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Abstract 
 
Companys usually have intern communication platforms where employees can gather 
information and communicate with eachother. These networks are not public which leads to 
less resources spent on development. If this network is also used as a work tool may 
inadequate usability decrease work effeciency.  
 
Thats why we, by using known design principles, evaluated an already existing network of 
this kind along with interviews and think out loud tasks for users. Four users had to do 
some tasks while they explained how they went through step by step to solve those.  
 
This report culminates into a couple of guidelines which can be used to create a user 
friendly network. The problems that prevented users to feel in control when working 
resulted in the following guidelines: Create shortcuts of frequently used functions. 
Conformation and feedback creates confident users. Prevent errors with text, color and 
shapes. Focus on the target group through the whole design process. 
 
 
  



 

 

Sammanfattning 
 
Många företag har interna kommunikationsnätverk där anställda kan ta del av information 
och kommunicera med varandra. På grund av att dessa nätverk inte syns utåt mot kunden 
läggs mindre energi och pengar på utvecklingen av dessa. Om det interna nätverket 
dessutom fungerar som ett arbetsverktyg kan bristfällig användarvänlighet resultera i att 
effektiviteten av arbetet minskar.  
 
I denna studie har vi använt kända designprinciper för att analysera ett sådant nätverk 
tillsammans med intervjuer och “tänka-högt-uppgifter” med användare. Fyra användare 
fick med ord förklara hur tankebanan gick när uppgifter skulle utföras och genom dessa 
intervjuer kunde brister i systemet upptäckas.  
 
Rapporten mynnar ut i ett antal riktlinjer som kan användas för skapa användarvänliga 
kommunikationsnätverk. De problem som gjorde att användarna inte kände kontroll över 
sina arbetsmoment resulterade i följande riktlinjer: Skapa genvägar av funktioner som 
används frekvent. Bekräftelse och återkoppling skapar trygga användare. Förebyggande av 
fel med hjälp av text, färg och form. Fokusera på målgruppen genom hela designprocessen.  
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1 Inledning 
 
I denna studie kommer vi utvärdera ett befintligt internt kommunikationsnätverk utifrån 
kända designprinciper. Syftet med denna rapport är att skapa ett antal riktlinjer för hur man 
bör designa informationssystem ämnade åt inrapportering och informationssökning på 
arbetsplatser. Utvärderingsobjektet kommer hållas anonymt och har tilldelats namnet 
“Kommunikationen”. “Kommunikationen” är ett system, ett arbetsverktyg, för en 
myndighet i Sverige som är byggt på webbteknologi. “Kommunikationen” är dels ett 
verktyg för personalen för att rapportera in kunduppgifter och används som ett socialt 
forum där personalen kan ställa arbetsrelaterade frågor.  
 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Intresset för att förbättra IT-system är den främsta drivkraften bakom denna studie. Var 
någonstans ska man leta efter eftersatta system med låg användarvänlighet om inte hos 
kommuner och landsting? Kanske kan detta betraktas som något fördomsfullt men 
forskning visar att anställda inom kommuner och landsting upplever problem med de IT-
stöd som används idag. (Nordh, 2014) 
 
I en rapport från fackförbundet Vision ställde 1400 medlemmar upp i en undersökning där 
just IT-stöd på arbetsplatser i kommuner och landsting stod i fokus. Undersökningen visade 
att nästan var tredje person tyckte att IT-system bidrog till ökad stress i arbetet och cirka en 
fjärdedel tyckte att det var svårt att hitta och lära sig systemen. (Nordh, 2014) Som tidigare 
nämnts ska vi gräva oss djupare in i designprinciper som i slutet av denna rapport resulterar 
i riktlinjer som förhoppningsvis kommer kunna förenkla designprocesser framöver.  
 
