkad av testpersonen som ber om hjälp och hjälpa denne för 

tidigt i beslutsprocessen. 

Vad gäller antalet personer som var med i användartesterna med prototypen finns det studier 

om att fler än fem testpersoner inte ger mer givande feedback och därmed är överflödigt vid 

utvärdering med en lo-fi prototyp (48).  

Slutligen vill författarna lyfta fram att användartester med en prototyp är en levande process 

som påverkas av inte bara testpersonernas och testledarnas tidigare erfarenheter, utan även 

koncentrationsförmåga under det specifika tillfället. Därför skulle upprepade tester ge mer 

eller mindre variation av resultatet. I vissa fall upplevde författarna att det var svårt att avgöra 

om användarnas felhandlingar berodde på gränssnittet och informationsflödesstrukturen eller 

andra faktorer, såsom utformningen av verktyget, som i detta fal var själva prototypen och 

scenariona. 

7.3. Resultatdiskussion  

STUDIE 1  

Intervju- och funktionsanalysen visade att vissa funktioner efterfrågades av alla tre 

yrkesgrupperna, men att de hade lite olika behov när det kom till tillämpning av funktionerna. 

Till exempel efterfrågade alla en funktion för att dokumentera efter en mall, men de hade 

olika bild av hur mallen skulle se ut. För en av intervjupersonerna var det viktigt att sortera 

mätningar och filer efter var i produktionslinjen en maskin befinner sig och andra ville sortera 

utifrån vilken arbetsplats han/hon gjort bedömningen på. Liknande designproblem kan lösas 

genom att ge användaren möjlighet att påverka vissa inställningar i applikationen, och detta är 

en viktig faktor för att uppnå användarvänlighet (15). Däremot kan detta ha motsatt effekt om 
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användaren tvingas att konfigurera avancerade inställningar som kräver tid och ansträngning 

(16). Detta är alltså en svår balansgång. 

När resultatet sammanställdes blev det tydligt för författarna att de funktioner som 

intervjupersonerna uttryckte som önskemål bara utgjorde en del av det som slutligen 

bedömdes som nödvändiga eller önskvärda funktioner i funktionsanalysen. Författarna ser det 

därför som en styrka i studien att en kartläggning av intervjupersonernas arbetssätt och -

situationer gjorts också, och att behov som inte uttryckts rakt ut därför ändå lyckats fångas in.  

Författarna kan också konstatera att de funktioner som de själva förväntat sig skulle 

framkomma vid intervjuerna i många fall inte gjorde det, utan helt andra önskemål och behov 

identifierades. Detta visar ytterligare på hur viktigt det är att ha användarna med sig vid 

utvecklande av användbara produkter. 

Förutom kartläggningen av funktioner och arbetsmiljöer uttryckte användarna ett stort behov 

av digitalisering av standarder som de skulle vilja kunna plocka fram var som helst utan att 

behöva bära runt tunga pärmar.     

STUDIE 2 

De resultat som här känns relevanta att diskutera är felhandlingsanalysen från Predictive 

Human Error Analysis (PHEA). 

I skärmbilderna 2, 5 och 23 gjorde tre av fyra testpersoner liknande felhandlingar, och i 

skärmbild 20b två testpersoner. I skärmbilderna 7, 27, 31 och 38 gjordes en felhandling i 

varje. Orsakerna som låg bakom felhandlingarna var otillräcklig och/eller otydlig information 

i gränssnittet, både gällande form och placering av information och knappar, samt val av 

begrepp. Det blev även tydligt att testpersonernas olika bakgrunder spelade roll, då de tolkade 

informationen utifrån sina respektive arbetssätt och tidigare erfarenheter. 

I skärmbild 2 och 20b (20b är kopplad till skärmbild 2) förstod testpersonerna inte hur man 

skulle gå tillväga för att hitta och ta fram en sparad fil. Eftersom begreppen som används inte 

var kompatibla med testpersonernas mentala modeller, och eftersom det inte fanns någon 

tydlig förklaring i gränssnittet om hur man skulle gå tillväga, kunde testpersonerna varken 

använda top-down- eller bottom-up-processande i tillräcklig utsträckning för att kunna lösa 

problemet (28). Felhandlingarna som gjordes är med andra ord kunskapsbaserade (35). För att 

åtgärda detta behöver alltså informationen som testpersonerna får av gränssnittet förtydligas 

och stämma överens med deras mentala modeller. I figur 10 har knapparna ”Organisation” 

och ”Ärende” ändrads till ”Sparade filer”. För mer detaljerad information och förslag på 

åtgärder, se bilaga 10.1.- 10.3.  
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I skärmbild 5 och 7 (7 är kopplad till skärmbild 5) visade det sig finnas för få ledtrådar för att 

testpersonerna skulle kunna se ett tydligt flöde i informationsstrukturen. Tanken var att ett 

antal inställningar skulle göras innan mätningen kunde genomföras, och inställningarna skulle 

ske i en hierarkis ordning. När den första inställningen har gjorts skulle den som ligger under 

vara möjlig att fylla i. Inte förrän alla inställningar vara gjorda fick testpersonen gå vidare till 

själva mätningen. Detta framgick inte tillräckligt tydligt och testpersonerna förstod inte att 

den önskade funktionen fanns tillgänglig (kunskapsbaserad felhandling (35)). Ledtråden i 

gränssnittet var att klar-knappen inte fanns tillgänglig förrän alla inställningar gjorts 

(skärmbild 14, bilaga 9.5.). Vid analysen förstod författarna att denna ledtråd inte var 

tillräcklig, utan att det borde finnas någon information i skärmbilderna 5, 7, 9 och 12 om att 

klar-knappen kommer dyka upp. Detta löstes genom att i förbättringsbilderna bland annat rita 

in en klar-knapp med streckad linje som skulle visa att knappen är inaktiv tills alla 

inställningar gjorts (se figur 11). För flera åtgärder, se bilaga 10.4-10.6. En av testpersonerna 

uttryckte förvirring då det inte gick att se var i processen man befann sig vid kalibreringen, 

och han/hon var van vid en annan ordning. För den testpersonen var hans/hennes mentala 

modell en ytterligare faktor som gjorde att lösandet av uppgiften stannade upp. Ett förslag på 

förbättring kan därför vara att ha en knapp till en sekvenskarta enligt Tidwells designriktlinjer 

(38). 

Figur 10. Förbättringsförslag för bild nr 2. 
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Skärmbild 23 är i prototypen en återkoppling på att filen som sparats lagt sig på rätt ställe. 

Testpersonen kommer då in i ”Företag A”, och fliken längst ner i skärmbilden (”Sparade 

filer”) är markerad för att visa att det är de filer som är sparade under ”Företag A” som visas. 

Användarna uppfattade dock inte detta, och förstod inte var de hade hamnat. Därför hade de 

svårt att avgöra om uppgiften var avslutad, eller om de gjort fel någonstans. Även detta är 

alltså en kunskapsbaserad felhandling (35). Enligt Tidwells designriktlinjer är det viktigt att 

varje förstasida när man kommer till en ny funktion är tydlig och beskriver var man hamnat 

och vilka möjligheter som finns (38). Det är här gränssnittet brister i det här fallet. En lösning 

på detta är att det stod högst upp, i anknytning till filerna, att detta är de sparade filerna. Dock 

valde författarna att ta bort bild 23 helt, och länka bild 22 direkt till bild 2_åtgärd som blir en 

naturlig övergång till scenario 2. Denna åtgärd eliminerar onödiga steg och knapptryckningar 

i informationsstrukturen. 

Anledningen till att testpersonerna gjorde fel i skärmbilder 27, 31 och 38 var att 

skärmbilderna inte stämde överens med deras mentala modeller. Testpersonerna är vana vid 

att arbeta på ett visst sätt, och därför förväntade de sig att en viss handling skulle finnas 

tillgänglig. De använde sig av regler från andra sammanhang, och försökte applicera dem i 

situationer där dessa regler inte gäller (regelbaserade felhandlingar (35)). Detta är svårt att 

undvika, eftersom alla användare har olika tidigare erfarenheter och vanor. Problemet skulle 

kunnat åtgärdas med en undersökning av applikationer eller datorprogram som personerna 

Figur 11.  Förbättringsförslag för bild nr 7. 
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byggde sina mentala modeller över. I vissa fall är det dock svårt att undvika att användaren 

måste lära sig att hantera nya användningssätt och bygga nya mentala modeller. Det som är 

viktig då är att designa för så kort inlärningstid som möjligt. Inga åtgärder vidtogs för dessa 

skärmbilder. 