Oavsett om ett IT-system byggs åt kommun, landsting, privata bolag eller bolag i statlig 
regi är vikten av användarvänliga system på arbetsplatser betydande menar Carl Martin 
Allwood, docent i psykologi vid Göteborgs universitet. Att användaren känner sig 
motiverad i sitt arbete är en förutsättning för att systemet kommer användas som det ska. 
Under arbetet kan annars slarvfel uppstå eller värst av allt att systemet inte nyttjas vilket 
leder till reducerat arbetsresultat. (Allwood, 1998) 
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Ett misstag som idag oftast görs är att företag och myndigheter fokuserar på första 
leveransen av sitt informationssystem. Detta genererar en låg kostnad till en början men i 
längden blir det kostsamt när inte rätt designprinciper praktiserats hävdar  Patrik 
Löwendahl, utvecklare och instruktör på Cornerstone. I längden lönar det sig om kunden 
som beställer systemet sätter krav på att designprinciper följs vilket i sin tur resulterar i att 
mindre underhåll av systemet krävs och att systemet kan användas fullt ut. (Larsson, 2009) 
 
Enligt (Benyon, 2010) används designprinciper för att utvärdera och förbättra 
användarvänlighet hos system och för att uppnå bästa resultat bör designprinciper 
integreras med varandra. Många av de designprinciper som används idag för att skapa 
användarvänliga system uppkom under 1990-talet, även detta enligt (Benyon, 2010).  
 
En av flera studier vi undersökt närmre är “Användarvänlig systemdesign”  (Johnsson et al, 
2013). Vår studie kommer bli en förlängning av denna då vi även studerar 
utvärderingsobjektet (själva IT-systemet “Kommunikationen”) ur ett psykologiskt 
perspektiv och dessutom utforskar nya funktioner av systemet som inte tidigare har varit 
föremål för studie. 
 
Försiktighet måste beaktas under utformandet av riktlinjerna då det är en omöjlighet att från 
en enstaka observation dra generella riktlinjer. Den som har till uppgift att designa ett IT-
system bör därför inte förlita sig enbart på våra riktlinjer utan även ta del av liknande 
studier.  
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta fram riktlinjer för användarvänlig design av 
informationssystem. Riktlinjerna skall i synnerhet gälla de informationssystem som 
används på arbetsplatser. Detta hoppas vi kommer resultera i effektivare arbete och ökad 
motivation att använda de interna IT-system som används på arbetsplatser. 
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Vilka generella riktlinjer kan dras för att öka användarvänligheten i ett system genom att 
analysera ett redan befintligt system med hjälp av kända designprinciper? 
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2 Teori 
I detta kapitel sammanfattar vi vår bakomliggande litteraturstudie. Med tanke på rapportens 
syfte kom vi fram till följande frågor:  
 

1. Vad är användarvänlighet och användbarhet? Hur definierar vi dessa? 
 

     2. Vilka vägledande principer för utformandet av användarvänliga IT-
system ges stöd av modern forskning? 

 
 

     3. Vilken metod passar bäst för utvärdering av användarvänligheten hos ett 
IT-system?  

 
För att ett informationssystem eller en webbplats ska vara av intresse för användaren så ska 
den både vara användbar och användarvänlig. Ett informationssystem kan vara användbart 
utan att vara användarvänligt och likaså användarvänligt utan att vara användbart (Flavián 
et. al., 2006). Därför har vi valt att inleda detta kapitel med en grundlig genomgång av de 
två begreppen användbarhet och användarvänlighet.  
 