I alla de fall användarna gjorde felaktiga val, knapptryckningar, med mera (felhandlingar av 

typ 1 enligt tabell 4-8) kunde felen upptäckas och återkallas. Vid ett tillfälle, i skärmbild 27 

(tabell 8), kan felet endast upptäckas genom att testpersonen ser att de bifogade filerna inte 

finns med i e-postmeddelandet. Detta kan vara svårt att upptäcka, speciellt om man förväntar 

sig att filerna ska finnas med (28). Det är samtidigt svårt att lösa detta. Eftersom meddelanden 

ska kunna skickas utan att det finns filer bifogade kan denna funktion inte spärras. Eventuellt 

skulle testpersonen kunna få ett meddelande som säger att inga filer finns bifogade, men detta 

kan vara irriterande om testpersonen ofta vill skicka meddelande utan filer. 

Användarnas kommentarer under användartesterna gav ytterligare idéer om förändringar i 

gränssnittet, samt förslag på fler funktioner. Majoriteten av åsikterna bestod av att information 

i gränssnittet saknas för att det ska bli helt tydligt hur man ska handla. I några fall tycker 

användarna att det är för mycket information som stör sökandet av en handling. Någon 

användare föredrar även att slippa återkoppling i form av att det kommer upp en ruta med 

information om att en fil är sparad och var den ligger. Andra kommentarer är att vissa begrepp 

borde ändras, och att sortering av filer borde gå att göra efter andra kategorier än de som finns 

tillgängliga i prototypen. Vid vidareutveckling av appen kommer dessa kommentarer vara till 

stor hjälp, och de nya önskemålen om ytterligare funktioner kan analyseras med 

funktionsanalys för att bedöma om de är nödvändiga eller önskvärda för att fylla appens syfte. 

En fråga författarna ställt sig är varför felhandlingar gjordes under användartesterna, även om 

ett djupgående arbete för att förebygga detta hade gjorts. Varje uppgift hade brutits ner i 

fysiska (HTA) och kognitiva (CTA) steg, och dessutom hade CW genomförts för att ytterlige 

förutse potentiella felhandlingar och förhindra dessa. Varför gjorde testpersonerna ändå 

felhandlingar? För det första är det omöjligt att utforma en interaktion som passar alla (48), 

eftersom människor bygger mentala modeller utifrån sina individuella upplevelser och 

erfarenheter. Men författarna upplevde ändå att många av de felhandlingar som gjordes hade 

kunnat förhindras med förändringar i gränssnittet. Varför fångades inte dessa upp under 

prototyputformningen? En trolig förklaring till detta är att även författarna under detta arbete 

var färgade av sina mentala modeller, och dessa var i sin tur påverkade av det långvariga 

arbetet med design av gränssnittet och prototypen. Information och design som enligt 

författarna, som hade en inre bild av hur problemlösningen skulle gå till, inte kunde 

missuppfattas var ändå otydlig för testpersonerna. Detta visar ytterligare på vikten av att ha 

användarna med sig från början i designprocessen och hur avgörande det är att kunna 

genomföra återkopplingar vid flera tillfällen under processen.  

Trots de felhandlingar som uppkom vid användartesterna vill författarna påstå att det 

framtagna applikationsunderlaget har en god användbarhet. Ingen av testpersonerna hade 

använt sig av just iPhone-applikationer tidigare, och en av dem hade ingen erfarenhet av 

smartphones alls. Författarna tror också att om skärmbilderna hade gjorts i färg och digitalt 

skulle resultatet ha blivit bättre (43). 
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ÖK N I N G  A V  
I N T RE S S E  F ÖR 

S T A N D A RD I S E RI N G

ÖK N I N G  A V  
S T A N D A RD -

A N V Ä N D N I N G

8. Slutsats 

Genom att besvara studiens frågeställningar har författarna kunnat identifiera ett flertal 

funktioner samt kunnat ta fram och användbarhetstesta förslag på en gränssnittsdesign och 

informationsstruktur för fem olika scenarier. Funktioner och scenarier valdes och utformades 

med hänsyn till användaren, standarden EN 1005-4 och iPhones tekniska förutsättningar.  

Användartesterna visade och bekräftade vikten av att ha användarna med sig under hela 

utvecklingsprocessen. Resultatet av testerna ledde till flera prototypförbättringar och 

förbättrad användbarhet i både gränssnittet och informationsstrukturen.  

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att användarcentrerade designprojekt innebär 

en komplex process och vissa svårigheter. Att designa med hänsyn till alla användares 

intressen är omöjligt, samtidigt som applikationen ska passa så många från målgruppen som 

möjligt. För att hitta denna balans krävs kontinuerligt kontakt med målgruppen och upprepade 

användartester med feedback på prototypanvändningen. Detta stärker ytterligare teorin om 

användarnas ovärderliga medverkan vid framtagning och utveckling av produkter, det vill 

säga styrkan av användarcentrerade projekt.  

Författarna ser stora vinningar med denna studie. Arbetsorsakade besvär är, som tidigare 

nämnts, ett stort problem i vårt samhälle, och fysiska belastningsfaktorer är den vanligaste 

orsaken till dessa. Ogynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser ökar risken att drabbas 

(1), och genom att använda standarden EN 1005-4 kan goda ergonomiska förutsättningar 

skapas. Studien har också visat att appen kan vara ett verktyg för att nå nya användare och 

kanske även nya målgrupper som även en av intervjupersonerna uttryckte: 

”… om man har en sån där app i en mobiltelefon och du får med dig den ut, ni har verifierat 

att det här är en mätmetod baserad på den här standarden, man kanske till och med, med 

hjälp utav den här appen, om man har skrivit in sina mätvärden, relativt lätt kan få till en 

      liten rapport som man sen kan spara ner i sitt pdm-system 

      någonstans som en del av en riskbedömning... då kan ju  

      det vara avgörande för om den här analysen kommer      

      göras överhuvudtaget”. 

             Författarnas sammanfattande tankar illustreras  

                       i figur 12. Författarna tror och hoppas på just    

   detta; att en enklare metod och verktyg för att   

      utföra bedömningarna leder till att fler  

    bedömningar görs, fler arbetsplatser kan  

    anpassas och göras mer skonsamma,   

    och att detta i slutändan leder till att  

    färre individer drabbas av   

    arbetsrelaterade besvär som en följd    

   av ogynnsamma arbetsställningar och  

   arbetsrörelser. 

APP - SMART 

VERKTYG 

 

Figur 12.  Författarnas 
förhoppningar om appens 
framtida inflytande. 
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9. Vidare forskning  

För att gå vidare med framtagning av underlaget till appen hade en rad åtgärder behövt vidtas. 

Troligtvis hade alla funktioner som ska finnas i appen behövt brytas ner och 

uppgiftsanalyseras, samt läggas till i pappersprototypen. Sedan hade, som tidigare nämnts, 

ytterligare återkoppling med användarna behövt göras, för att hitta nödvändiga korregeringar 

och uppdateringar vad gäller både gränssnitt och funktioner. Den del av gränssnittet som inte 

har undersökts, alltså färger, teckensnitt, med mera, hade behövt undersökas och utvärderas 

med användarna. Detta hade till exempel kunnat göras i en datoriserad prototyp. Vidare hade 

en bedömning av huruvida tekniken i telefonen ger tillräckligt noggranna resultat krävts. 

Även praktiska lösningar i form av hur telefonen ska placeras på den aktuella kroppsdelen 

hade behövt utarbetas, och i detta arbete behöver hänsyn tas till arbetsplatsens yttre faktorer, 

såsom värme, kyla, damm, smuts, arbetskläder, och så vidare. För att kunna undersöka 

arbetsställningar och -rörelser i mindre leder, som till exempel hand- och fotleder, hade det 

varit intressant att undersöka om man kan koppla en extern sensor till telefonen, eventuellt 

trådlöst via Blåtand. Om man lyfter tanken på vidare arbete ytterligare en nivå kommer en rad 

andra faktorer att ta ställning till in, såsom marknadsundersökning för att ta reda på om det 

kan vara lönsamt att tillverka appen, marknadsföring, förutsättningar för försäljning och så 

vidare.  
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BILAGA 1 
INTERVJUFRÅGOR  

 

1. Vad innebär ditt yrke? / Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur gör du idag för att bedöma arbetsställningar och arbetsrörelser? a) Rutiner? b) 

Metoder/Skattningsmetoder? c) Utrustning? 

3. Vilka fördelar ser du med det beskrivna tillvägagångssättet? 

4. Vilka nackdelar ser du med det beskrivna tillvägagångssättet? 

5. Hur noggranna blir mätningarna med de metoder som du använder idag? 

6. Finns det någon/några leder som du oftare utför mätningar på än andra? 

7. Finns det metoder/utrustning som du skulle vilja använda dig av, men av praktiska 

anledningar inte gör? 

8. Förekommer det olika miljöer med avseende på kyla, värme, fuktighet, smuts eller 

andra faktorer/extrema förhållanden vid de bedömningar du gör? 

9. Vilka förberedelser gör du innan du inleder bedömningen? 

10. Hur dokumenterar du bedömningen? 

11. Vilka verksamheter/personer tar sedan del av din bedömning? Hur fungerar denna 

informationsöverföring? 

12. Kan du se några fördelar med att använda en app som verktyg när du förbereder, utför 

och dokumenterar en mätning? Vilka? 

13. Kan du se några nackdelar med att använda en app som verktyg när du förbereder, 

utför och dokumenterar en bedömning? Vilka? 

14. Hur kan det faktum att man placerar telefonen på en kroppsdel påverka de rörelser och 

arbetsställningar som ska mätas? 

15. Kommer du, rent spontant, på något (utöver det vi redan pratat om) som skulle behöva 

finnas i appen för att den skulle vara ett användbart instrument för dig i ditt arbete? 
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BILAGA 2 
APP-BESKRIVNING  
 

 

App-beskrivning  
 

Denna app är ett mätverktyg avsett för att mäta arbetsställningar och arbetsrörelser vid 
arbete vid maskin. Det som mäts är ledens vinkel i grader samt om rörelserna är 
lågfrekventa, högfrekventa eller statiska. På så sätt kan du få en enkel mätning som 
kompletterar din visuella bedömning. 
 
Du kan göra dina mätningar på två olika sätt: 

1. Genom att fästa mobilen på en lämplig kroppsdel, beroende på vilken ledvinkel vill 
du mäta. (OBS! Under användartesterna kommer endast mätningar i axelleden 
simuleras). Mätningen görs med hjälp av telefonens teknik i realtid under 
arbetsrörelsen. 

 
2. Genom att fotografera den arbetsställning du vill bedöma, och med ditt finger/en 

penna rita ett streck längs nolläget (bålens/överkroppens längsriktning) och ett streck 
utefter armen. Appen visar sedan vinkeln i axelleden i den specifika 
arbetsställningen. 

 
Du kan även förenkla din visuella bedömning genom att filma det arbetsmoment du vill 
bedöma, och med ditt finger/en penna rita in gränsvärdena som streck på skärmen. Du kan 
rita dina gränsvärden både innan och efter inspelningen samt ta bort/lägga till nya eller flytta 
på dem. 

Du kan direkt i appen anteckna kommentarer till dina mätningar/bedömningar.  

 
Detta kan du göra med dina resultat (mätningar, foton, filmer och anteckningar): 
 

1) Dokumentera och spara i mappar. 
2) Sortera mappar efter företagsnamn, ärenden, datum, m.m. 
3) Arkivera och plocka fram när du behöver dem, exempelvis vid en uppföljning. 
4) E-posta som enskilda filer eller flera filer samlade i en mapp. 

 

Appens funktioner är delvis baserade på en europeisk strandard, EN 1005-4 Safety of 

machinery – Human physical performance – Part 4: Evaluation of working postures and 

movements in relation to machinery. Standarden är harmoniserad med Maskindirektivet. 

För mer information kontakta: www.sis.se, www.av.se  

 

  

http://www.sis.se/
http://www.av.se/
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BILAGA 3 
(1)  FUNKTIONER UTIFR ÅN INTERVJUADES FÖRSLAG- FUNKTIONSANALYS        

(1) FUNKTIONER utifrån intervjuades förslag  

nr   EU ERGO NOM -  ST R ATEG  AR BET SMILJÖ INGENJÖ R  KV ALI TET SI NGE NJÖR  

1 

(Ö) Skapa åtgärdslistor - skapa egna 
för att kategorisera och enkelt kunna 
ta fram dem om det är åtgärder som 
upprepas. 

(Ö) Slå upp information från 
standarden.  

(O) Länka till riskanalysmatriser/ 
riskanalysbeskrivningar – Att själv 
kunna lägga in olika länkar till 
riskanalysmatriser eller 
riskanalysbeskrivningar. 

2 

(O) Skriva in mätvärden själv – till 
exempel från ett annat 
mätningstillfälle eller från en annan 
mätutrustning.  

(O) Att mäta ljusstyrka i LUX.  (N) Filma. 

3 (O) Mäta hjärtfrekvens.  (N) Ange personens längd. 

4 

(Ö) Anteckna - kunna göra kortare 
anteckningar  

 (O) Skriva in egna värden - som till 
exempel att ange föremålsvikten vid 
manuell hantering som mätningen 
tar hänsyn till. 

5 

(Ö) Slå upp information (standarder 
och föreskrifter, länkar, 
antropometriska mått) - att ha en 
lista med alla föreskrifter och 
standarder som man använder sig av. 
18 och även länkar till viktiga 
hemsidor. 

 (Ö) Slå upp information (standarder 
och föreskrifter, länkar, 
antropometriska mått, färdiga 
förslag på åtgärder).  

6 
  (Ö) Lägga in linjer i filmen som 

symboliserar gränserna.  
 

7 
  (Ö) Skapa en enklare rapport av 

mätningarna enligt standardens 
rubriker.  

8   (Ö) E-posta.  

9 
  (Ö) Följa sekvenskarta - att kunna se 

var man befinner sig i processen. 

10   (Ö) Visa rekommendationer. 
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BILAGA 4 
(2)  FUNKTIONER UTIFR ÅN INTERVJUADES BEHOV -  FUNKTIONSANALYS    

(2) FUNKTIONER utifrån intervjuades behov  

nr  ERGONOM  -  ST R ATEG  AR BET SMILJÖ INGENJÖ R  KV ALI TET SI NGE NJÖR  

1 

(N men inte nödvändigt med färg) 
Kategorisering av mätresultat enligt 
grönt, gult, rött (användaren vill 
styra det själv).  

 (Ö) E-posta - kunna skicka 
kravspecifikation till leverantörer i 
form av en länk eller annat, till 
exempel pdf. 

(Ö) Skapa egna ”att-göra-listor”.  
 

2 
(O) Illustrera en dålig arbetsställning 
med hjälp av bilder. 

(N) Fotografera.  (N men inte nödvändigt med färg) 
Kategorisering av mätresultat enligt 
grönt, gult, rött. 

3 
(O) Skatta ansträngning med Borgs 
skala.  

(N) Kategorisering av mätresultat 
enligt gränsvärdena - Kunna få 
exakta värden.  

(Ö) Bifoga ”röstanteckning” – för att 
lätt kunna spara en tanke/idé i 
stunden. 

4 

(Ö) Samordna kontakter - 
kontaktlista för respektive ärende.  

(N men inte nödvändigt med färg) 
Kategorisering av mätresultat enligt 
grönt, gult, rött.  

(Ö) Kunna välja hur man vill ha sitt 
resultat presenterat - till exempel 
mätdata från tre filmer redovisas i en 
eller tre separata tabeller.  

5 
(N) Sekretessbelägga ärenden – och 
sekretessmarkera kontakter.  

(N) Filma. (Ö) Samordna kontakter. 

6 
(N) Organisera sparade mätningar, 
filmer och bilder.  

(Ö) Dokumentera bilder och filmer i 
en protokollmall. 

(N) Fotografera 

7 
(Ö) Filma och kommentera i realtid 
utan att iPhone registrerar buller.  

(Ö) Samordna kontakter. (N) Organisera sparade mätningar, 
filmer och bilder.  

8 
(Ö) Infoga ”röstanteckning” till 
bilder och filmer. 

  

9 (Ö) E-posta.    

10 (Ö) Överföra via blåtand.    

11 (Ö) Skapa mappar.    

12 

(Ö) Lägga till information 
(standarder och föreskrifter, länkar) 
- att lägga till/ta bort länkar/PDF till 
föreskrifter och standarder. 

  

13 

(O) Få upp en färdig mall - att kunna 
skriva in värden/gränsvärden i en 
tabell beroende på standarder och 
föreskrifter som man använder i sitt 
arbete. 

  

14 
(Ö) Skapa en mall - mall för 
dokumentation som är specifik för 
respektive yrke.  

  

15 (Ö) Skapa egna checklistor.   

16 
(Ö) Skatta med olika 
skattningsskalor. 
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BILAGA 5 
(3)  FUNKTIONER UTIFR ÅN EN 1005 -4  OCH IPHONES MÖJL IG HETER - FUNKTIONSANALYS   

 (3)  FUNKTIONER utifrån EN 1005 -4 och iPhones möjl igheter  

1 Mäta ledvinklar (2 olika sätt att mäta) (N) 

2 Mäta rörelsefrekvens (N) 

3 Ställa in gränsvärden (O) 

4 Ange personens längd (N) 

5 Ange mätningstid (Ö) 

7 Kategorisera bedömning automatiskt enligt gränsvärden (N) 

8 Visa rekommendationer (Ö) 

9 Fotografera arbetsställning (N) 

10 Filma arbetsrörelser (N) 

11 Organisera dokument och resultat i mappar (Ö) 

12 Kategorisera/namnge mappar (Ö) 

14 E-posta dokument, resultat, med mera (Ö) 

15 Arkivera dokument, resultat, med mera (Ö) 

16 Anteckna idéer och tankar som textfil (Ö) 

17 Anteckna idéer och tankar som ljudfil (Ö) 

18 Samordna kontakter (Ö) 

19 Spara mätresultaten automatiskt (N) 

20 Logga in/ut från appen (säkerhetsaspekt) (N) 
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BILAGA 6.1. 
HTA_1:  MÅL,  DELMÅL 1   
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BILAGA 6.2. 
HTA_1: DELMÅL 2, DELMÅL 3 
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BILAGA 6.3. 
HTA_1: DELMÅL 4, DELMÅL 5. 
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BILAGA 6.4. 
HTA_1: DELMÅL 6. HTA_2: MÅL.  
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BILAGA 6.5.  
HTA_2: DELMÅL 2, DELMÅL 3.  