2.1 Användbarhet 
I jakten på en definition av användarvänlighet stötte vi på begreppet användbarhet som 
inledningsvis studeras närmre. Det finns flera olika definitioner av ordet användbarhet och 
man kan välja att studera begreppet från två olika perspektiv. Dels genom att studera 
bildskärmens egenskaper och dels genom att studera användbarhet som en interaktiv 
egenskap. (Grudin, 1993) Genom att studera begreppet användbarhet med hjälp av dess 
interaktiva egenskaper kan man sortera in det i fyra delbegrepp, anpassning, 
användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens. (Allwood, 1998) Hur väl 
systemet innehåller de funktioner du efterfrågar är också ett vanligt sätt att se på begreppet 
användbarhet. (Nielsen, 2012) I denna studie tittar vi närmre på de interaktiva egenskaper 
användbarhet har. Nedan följer de fyra delbegreppen som underbygger användbarhet med 
hjälp av dess interaktiva egenskaper. 
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2.1.1 Anpassning 
När systems funktioner är anpassade för en specifik målgrupp och i bästa fall följer en 
struktur som användaren redan har utanför skärmen uppfyller den bäst egenskapen 
anpassning som användbarhet bygger på enligt Carl Martin Allwood. Detta är enklast att 
spegla i en arbetsmiljö där arbetsuppgifter och strukturer redan finns och kan digitaliseras. 
Det är svårare att anpassa generiska program med en större målgrupp.(Allwood, 1998)  
 

2.1.2 Användarvänlighet 
Begreppet användarvänlighet kan se olika ut beroende på vem som betraktar begreppet. 
(Gulliksen & Göransson, 2002).  Enligt Nielsen grundar sig användarvänlighet i hur lätta 
och tillfredsställande funktioner i ett system är (Nielsen, 2012). För Carl Martin Allwood 
handlar det om elementära aspekter så som åtkomlighet, stöd för användarens mentala 
funktioner, individualisering, hjälpresurser och att  användarvänlighet är en viktig 
delfunktion i vad som ger grund till god användbarhet. (Allwood, 1998) I artikeln “The role 
played by perceived usability, satisfaction and consumer trust on website loyalty” är det 
viktigt att effektiva och kompetenta användare lätt ska uppnå sina mål och att detta är en 
viktig del av användarvänlighet.(Flavián et. al., 2006). 
 
Användarvänlighet är ett viktigt begrepp i denna studie då mycket vikt kommer läggas på 
just användarvänligheten av “Kommunikationen”. Vi väljer att i kombination av 
ovanstående syn på begreppet använda det på följande sätt. Användarvänlighet blir en 
kombination av hur lätt det blir att nå slutmålet i systemet, vilket stöd systemet ger för de 
mentala funktionerna, samt hur lätt och tillfredställande systemet är att använda. 
 

2.1.3 Användaracceptans 
Användaracceptans betyder att användaren har en positiv inställning till systemet och även 
en hög motivation till att bruka det. Om inte motivation finns till att använda systemet finns 
det risk att användaren inte kommer använda sig av systemet även om denne vet hur man 
gör. Det är viktigt att användaren är motiverad i sitt användande annars finns det risk att fel 
uppstår. I arbetssituationer kan detta leda till slarvfel och reducerat arbetsresultat. 
(Allwood, 1998)  
 

2.1.4 Användarkompetens 
Begreppet användarkompetens handlar om användarens förståelse och färdigheter för att 
kunna använda systemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Ibland kan utbildning av 
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systemet vara ett effektivt sätt att öka förståelsen och därmed användarkompetensen. 
(Allwood, 1998)  
 
 

 

2.2 Designprinciper 
Begreppet riktlinje går egentligen in i de båda begreppen designregler och designprinciper. 
Designregler betraktas som mer specifika riktlinjer samtidigt som designprinciper betraktas 
som mer generella. Ett typexempel på en generell riktlinje, designprincip, är “Keep it 
simple” medans designregler går in på detalj för hur du bör designa. (Preece et. al., 2007) 
Utmaningen i denna studie är att visa vilka designprinciper som passar bra  just specifikt 
för system utformade för arbetssituationer och sådana system som ersätter redan arbete som 
görs på en arbetsplats, tidigare nämnt, digitalisering av arbetsuppgifter. På så vis ger denna 
studie riktlinjer för vad designers bör tänka på vid utformandet av liknande system.  
 
Tidigare har flera forskare ägnat sig åt att ta fram designprinciper för antingen webbsidor, 
system och även generellt vad som bör tänkas på vid produktframtagning. Mycket av de 
som tagits fram de senaste decenniet har en koppling till eller likhet med Normans 
designprinciper (Norman, 1998). Nedan följer dessa principer och de har fått ge grund till 
den intervjustruktur studiens undersökning har (se bilaga). 
 

2.2.1 Konsekvent 
Att system är designat konsekvent är ett av nyckelorden som Norman valt att lägga vikt vid. 
De funktioner och element som återkommer i ett system bör vara placerade och designade 
på samma sätt. Dessa ska se likadana ut för att användaren snabbare ska förstå hur dessa 
skall användas. Om det till exempel finns flera olika formulär att fylla i bör “Nästa” 
knappen se likadan ut och vara placerad konsekvent, som eventuellt alltid återfinns nere i 
högra hörnet av formuläret. (Norman, 1998) 

 

2.2.2 Begränsningar 
Begränsning är också något designers kan tillämpa för att förtydliga funktionaliteten. 
Genom att exempelvis inaktivera vissa funktioner ger man användaren en tydligare bild av 
vad som bör utföras innan nästa steg kan tas. Med hjälp av att begränsa användaren får man 
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denne att utför vissa uppgifter i rätt ordning och inte av misstag hoppa över steg i 
processen. (Norman, 1998) 

 

2.2.3 Synlighet 
Det skall även vara självklart vad en funktion kommer åstadkomma. Vad händer till 
exempel när jag trycker på den här knappen? Ett system som har god synlighet får 
användaren att lätt kunna överföra tanke till handling. Det är viktigt att användaren enkelt 
kan se systemets tillfälliga status och var man befinner sig just för tillfället och tydligt visar 
användaren vilka val denne har. Synlighet kan skapas på många sätt genom till exempel 
färg, form och ljud (Norman 2012). Föreställ dig att en smart mobiltelefon ligger framför 
dig. Knappen under den stora skärmen väcker intresse och du förstår att om du nu trycker 
på knappen kommer något att hända. Funktionen kommer “väcka” mobiltelefonen och du 
är ett steg närmare att kunna få access till den smarta telefonen.  
 
De tillfällen när de viktiga momenten inte kan göras synliga för ögat eller för att förstärka 
feedback finns möjlighet att utnyttja audiell synlighet, som till exempel när det låter klick 
från brödrosten och du instinktivt förstår att den vita formfranskan är färdigrostad. 
(Norman, 1998) 
 

2.2.4 Affordans 
Det ska vara självklart hur en funktion används. Ett system borde visa tydliga ledtrådar till 
hur saker fungerar. Vissa väljer att se ordet affordans som en synonym till inbjudan. Som 
exempel en knapp. En knapp får de flesta att vilja trycka på den. Den blir en inbjudan till en 
viss handling. (Norman 2012) Som en uppföljning på tidigare exempel, så är knappen på 
din smarta telefon en tydlig ledtråd på att du ska tryck på den.  
 

2.2.5 Bekräftelse 
Det ska vara självklart när en funktion har använts. När en handling är gjord bör systemet 
reagera för att klart verifiera handlingen. Resultat av handlingar ska vara fullständig och 
kontinuerlig (Norman 2012). Din smarta mobiltelefon ger ifrån sig en lysande skärm när du 
har tryckt in den runda knappen placerad under den stora skärmen. Även hör du hur 
knappen ”klickar till” när du trycker in den. En form av audiolog bekräftelse. 
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2.2.6 Orientering 
Norman tar också upp begreppet Naturlig orientering vilket syftar på relationen mellan en 
kontroll och dess funktionalitet. Genom bra utförd orientering kan man reducera kravet på 
förkunskap för användaren (Norman, 2012). Nedan finns figur 1, föreställande en spis där 
första bilden har knapparna i rak följd medan i den andra bilden är knapparna placerade i 
samma mönster som plattorna vilket ger en naturlig känsla om vilken kontroll som hör till 
vilken platta oavsett tidigare erfarenheter från just den spisen. (Norman, 1998) 