  



XI 

 

BILAGA 6.6.  
HTA_3: MÅL, DELMÅL 3.  
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BILAGA 6.7.  
HTA_3: DELMÅL 4. HTA_4: MÅL.  
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BILAGA 6.8.  
HTA_5: MÅL, DELMÅL 1.  
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BILAGA 6.9.  
HTA_5: DEL MÅL 2, DELMÅL 3.  
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BILAGA 7.1. 
CTA, SCENARIO_1 (2: ÖPPNA APPEN-4:1:2: HÖGER AXELLED).  

  

CTA 
SCENARIO_1

 
0: MÄTA I AXELLED 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka på när 

layouten utformas) 

2: Öppna appen 

Kunna uppmärksamma 
och se ikonen. 

- Ikon med färger och kontraster 
som tydligt syns, samt som är 
logisk utifrån appens funktioner. 

2:1: Peka/trycka på 
appens ikon 

- - - 

2:2 : Logga in med 
personlig kod 

Komma ihåg pinkod, 
förstå hur koden ska 
skrivas in i fältet, 
kunna se fältet. 

Lapse - pinkoden glöms. 
Slip - en siffra bredvid trycks 
ner av misstag. 
Kunskapsbaserat misstag - 
det inte framgår hur fältet 
ska fyllas i. 

Låta personen välja en egen 
kod, så att den lättare kan 
kommas ihåg. Använda iPhones 
siffertangentbord med stora 
knappar. Tydlig design som visar 
var siffrorna ska fyllas i. 

2:2:1: Skriva in 
pinkod 

Komma ihåg pinkod, 
förstå hur koden ska 
skrivas in i fältet, 
kunna se fältet. 

Lapse - pinkoden glöms. 
Slip - en siffra bredvid trycks 
ner av misstag. 
Kunskapsbaserat misstag - 
missförstånd angående hur 
fältet ska fyllas i. 

Låta personen välja en egen 
kod, så att den lättare kan 
kommas ihåg. Använda iPhones 
siffertangentbord med stora 
knappar. Tydlig design som visar 
var siffrorna ska fyllas i. 

2:2:2: Peka/trycka 
på "OK" för att 

bekräfta 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 

Kunskapsbaserat misstag - 
inte kunna komma vidare i 
gränssnittet. 

Ha knappen logiskt placerad i 
gränssnittet, förslagsvis nere till 
höger under inloggningen. Stor 
text ”OK”. Eventuellt grön knapp 
som signalerar ”framåt”. 

3: Välja mätning 
med telefonen 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
inte kunna komma vidare i 
gränssnittet. 
Slip - en knapp bredvid trycks 
ner av misstag. 

Tydlig symbol/text som visar 
funktionen. Tydliga färger och 
kontraster. 
Ha stora knappar och tillräckligt 
avstånd mellan. 

3:1: Peka/trycka på 
knappen för 

mätning med 
telefonen på axeln 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
inte kunna komma vidare i 
gränssnittet. 
Slip - en knapp bredvid trycks 
ner av misstag. 

Tydlig symbol/text som visar 
funktionen. Tydliga färger och 
kontraster. 
Ha stora knappar och tillräckligt 
avstånd mellan. 

4: Välja 
inställningar för 

mätningen 

Kunna 
uppmärksamma, se 
och förstå 
instruktionerna. 
 

Kunskapsbaserat misstag - 
inställningarna fylls i med 
felaktiga uppgifter, på fel 
ställe, och så vidare. 
Slip - en knapp bredvid trycks 
ner av misstag. 

Tydliga instruktioner, eventuellt 
att det ska finnas en speciell 
informationsknapp man kan 
trycka på vid behov. Dock även 
tydliga direkta instruktioner. 
Återkoppling! 

4:1: Ange/välja 
vilken axelled 
mätningen ska 

göras på 

Förstå meningen med 
att uppge detta, samt 
hur det fylls i. 

Kunskapsbaserat misstag - 
inte kunna komma vidare i 
gränssnittet, eller att fel axel 
väljs på grund av bristande 
instruktion. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Eventuellt ha en bild som visar 
att det är operatörens 
höger/vänster axel som ska 
anges. Knappen för vänster till 
vänster, och höger till höger, 
tydligt isär. 

4:1:1: Vänster 
axelled 

- - - 

4:1:2: Höger 
axelled 

- - - 
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BILAGA 7.2. 
CTA, SCENARIO_1 (4:2: ANGE LÄNGDEN PÅ PERSONEN MÄTNINGEN UTFÖRS PÅ-5:2: POSITIONERA ARMEN LÄNGST 

KROPPEN, DET VILL SÄGA I NOLLÄGE).  

CTA 
SCENARIO_1

 
0: MÄTA I AXELLED 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka på när 

layouten utformas) 

4:2: Ange längden 
på personen 

mätningen utförs 
på 

Förstå vilken mätenhet 
som efterfrågas. 

Regelbaserat misstag - fel 
enhet används. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Att mätenhet tydligt framgår, 
och hindrar felaktig ifyllning. 
Lätt att fylla i siffror, antingen 
stora knappar eller rullista. 

4:2:1: Skriva in en 
siffra 

Förstå vilken mätenhet 
som efterfrågas. 

Regelbaserat misstag - fel 
enhet används. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Att mätenhet tydligt framgår, 
och hindrar felaktig ifyllning. 
Lätt att fylla i siffror, antingen 
stora knappar eller rullista. 

4:3: Ange tiden för 
mätning 

Förstå vilken tidsenhet 
som efterfrågas. 
Dessutom finns två 
alternativ att välja 
mellan. 

Regelbaserat misstag - fel 
enhet används. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Att tidsenhet tydligt framgår, 
och hindrar felaktig ifyllning. 
Lätt att fylla i siffror, antingen 
stora knappar eller rullista. 

4:3:1: Skriva in 
minuter med 

siffror 

Förstå vilken tidsenhet 
som efterfrågas. 
Dessutom finns två 
alternativ att välja 
mellan. 

Regelbaserat misstag - fel 
enhet används. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Att tidsenhet tydligt framgår, 
och hindrar felaktig ifyllning. 
Lätt att fylla i siffror, antingen 
stora knappar eller rullista. 

4:3:2: Skriva in två 
olika klockslag 

Förstå vilken tidsenhet 
som efterfrågas. 
Dessutom finns två 
alternativ att välja 
mellan. 

Regelbaserat misstag - fel 
enhet används. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Att tidsenhet tydligt framgår, 
och hindrar felaktig ifyllning. 
Lätt att fylla i siffror, antingen 
stora knappar eller rullista. 

4:4: Välja starttid 
fr.o.m. 

knapptryckning 
"Starta" 

Förstå funktionens 
innebörd, samt förstå 
vilken tidsenhet som 
efterfrågas. 

Regelbaserat misstag - fel 
enhet används. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 
Kunskapsbaserat misstag - 
funktionen misstolkas. 

Att tidsenhet tydligt framgår, 
och hindrar felaktig ifyllning. 
Lätt att fylla i siffror, antingen 
stora knappar eller rullista. 
Tydlig instruktion, både innan 
och efter, återkoppling. 

4:4:1: Skriva in en 
siffra 

Kunna uppmärksamma 
och se fältet för att 
skriva in. 

Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Stora siffror eller rullista. 

5: Kalibrera 

Förstå funktionens 
innebörd, kunna tolka 
informationen rätt. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna 
missuppfattas. Kan 
exempelvis leda till för tidig 
knapptryckning och därmed 
misslyckad kalibrering. 
Regelbaserat misstag - 
utnyttjar tidigare 
erfarenheter på felaktigt sätt. 
Slip - knapptryckning av 
misstag sker för tidigt eller 
sent. 

Tydliga instruktioner och 
eventuellt bilder/rörliga bilder. 
Tydlig information om när 
knapptryckning ska ske och när 
kalibreringen är klar. Stå ”Vänta” 
och inte finnas knappar att 
trycka på. 

5:1: Fästa 
telefonen på 
överarmen 

- - - 

5:2: Positionera 
armen längst 

kroppen, det vill 
säga i nolläge. 

- - - 
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BILAGA 7.3. 
CTA, SCENARIO_1 (5:3: PEKA/TRYCKA PÅ KNAPPEN ”KALIBRERA”-6:2: AUTOMATISKT AVSLUTNING EFTER DEN VALDA 

TIDEN).  