 
Figur 1. Exempel på naturlig orientering 

 

2.2.7 Shneidermans gyllene regler 
 
Shneiderman (Schneiderman 1986) har tagit fram åtta gyllene regler som kan användas för 
att utveckla ett system med bra användarvänlighet. Förutom Normans designprinciper 
kommer studien också bygga på Shniedermans tankar om vad som är av vikt när man 
designar system. Nedan presenteras några av Shniedermans gyllene regler, även dessa 
bidrog till den intervjustruktur vi nämnde tidigare (se bilaga). 

 
Systemet bör efterstäva följsamhet. Det finns många typer av följsamhet som en design kan 
anta. Att ha konsekventa handlingar vid liknande situationer är viktigt. Så som  liknande 
språk, menyer, layout och typsnitt är typiska exempel.  
 
Genvägar kan vara bra att skapa för funktioner i systemet som används ofta. Det är bra att 
tänka på att ha funktioner för både nybörjare och experter där just genvägar är funktioner 
som kan höja gränssnittets upplevda kvalité. (Shneiderman, 1986) 
 
Som tidigare nämnts är bekräftelse på användarens arbete också viktigt. Även Shniederman 
bekräftar vikten av detta. För varje handling bör användaren få återkoppling och bekräftelse 
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av systemet. För handlingar som är små och sker ofta kan bekräftelsen vara subtil. Däremot 
om det är något som användaren utför mer sällsynt bör bekräftelsen vara starkare. Istället 
för att bara använda sig av olika bekräftande meddelanden kan även förebyggande av fel 
häva missförstånd mellan användare och system, i likhet med begränsningar som nämnts 
tidigare men mer utvidgat. Det gäller att vara så tydlig som möjligt. För ett formulär kan 
systemet förebygga fel genom att till exempel identifiera om det postnummer som skrivs in 
existerar eller inte. Genom att visa subtila ledtrådar på hur användaren bör utföra 
handlingen kan lättare fel förebyggas. Den felaktiga handlingen kan helt enkelt lämna 
systemets status oförändrad. (Shneiderman, 1986) 
 
 

 
Handlingar bör vara lätta att göra ogjorda. Om dessa funktioner finns så skapar det 
trygghet hos användaren då det inte direkt gör något om användaren begår ett misstag. Den 
positiva effekten av detta är att användaren vågar utforska systemet. Erfarna användare har 
oftast en stark känsla av att de har kontroll över systemets gränssnitt och ett begär av att 
systemet svarar på de handlingar som användaren utför. Kontroll nämns också som ett av 
Shnidermans gyllene regler. Konroll skapas då systemet svarar på användarens handlingar. 
Överraskningar som systemet svarar med, svårigheter att få den information man vill ha 
och oförmåga att utföra önskade åtgärder bygger upp frustration hos användaren. Genom 
att undvika orsakssamband så gör man användaren till initiativtagaren, initiator, och inte till 
en responder, någon som bara svarar på det systemet frågar efter. (Shneiderman, 1986) I 
bild 1 nedan illustreras de termer vi valt att lägga vikt vid via en “mind map”. En 
illustration av hur användbarhet och designprinsiper hängerihop i denna studie.  
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Bild 1. Begrepp vi valt lägga vikt vid under utvärdering av “Kommunikationen”. 
 