CTA 
SCENARIO_1

 
0: MÄTA I AXELLED 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka på när 

layouten utformas) 

5:3: Peka/trycka på 
knappen 

”Kalibrera” 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna 
missuppfattas. 
Slip - knapptryckning av 
misstag sker för tidigt eller 
sent. 

Tydliga instruktioner och 
eventuellt bilder/rörliga bilder. 
Tydlig information om när 
knapptryckning ska ske och när 
kalibreringen är klar. Stå 
”Vänta” och inte finnas knappar 
att trycka på. 

5:4: Invänta att 
”Starta”-knappen 

dyker upp 

Förstå att 
kalibreringsprocess 
pågår, och att man ska 
vänta. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna 
missuppfattas. Kan 
exempelvis leda till för tidig 
knapptryckning och därmed 
misslyckad kalibrering. 

Tydliga instruktioner om när 
knapptryckning ska ske och när 
kalibreringen är klar. Stå 
”Vänta” och inte finnas knappar 
att trycka på. 

6: Genomföra 
mätningen 

- - - 

6:1: Starta 
mätningen 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna 
missuppfattas, knappen syns 
inte. Kommer inte vidare i 
gränssnittet. 

Bra färger och kontraster, samt 
logiskt placerad knapp. 
Eventuellt grön knapp som 
signalerar ”framåt”. 

6:1:1: Peka/trycka 
på knappen 

”Starta” 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna 
missuppfattas, knappen syns 
inte. Kommer inte vidare i 
gränssnittet. 

Bra färger och kontraster, samt 
logiskt placerad knapp. 
Eventuellt grön knapp som 
signalerar ”framåt”. 

6:1:2: Mätningen 
startas 

automatiskt efter 
den inställda tiden 

i 4:4:1 

Komma ihåg 
fördröjningstiden, 
samt förstå att 
mätningen startas 
automatiskt efter det. 

Lapse - fördröjningstiden 
glöms bort, vilket kan leda till 
att operatören börjar för 
tidigt och en del av 
mätningen missas. 
Kunskapsbaserat misstag - 
missuppfattning om att 
mätningen stratas 
automatiskt. 

Påminnelse om 
fördröjningstiden innan 
mätningen börjar, tydlig 
information om detta. 
Nedräkning, och text 
”mätningen startas automatiskt 
om…” 

6:2: Automatiskt 
avslutning efter 
den valda tiden 

Förstå att mätningen 
är avslutad. 

- Tydlig information om att 
mätningen är avslutat. 
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BILAGA 7.4. 
CTA, SCENARIO_2 (1: PEKA/TRYCKA PÅ KNAPPEN/SYMBOLEN ”FILMINSPELNING”-3:2: TRYCKA PÅ KNAPPEN ”OK” FÖR ATT 

BEKRÄFTA ATT DEN ÄR SPARAD PÅ RÄTT STÄLLE).  

CTA 
SCENARIO_2

 
0: FILMA 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka 
på när layouten utformas) 

1: Peka/trycka på 
knappen/symbolen 

”Filminspelning” 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
ser inte att handlingen 
finns tillgänglig, och 
kommer inte vidare i 
gränssnittet. 
Slip - fel knapp trycks ner 
av misstag. 

Tydlig text/symboler som 
visar funktionen, tydliga och 
tillräckligt stora knappar. 
Färger, kontraster. 

2: Utföra 
filminspelning 

- - - 

2:1: Rikta kameran 
mot det 

arbetsmoment som 
ska filmas 

- - - 

2:2: Peka/trycka på 
den runda, röda 
knappen för att 

påbörja 
filminspelning 

Kunna uppmärksamma och 
se knappen, se att 
handlingen finns tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
ser inte att handlingen 
finns tillgänglig, och 
kommer inte vidare i 
gränssnittet. 
 
 

Knapp som tydligt visar hur 
inspelningen startas - 
standardknapp, klocka med 
tid som tickar under tiden 
inspelningen pågår. 
Feedback i form av ljud vid 
start och stopp. 

2:3: Peka/trycka på 
den runda, röda 

knappen igen för att 
avsluta 

filminspelning 

Kunna uppmärksamma och 
se knappen, se att 
handlingen finns tillgänglig. 

 Kunskapsbaserat misstag - 
ser inte att handlingen 
finns tillgänglig, och 
kommer inte vidare i 
gränssnittet. 
 

Knapp som tydligt visar hur 
inspelningen startas - 
standardknapp, klocka med 
tid som tickar under tiden 
inspelningen pågår. 
Feedback i form av ljud vid 
start och stopp. 

3: Spara 
filminspelning 

Förstå att filmningen 
sparats automatiskt. 

Kunskapsbaserat misstag - 
missuppfattad 
information, och till 
exempel tro att 
inspelningen förlorats. 

Tydlig information om att 
filmningen sparats. 

3:1: Filminspelningen 
sparas automatiskt 

under Företag A 

Förstå att filmningen 
sparats automatiskt. 
 

Kunskapsbaserat misstag - 
missuppfattad 
information, och till 
exempel tro att 
inspelningen förlorats. 

Tydlig information om att 
filmningen sparats. 

3:2: Trycka på 
knappen ”OK” för att 

bekräfta att den är 
sparad på rätt ställe 

Förstå vilken funktion det är 
man ger kommandot ”OK”. 
Kunna uppmärksamma och 
se knappen. Förstå att ett 
val måste göras innan det är 
möjligt att gå vidare. 

Kunskapsbaserat misstag - 
informationen feltolkas, 
vilket kan leda till att fel 
val görs, eller omöjlighet 
att komma vidare i 
gränssnittet. 

Tydlig information om var 
filmningen är sparad, och 
sen tydliga alternativ och 
att det framgår vad de 
innebär. 
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BILAGA 7.5. 
CTA, SCENARIO_3 (1: PEKA/TRYCKA PÅ IKONEN/KNAPPEN-3:2:2: SKRIVA IN ÄMNE).  

CTA 
SCENARIO_3

 
0: E-POSTA 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka på när 

layouten utformas) 

1: Peka/trycka på 
ikonen/knappen 

Kunna uppmärksamma, 
se och förstå knappen. 

Kunskapsbaserat misstag - ser 
inte att handlingen finns 
tillgänglig, och kommer inte 
vidare i gränssnittet. 

Tydlig text/symboler som 
visar funktionen, tydliga och 
tillräckligt stora knappar. 
Färger, kontraster. 

2: Peka/trycka på 
”E-posta”-knappen 

Kunna uppmärksamma, 
se och förstå knappen. 

Kunskapsbaserat misstag - ser 
inte att handlingen finns 
tillgänglig, och kommer inte 
vidare i gränssnittet. 

Tydlig text/symboler som 
visar funktionen, tydliga och 
tillräckligt stora knappar. 
Färger, kontraster. 

3: Fylla i lämpliga 
fält 

Kunna uppmärksamma 
och se fältet, samt förstå 
hur det ska fyllas i. 

Kunskapsbaserat misstag - 
information misstolkas så att 
exempelvis fel uppgifter 
uppges. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag när fälten fylls i 

Tydliga rubriker till fälten, 
gärna standardbegrepp. 
Markör som tydligt visar 
vilket fält som fylls i. 
Standardtangentbord. 

3:1: Fylla i TILL-
fältet. 

Kunna uppmärksamma 
och se fältet, samt förstå 
hur det ska fyllas i. 

Kunskapsbaserat misstag - 
information misstolkas så att 
exempelvis fel uppgifter 
uppges. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag när fälten fylls i 

Tydliga rubriker till fälten, 
gärna standardbegrepp. 
Markör som tydligt visar 
vilket fält som fylls i. 
Standardtangentbord. 

3:1:1: Peka/trycka i 
TILL-fältet. 

- - - 

3:1:2: Ange 
adressat 

Kunna uppmärksamma 
och se fältet, samt förstå 
hur det ska fyllas i. 

Kunskapsbaserat misstag - 
information misstolkas så att 
exempelvis fel uppgifter 
uppges. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag när fälten fylls i 

Tydliga rubriker till fälten, 
gärna standardbegrepp. 
Markör som tydligt visar 
vilket fält som fylls i. 
Standardtangentbord. 

3:1:2:1: Börja skriva 
in 

namn. 

- - - 

3:1:2:2: 
Peka/trycka på 

namnet som 
kommer upp 
automatiskt 

Se skillnad på de förslag 
som kommer upp, då de 
kan vara lika. 

Regelbaserat misstag - att fel 
namn väljs på grund av att de 
är likt något annat. 
Slip - fel namn koms åt av 
misstag. 

Tydligt teckensnitt, så att 
även små skillnader lätt kan 
ses. Fälten där namnen dyker 
upp tillräckligt långt ifrån 
varandra, tydligt avgränsade. 

3:2: Fylla i  
ÄMNE-fältet 

Kunna uppmärksamma 
och se fältet, samt förstå 
hur det ska fyllas i. 