 
 

3 Utvärderingssobjekt - Kommunikationen 
 
“Kommunikationen” är ett kommunikations- och inrapporteringsredskap använt av 
personalen på en svensk myndighet där de kan dela med sig av tankar och frågor angående 
deras arbete och kundkontakter. Det är meningen att användarna själva ska kunna skapa 
grupper där diskussioner och trådar kan skapas kring ämnen relaterat till arbetet. Även 
nyheter, artiklar, evenemang finns att tillgå i “Kommunikationen”. Användarna för det här 
nätverket arbetar med rådgivning via telefon och för varje samtal behöver de rapportera in 
viss information i “Kommunikationen” genom ett formulär. “Kommunikationen” används 
dagligen och då främst för att rapportera in kundinformation men också för att ställa frågor 
till andra medarbetare. I denna presentation utav systemet “Kommunikationen” kommer 
här nedan fokus ligga på de delar av systemet som utvärderas i denna studie.  
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Bild 2. Kommunikationens startsida. 
 
När användaren har loggat in på “Kommunikationen” slussas denne till startsidan (se bild 
2). Startsidan innehåller de senast upplagda nyheterna, de fem senaste inläggen från de 
grupper användaren gått med i, en kalender med inplanerade evenemang, en sökfunktion 
längst upp i högra hörnet och en menyrad.  
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3.1 Rapportering i Kommunikationen 

 
Bild 3. Val av rapportering. Rapport A, B, C eller D. 
 
För att rapportera in kundinformation behöver användaren av “Kommunikationen” klicka 
sig från startsidan in till “Rapportera” vilket är ett av menyvalen på startsidan. På den sida 
användaren då kommer till visas fyra rapporteringsalternativ, rapport A, B, C och D (se bild 
3). För den rapportering som sker mest i “Kommunikationen” gäller det för användaren att 
gå vidare in i rapport A, nämligen rapportering utav kundinformation. 
 



 12 

 
Bild 4. Rapportering av kundinformation. 
 
Här ovan ser ni rapporteringsformulärets början för Rapport A (se bild 4). Hit tar sig 
användaren genom att välja Rapport A på föregående sida. Avsluta rapporteringen sker på 
slutet av formuläret via en knapp “Spara och lämna in rapport” (se bild 5 och 6). 
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Bild 5 och 6. Bilden till vänster visar slutet på 
Rapport A och bilden till höger visar den 
bekräftelse användaren får då denne klickat på 
“Spara och lämna in rapport”. 

 

3.2 Informationssökning i 
Kommunikationen 
 
“Kommunikationen” fungerar också som 
en kommunikationskanal för användaren. 
Användaren har möjlighet att bli medlem i grupper där frågor och diskussioner kan äga 
rum. I de tänka-högt-uppgifter testpersonerna deltog i under studiens gång utgick de alltid 
från startsidan. För att tillgodogöra sig information från “Kommunikationen” finns det dels 
tillgång till relevanta nyheter och artiklar för användaren men det finns också grupper där 
användarna själva ställer arbetsrelaterade frågor. Under samtal med användare innan 
undersökningen utfördes observerades det att mycket av informationen i 
“Kommunikationen” inte lästes och användes till sin fulla potential. Detta väckte intresse 
och bidrog till varför denna studie inkluderar en informationssökningsdel. 
 
För att tillgodogöra sig information i “Kommunikationen” finns det flera valmöjligheter på 
startsidan (se bild 7 nedan). Antingen kan användaren välja att söka efter specifik 
information i sökrutan placerad i övre, högra hörnet på startsidan. Användaren kan också gå 
in i de grupper denne är med i för att leta bland gruppens inlägg. Det finns även möjlighet 
till att läsa artiklar publicerade i “Kommunikationen” eller hitta information via 
ordgenereringsverktyget “Mest omskrivet” placerat längst ner till höger på startsidan där 
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användaren kan se vilka ord som har flest träffar i systemts alla inlägg och artiklar. Det 
finns även möjlighet att se de fem senaste inläggen. 
 