Kunskapsbaserat misstag - 
information misstolkas så att 
exempelvis fel uppgifter 
uppges. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag när fälten fylls i 

Tydliga rubriker till fälten, 
gärna standardbegrepp. 
Markör som tydligt visar 
vilket fält som fylls i. 
Standardtangentbord. 

3:2:1: Peka/trycka i  
ÄMNE-fältet 

- - - 

3:2:2: Skriva in 
ämne 

Kunna uppmärksamma 
och se fältet, samt förstå 
hur det ska fyllas i. 

Kunskapsbaserat misstag - 
information misstolkas så att 
exempelvis fel uppgifter 
uppges. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag när fälten fylls i. 

Tydliga rubriker till fälten, 
gärna standardbegrepp. 
Markör som tydligt visar 
vilket fält som fylls i. 
Standardtangentbord. 
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BILAGA 7.6. 
CTA, SCENARIO_3 (4: BIFOGA FIL-4:2:1:1: PEKA/TRYCKA PÅ ÖPPNA-KNAPPEN FÖR ATT LADDA UPP FILEN).  

CTA 
SCENARIO_3

 
0: E-POSTA 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka 
på när layouten utformas) 

4: Bifoga fil 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 
Komma ihåg vilken fil 
som ska bifogas om det 
finns flera sparade under 
ett och samma 
företag/mapp. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna misstolkas. 
Regelbaserat misstag - fel fil 
bifogas på grund av vana. 
Slip - att fel knapp trycks ner 
av misstag. 

Tydliga instruktioner. 
Tydligt teckensnitt, så att 
även små skillnader lätt kan 
ses, eventuellt färgkodning. 
Filerna placerade tillräckligt 
långt ifrån varandra, tydligt 
avgränsade. 

4:1: Peka/trycka på 
BIFOGA EN 

FIL 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 
 

Slip - att fel knapp trycks ner 
av misstag. 

Tydlig, väl avgränsad knapp. 

4:1:1: Peka/trycka 
på fil 

TELEFONMÄTNING 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 
Komma ihåg vilken fil 
som ska bifogas om det 
finns flera sparade under 
ett och samma 
företag/mapp. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna misstolkas. 
Regelbaserat misstag - fel fil 
bifogas på grund av vana. 
Slip - att fel knapp trycks ner 
av misstag. 

Tydliga instruktioner. 
Tydligt teckensnitt, så att 
även små skillnader lätt kan 
ses, eventuellt färgkodning. 
Filerna placerade tillräckligt 
långt ifrån varandra, tydligt 
avgränsade. 

4:1:1:1. 
Peka/trycka på 

ÖPPNA-knappen 
för att ladda upp 

filen 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 
 

Slip - att fel knapp trycks ner 
av misstag. 

Tydlig, väl avgränsad knapp. 

4:2: Peka/trycka på 
BIFOGA EN 
ANNAN FIL 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 
 

Slip - att fel knapp trycks ner 
av misstag. 

Tydlig, väl avgränsad knapp. 

4:2:1: Peka/trycka 
på fil INSPELNING 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 
Komma ihåg vilken fil 
som ska bifogas om det 
finns flera sparade under 
ett och samma 
företag/mapp. 

Kunskapsbaserat misstag - 
instruktionerna misstolkas. 
Regelbaserat misstag - fel fil 
bifogas på grund av vana. 
Slip - att fel knapp trycks ner 
av misstag. 

Tydliga instruktioner. 
Tydligt teckensnitt, så att 
även små skillnader lätt kan 
ses, eventuellt färgkodning. 
Filerna placerade tillräckligt 
långt ifrån varandra, tydligt 
avgränsade. 
 
Att möjliggöra bifogande av 
flera filer samtidigt för att 
undvika extra steg. 

4:2:1:1: 
Peka/trycka på 

ÖPPNA-knappen 
för att ladda upp 

filen 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen. 
 

Slip - att fel knapp trycks ner 
av misstag. 
 

Tydlig, väl avgränsad knapp. 
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BILAGA 7.7. 
CTA, SCENARIO_4 (1: PEKA/TRYCKA PÅ KNAPPEN KALENDER-3: BEKRÄFTA VALET AV DATUM).  

CTA 
SCENARIO_4

 
0: SKRIVA IN 

DATUM 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka på när 

layouten utformas) 

1: Peka/trycka på 
knappen 
kalender 

Kunna 
uppmärksamma och 
se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Regelbaserat misstag -symbolen 
missuppfattas för att 
användaren är van vid en annan 
symbol. 
Kunskapsbaserat misstag - 
handlingen hittas inte, kan inte 
komma vidare i gränssnittet. 

Standardsymbol som tydligt visar 
knappens funktion. 

2: Välja datum 
för uppföljning 

Befinna sig i rätt år, 
månad och dag i 
kalender. 

Slip - fel datum trycks på av 
misstag. 
Regelbaserat misstag - 
kalenderns utformning/upplägg 
med datum stämmer inte 
överens med det användaren är 
van vid. 

Standardutformning på kalender, 
tydlig information om år, månad 
dag, samt veckodagarna logiskt 
placerade. Knapparna med 
datumen tillräckligt stora, och 
tillräckligt avstånd mellan. 

2:1: Peka/trycka 
på rutan med 
önskat datum 

Befinna sig i rätt år, 
månad och dag i 
kalender. 

Slip - fel datum trycks på av 
misstag. 
Regelbaserat misstag - 
kalenderns utformning/upplägg 
med datum stämmer inte 
överens med det användaren är 
van vid. 

Standardutformning på kalender, 
tydlig information om år, månad 
dag, samt veckodagarna logiskt 
placerade. Knapparna med 
datumen tillräckligt stora, och 
tillräckligt avstånd mellan. 

3: Bekräfta valet 
av datum. 

Att kunna 
uppmärksamma, se 
och förstå knappen. 

Kunskapsbaserat misstag - 
uppfattas inte att valet måste 
bekräftas, kommer inte vidare i 
gränssnittet. 

Återkoppling i gränssnittet av 
valt datum. Tydlig och väl 
placerad ”OK”-knapp. 
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BILAGA 7.8. 
CTA, SCENARIO_5 (1: VÄLJA ORGANISATION-2:3: PEKA/TRYCKA PÅ DEN MÄTNING SOM SKA AVLÄSAS).  

CTA  
SCENARIO_5

 
0: TA FRAM 

SPARAD MÄTNING 

Kognitiva steg och 
utmaningar 

Typ av felhandling 
Lösningsförslag (att tänka 
på när layouten utformas) 

1: Välja 
organisation 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
handlingen hittas inte, kan inte 
komma vidare i gränssnittet. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Tydlig knapp som visar 
funktionen, väl avgränsad. 

1:1: Peka/trycka 
på knappen 

"Välj 
organisation" 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
handlingen hittas inte, kan inte 
komma vidare i gränssnittet. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Tydlig knapp som visar 
funktionen, väl avgränsad. 

1:2: Välja Företag 
A från 

rullistan över 
registrerade 

organisationer 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
handlingen hittas inte, kan inte 
komma vidare i gränssnittet. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Tydlig knapp som visar 
funktionen, väl avgränsad. 

2: Läsa av 
resultat 

Kunna avläsa resultatet 
på ett korrekt sätt. 

Kunskapsbaserat misstag - 
svårtolkad information, 
bristande förkunskap. 
Lapse – tittar fel, om många 
liknande siffror och värden nära 
varandra. 

Inga för användaren svåra 
begrepp. Tydligt 
presenterat resultat, väl 
avgränsat och tydligt 
teckensnitt.  

2:1: Peka/trycka 
på knappen 

"Resultat tidigare 
mätningar" 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
handlingen hittas inte, kan inte 
komma vidare i gränssnittet. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Tydlig knapp som visar 
funktionen, väl avgränsad. 

2:2: Peka/trycka 
på knappen 

"Resultat enligt 
kategori" 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
handlingen hittas inte eller 
missuppfattas, kan inte komma 
vidare i gränssnittet, alternativt 
kommer fel. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Tydlig knapp som visar 
funktionen, väl avgränsad. 

2:3: Peka/trycka 
på den mätning 
som ska avläsas 

Kunna uppmärksamma 
och se knappen, se att 
handlingen finns 
tillgänglig. 

Kunskapsbaserat misstag - 
handlingen hittas inte eller 
missuppfattas, kan inte komma 
vidare i gränssnittet, alternativt 
kommer fel. 
Slip - fel knapp trycks ner av 
misstag. 

Tydlig knapp som visar 
funktionen, väl avgränsad. 
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BILAGA 8 
EXTRA KOMMENTARER/DATA FRÅN ANVÄNDARTESTER. 

 

Kommentar B-nr A 

Användaren kommenterar att organisationsnummer sällan är av intresse vid dokumentation, 
utan snarare avdelning eller liknande. 

2.2x D 

Det borde tydligare framgå vilka olika inställningar som behöver göras innan mätningen utförs, 
så att man vet det innan. 

5 D 

Användaren får endast information om att telefonen ska fästas på operatörens överarm, inte 
hur detta ska gå till. 

15 C 

Önskemål om noggrannare information inför kalibreringsögonblicket, exempelvis att det är 
viktigt att operatören håller armen i rätt läge, står upprätt och håller armen så stilla det går. 

16 D 

Användaren tycker att det är överflödigt att bekräfta ytterligare var filen ska sparas, och 
föredrar att denna skärmbild utesluts. 

22 A 

Användaren tycker att knapparna till ny mätning här är överflödiga. Om de absolut behöver 
vara där ska tydligare avgränsning göras, så att man tydligt ser vad som är sparade filer och vad 
som är genvägar till nya mätningar. 

23 D 

iPhones standardgränssnitt är inte bekant för användaren. Det är därför inte självklart hur till 
exempel filmning fungerar. 

24, 25 C 

Användaren förslår att knappen ”Spara i en mapp” döps om till ”Flytta till en mapp”. Eftersom 
filerna redan är sparade blir namnet ”Spara i en mapp” förvirrande. 

27 D 

Användaren vill inte komma tillbaka till listan över vilka mappar som finns efter att en ny mapp 
har skapats, utan hellre få kort feedback på att mappen är sparad och sedan hamna på 
startsidan. 

30 D 

Användaren är inte bekant med begreppet ”Brevlådor” i detta sammanhang. 31 A 

Användaren förstår inte innebörden av ordet ”Ärende” vilket blir förvirrande i sammanhanget. 33 D 

Användaren önskar att man ska kunna bifoga en mall som ofta används när ergonomiska 
bedömningar gjorts och ska skickas till en arbetsgivare. Mallen innehåller bland annat vilka 
åtgärder som ska vidtas och när, samt vem som är ansvarig för dem. 

Gener
ellt 

 
D 

Användaren önskar att man ska kunna planera och ställa in att flera mätningar ska utföras i 
följd, så att en ny mätning automatiskt börjar när en är avslutad. Resultaten från dessa ska 
presenteras tillsammans för enkel jämförelse. 

Gener
ellt 

A 

Användaren önskar att det kan läggas in en variabel i appen som gör att mätningarna endast 
behöver utföras på en person, och utifrån detta kan appen beräkna om arbetsmomentet även 
är acceptabelt/oacceptabelt för personer som är längre/kortare. 

Gener
ellt 

A 

Användaren önskar att det tydligt framgår att standarden som är grunden till appen är en ISO-
standard samt en ANSI-standard. På så sätt kan en större målgrupp, alltså även länder utanför 
Europa, nås. 

Gener
ellt 

A 

Användaren önskar att de nummerbeteckningar de olika mätningarna har i standarden 
används även i appen. 

Gener
ellt 

A 

Användaren vill att man ska kunna mäta flera arbetsmoment som en person utför, och få en 
bild av hela arbetsprocessen. 

Gener
ellt 

A 

Användaren föreslår att mätningar sorteras efter maskinens löpnummer eller var i 
produktionen maskinen finns. 

Gener
ellt 

A 
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BILAGA 9.1. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 2) 

Scenario 1.2. Vad vill du göra? (bild nr 2) 

 

   

BILD_2    
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BILAGA 9.2. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 2.1X-2.4X) 

Scenario 1.2.  X-symbolen på baksidan - bilder som skulle användas om TP inte går direkt på MÄTA MED TELEFONEN utan direkt via 
ORGANISATION för att registrera FÖRETAG A (bild nr 2.1x-2.4x) 

    

BILD_2.1x BILD_2.2x BILD_2.3x BILD_2.4x 

 



XXVI 

 

BILAGA 9.3. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 3-6) 

Scenario 1.3.  Inställningar inför mätning med telefonen (bild nr 3-6) 

    

BILD_3 BILD_4 BILD_5 BILD_6 
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BILAGA 9.4. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 7-10) 

Scenario 1.3.  Inställningar inför mätning med telefonen (bild nr 7-10) 

 
   

BILD_7 BILD_8 BILD_9 BILD_10 
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BILAGA 9.5. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 11-14) 

Scenario 1.3.  Inställningar inför mätning med telefonen (bild nr 11-14) 

    

BILD_11 BILD_12 BILD_13 BILD_14 
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BILAGA 9.6. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 15-18) 

Scenario 1.4. Fäst telefon  kalibrera  starta mätning (bild nr 15-18) 

    

BILD_15 BILD_16 BILD_17 BILD_18 



XXX 

 

BILAGA 9.7. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 19) 

Scenario 1.4. Fäst telefon  kalibrera  starta mätning (bild nr 19) 

 

   

BILD_19    
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BILAGA 9.8. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 20A-20B) 

Scenario 1.5. Mätning är klar (bild nr 20a-20b) 

  

  

BILD_20a BILD_20b   
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BILAGA 9.9. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 1 (BILD NR 21-23) 

Scenario 1.6. Organisationer (bild nr 21- 23) 

   

 

BILD_21 BILD_22 BILD_23  
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BILAGA 9.10. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 2 (BILD NR 24-26B) 

Scenario 2.1. Filma (bild nr 24-26b) 

    

BILD_24 BILD_25 BILD_26a BILD_26b 
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BILAGA 9.11. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 2 (BILD NR 27-30) 

Scenario 2.2. Spara i en mapp (bild nr 27-30) 

    

BILD_27 BILD_28 BILD_29 BILD_30 



XXXV 

 

BILAGA 9.12 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 3 (BILD NR 31-34) 

Scenario 3. E-posta (bild nr 31-34) 

    

BILD_31 BILD_32 BILD_33 BILD_34 
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BILAGA 9.13. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 3 (BILD NR 35-37) 

Scenario 3. E-posta (bild nr 35-37)  

   

 

BILD_35 BILD_36 BILD_37  
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BILAGA 9.14. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 4 (BILD NR 38-41) 

Scenario 4. Kalender (bild nr 38-41) 

    

BILD_38 BILD_39 BILD_40 BILD_41 
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BILAGA 9.15. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 5 (BILD NR 42-45) 

Scenario 5. Ta fram tidigare mätning (bild nr 42-45) 

    

BILD_42 BILD_43 BILD_44 BILD_45 
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BILAGA 9.16. 
PROTOTYPBILDER. SCENARIO 5 (BILD NR 45A-45B) 

Scenario 5. Ta fram tidigare mätning (bild nr 45a-45b) 

  

  

BILD_45a BILD_45b   
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BILAGA 10.1. 
PROTOYPFÖRBÄTTRINGAR (BILD NR 2_ÅTG, 2.1_ÅTG) 

Bild nr 2_åtg Förklarning 

 

Eftersom TP hade svårt att tolka informationen i gränssnittet 

gjordes en enkel ändring. Knapparna Organisation och Ärende 

ändrades till en enda knapp som nu heter Sparade filer. Detta 

bedöms vara mer lättolkat. För att ge TP möjlighet att spara 

under en viss kategori ritades bild 2.1_åtg. 

Anteckningar i tabbfältet ändrades till Inställningar där TP 

skulle kunna gå in och till exempel lägga till Företag-knappen 

under Sparade filer. Detta blir praktiskt om användaren jobbar 

mot flera företag och har behov av att komma åt ett specifikt 

företag och inte bara en viss mätning. 

Bild nr 2.1_åtg Förklarning 

 

De kategorier som ritades in i gränssnittet är Senast sparade, 

Maskin och Företag. Detta är anpassat efter TP:s feedback 

under användartesterna. Den tidigare Tillbaka-knappen 

ändrades till en knapp med pil-symbol. Detta för att en symbol 

uppmärksammas fortare än ett ord, samt medför en renare stil 

i gränssnittet. (Denna ändring behöver i så fall genomföras i 

alla gränssnitt, för att det ska bli konsekvens i 

gränssnittslayouten). 

Fliken Anteckna i tabbfältet ändrades här till Inställningar där 

användaren kan lägga till eller ta bort kategorier för sökningen 

efter sparade filer. Denna åtgärd gjordes utifrån TP:s feedback, 

där det blev tydligt att behoven är olika behov beroende på 

yrke och arbetssätt. 
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BILAGA 10.2. 
PROTOYPFÖRBÄTTRINGAR (BILD NR 20B_ÅTG, 26AB_ÅTG) 

Bild 20b_åtg Förklarning 

 

Feedbacken Mätningen är avslutat och sparad under ”ärende” 
och frågan Vill du spara under en speciell organisation? 
ändrades till en kort feedback: Mätningen är avslutat och 
sparad som: 

  
Under Mätningen är avslutat och sparad som: placerades en 
ikon av en iPhone och ett namn med datum, till exempel: 
tel_mät_13.08.12. På raden under finns det en  
OK-knapp som länkar till huvudmeny, det vill säga bild nr 
2_åtg, och under den en spara i en mapp-knapp som länkar till 
bild nr ny_åtg. 
 
OBS! Denna bild ska även gälla bild nr 20a. 

 
 
 

Bild 26ab_åtg Förklarning 

 

 
Samma utformning på åtgärder ska gälla för bild 26a och 26b.  

 

  



XLII 

 

BILAGA 10.3. 
PROTOYPFÖRBÄTTRINGAR (BILD NR NY_ÅTG) 

Bild ny_åtg Förklarning 

 

 
Se bild nr 20b_åtg. 
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BILAGA 10.4. 
PROTOYP FÖRBÄTTRINGAR (BILD NR 5_ÅTG) 

Bild nr 5_åtg Förklarning 

 

 

För att motverka regelbaserade misstag skrevs det ut tydligt i 

navigeringsfältet: Inställningar inför kalibrering. Under 

navigationsfältet lades en rad med informativ funktion till: Fyll 

in i uppgifter 1 till 4. Det ska ge en ledtråd för användaren om 

att det är fyra uppgifter att fylla i innan man får gå vidare. Den 

har placerats i övre delen av gränssnittet eftersom den delen 

uppmärksammas först. Författarna valdes att skriva:  

1 till 4 och inte 1-4. Detta för att undvika kunskapsbaserade 

misstag och tolkning av tecken ” - ”, som ett minustecken. De 

fyra uppgifterna som följer i raderna under har numrerats 1, 2, 

3, 4 för att användaren lättare ska kunna följa den tidigare 

ledtråden. 

Då ordet axel kan associeras med olika betydelsen beroende på 

användarens tidigare erfarenheter, ändrades Ange axel till 

Ange axelled för telefonplacering.   

En liten pil-symbol till höger om varje rad med uppgifter 

symboliserar övergång till ett nytt gränssnitt som innehåller 

information om kommande inställning. I bild 5_åtg ändrades 

pil-symbolen  till en inringad . Detta för att den inringade 

pil-symbolen drar mer uppmärksamhet och mer ser ut som en 

knapp att trycka på. Ledtråden blir synligare, särskilt eftersom 

prototypen ritades med enbart en färg (båda varianterna 

används idag i iPhone-applikationer). 

Klar-knappen är streckad, vilket ska symbolisera att den är 

nedtonade. Nedtoning används i designen för att 

uppmärksamma att knappen inte är aktiv. Det ger feedback om 

uppgiftens status inför kalibreringen. Ej aktiv klar-knapp ska 

berätta att det finns uppgifter kvar att genomföra innan man 

får gå vidare. 

Eftersom en mental modell över en uppgift och/eller ett 

användargränssnitt är djupt förankrade i långtidsminnet ansågs 

det viktig att lägga till en möjlighet för att se var i uppgiften 

användaren befinner sig. Den möjligheten lades till i form av en 

inringad i-symbol   längst ner till vänster, där en frekvens 

karta kan vara. 

Även här ändrades Tillbaka-knappen till den stilrena pil-

symbolen.  
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BILAGA 10.5. 
PROTOYPFÖRBÄTTRINGAR (BILD NR 6_ÅTG) 

Bild 6_åtg Förklarning 

 

Ändringar vad gäller gränssnittsutformningen i bild nr 5_åtg är 
att det i navigationsfältet står Ange axelled istället för Ange 
axel, samt att pil-symbolen används istället för Tillbaka-
knappen. 
 
För att undvika kunskapsbaserade misstag samt avlasta 
användarnas korttidsminne lades en fråga till som förtydligar: 
För vilken axelled vill du genomföra mätningen. Samma val 
som i bild nr 5 finns, det vill säga vänster - och höger-knapp, 
som i bild nr 5_åtg har placerats under ordet Testpersonens. 
Detta för att motverka slips, felhandlingar där människan 
tänker rätt men utför fel handling. En möjlig slip som 
användaren kan göra om ordet Testpersonens inte finns med i 
gränssnittet är att användaren tänker på vänster/höger från sitt 
eget kroppsperspektiv. En till tänkbar åtgärd kan vara att 
placera en bild av en kontur eller en enkel skiss på människans 
överkropp sedd bakifrån.  
 
i-symbolen följer med, för att kunna vara till hands när 
ytterligare hjälp behövs för att stödja användarens kognitiva 
förmågor som kan vara varierande från dag till dag beroende 
på stress eller trötthetsgrad. 
 
Det som har tagit bort från gränssnittet är klar-knappen som 
visade sig vara en onödig belastning i form av extra klick. Efter 
att användaren har pekat på vänster eller höger ska denne 
komma direkt till bild nr 7_åtg. 
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BILAGA 10.6. 
PROTOYPFÖRBÄTTRINGAR (BILD NR 7_ÅTG) 

Bild 7_åtg Förklarning 

 

 

Ändringen som följer med beroende på åtgärder i gränssnittet i 
bild nr 5_åtg är hela navigationsfältet samt den streckade Klar-
knappen längst ner till höger. 
 
Den informativa raden under navigationsfältet ändrades från 
kvar att fylla in 1 till 4 till kvar att fylla in 2 till 4, där 
användaren uppdateras om vilka uppgifter som är kvar att 
genomföra. Ytterligare feedback på vilka uppgifter som är kvar 
och vilka som är avklarade ger det ändrade utseendet på den 
uppgiftsraden som är avklarad. I bild 7_åtg är det den första 
raden som visar: 

1. En avbockat-symbol   istället för uppgiftens nummer i den 

fyrkantiga ramen . 
 
2. Det står Vänster axelled istället för Ange axelled för 
telefonplaceringen. Detta ger feedback om att vänster axelled 
blivit vald, samt stödjer korttidsminnet i fall användaren blir 
osäker på valet av axelled.  
 

3. Den inringade pil-symbolen  ändras till en utan 

inringningen . Denna förändring ska ytterligare 
uppmärksamma användaren på att han/hon har klickat in sig i 
fältet och gjort sina inställningar. Genom att ta bort 
inringningen av pil-symbolen görs ett försök att applicera en 
mental modell som utvecklas vid lek med såpbubblor och 
uppblåsta ballonger. Såpbubblan eller ballongen spräcks och 
försvinner när vi pekar på den, och det som fanns placerat inuti 
finns kvar.    
 
i-symbolen följer med för att vara tillgänglig när ytterligare 
hjälp behövs för att stödja användarens kognitiva förmågor 
som kan vara varierande från dag till dag beroende på stress 
eller trötthetsgrad. 
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BILAGA 11 
DOKUMENT INFÖR INTERVJUERNA 

Kungliga Tekniska Högskolan 

Skolan för Teknik och Hälsa 

Magisterprogrammet i Ergonomi och Människa, Teknik och Organisation  

Hej! 

Vi heter Ilona Jastrzebska och Elin Hogeman, och vi läser magisterprogrammet i Ergonomi och 

Människa, Teknik och Organisation på KTH. Ilona har tekniskt bakgrund med en kandidat inom 

teknik och produktutveckling, medan Elin har hälsovetenskaplig bakgrund som sjukgymnast. Vi 

håller nu på med vår magisteruppsats, och syftet med den är att ta fram underlag till en 

applikation för smarta telefoner som kan mäta arbetsställningar och arbetsrörelser vid arbete vid 

maskin. Tanken är att till exempel arbetsmiljöinspektörer, maskintillverkare och 

företagshälsovård ska kunna använda appen för att bedöma om en maskin uppfyller de 

belastningsergonomiska krav som ställs, eller om den innebär risk för arbetstagarna att utveckla 

belastningsbesvär. 

 

För oss är det mycket viktigt att produkten vi designar är enkel att använda och passar de 

faktiska användarnas arbetssätt, snarare än vad vi själva tror och föredrar. Vi har därför valt ett 

användarcentrerat perspektiv, och behöver därmed hjälp av de tänkta användarna. Därför 

kommer ett antal intervjuer genomföras, med frågor om hur användarna arbetar idag, och vilka 

krav de anser att produkten behöver uppfylla för att passa deras arbetssätt. 

 

Intervjun kommer ta cirka en och en halv timme, och om det går bra för Dig spelar vi gärna in 

samtalet med en bandspelare. Denna inspelning kommer att raderas så snart vi är färdiga med 

materialet. Endast vi två studenter kommer att ta del av det ursprungliga material som samlas in 

idag. Vi kommer i uppsatsen inte uppge Ditt namn eller andra personuppgifter, utan endast yrke 

och arbetsplats kommer anges. Du har när som helst rätt att avbyta intervjun och Ditt deltagande. 

Du får gärna ta del av rapporten när den är färdig! 

Kommer du i efterhand på några frågor är det bara att kontakta oss! 

Härmed bekräftar jag att jag vill delta i denna studie: 

 

-------------------------------------------------------------- 

Namnunderskrift 

 

Tack på förhand! 

Ilona Jastrzebska   Elin Hogeman 
ilonaj@kth.se    hogeman@kth.se 

0723 - 58 58 65   0735 - 61 03 83 

mailto:ilonaj@kth.se
mailto:hogeman@kth.se