 
Bild 7. Startsidan. Här ser ni vilka valmöjligheter användaren har till att tillgodogöra sig information. Nyheter 
(till vänster), sökfunktion (högst upp till höger), mest omskrivet (längst ner till höger i bild) och inlägg i 
“Senaste diskussion i dinagrupper”. 
 
 
 

4 Metod 
 
För att få en förståelse av nätverket och av användarnas upplevelser av “Kommunikatinen” 
intervjuades fyra användare, testpersoner, med olika erfarenhet av systemet. Olika uppgifter 
som vi i fortsättningen valt att kalla tänka-högt-uppgifter ingick i intervjun som vi snart 
väljer att presentera som observationsmoment. Tänka-högt-uppgifterna genomfördes 
samtidigt som vi iakttog både skärm och spelade in testpersonernas tankar om hur de gick 
tillväga under dessa uppgifter. Den första uppgiften var att rapportera in ett kundsamtal, 
vilket tre av fyra testpersoner gjorde dagligen. Sedan gavs en uppgiften i att hitta ett 
specifikt inlägg som vi tidigare hade sett existerade i en grupp som samtliga deltagare var 
medlem i. Den sista uppgiften var att hitta allmän information, vilket är något som händer 
testpersonerna dagligen då de jobbar som rådgivare och på så vis ska kunna erhålla de 
kunder som ringer in med information och råd. 
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4.1 Testpersoner 
De intervjuade testpersonernas IT-kompetens och vana av systemet kommer presenteras i 
tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Testpersonernas IT-vana, användarfrekvens och erfarenhet av “Kommunikationen” 

Testperson Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 

IT-vana, fritiden Ej aktiv Undviker IT God vana God vana 

Användnings- 
frekvens av 
Kommunikationen 

1 gång i 
veckan 

Dagligen Dagligen Dagligen 

Användning av 
Kommunikationen, 
år. 

2-3 år 2-3 år 2-3 år 2 månader 

 
 
Testperson Nr.1 har för vana att använda IT i jobbet, annars är Nr.1 inte så aktiv med sin 
dator eller smarta mobiltelefon. Testperson Nr.1 använder “Kommunikationen” ungefär en 
gång i veckan där Nr.1 framförallt rapporterar in händelser och letar information i systemet. 
Har använt systemet i två till tre år. 
 
Testperson Nr.2 använder för det mesta bara IT i jobbet och försöker undvika det på 
fritiden. Nr.2 använder systemet i sitt dagliga arbete vid framför allt rapportering av 
kunduppgifter men även för att ha koll på vilka aktiviteter som anordnas samt 
kommunikativt och informativt. 
 
Testperson Nr.3 är en van IT-användare och använder både dator och smart mobiltelefon på 
fritiden. Nr.3. har använt systemet dagligen i två års tid framför allt för rapportering men 
läser också inlägg och använder sig också av den dokumentation som finns i 
“Kommunikationen”  
 
Testperson Nr.4 är en användare av IT både i jobbet och på fritiden. Beroende på 
arbetsuppgifter besöker Nr.4 systemet dagligen för rapportering och även sporadiskt för att 
läsa inlägg från andra användare. Testpersonen har använt “Kommunikationen” i ungefär 
två månader. 
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4.2 Intervju 
 
Intervjun var uppdelade i tre så kallade tänka-högt-uppgifter. Varje tänka-högt-uppgift 
följdes av frågor baserade på designprinciper vi tagit del av via litteraturanalys (se 
intervjustruktur i bilaga). Frågorna var formulerade för att förebygga missförstånd och 
förenklade i språk så att testpersonerna verkligen skulle förstå innebörden. Intervjun var 
semistrukturerade, vilket betyder en kombination av strukturerad och ostrukturerad 
intervju. (Lundahl & Skärvad, 1999) Tanken med att välja semistrukturerad intervju var att 
kunna ha återkommande frågor underbyggda av teori samtidigt göra det möjligt för oss att 
flika in med en följdfråga för att möjliggöra djupare förståelse av testpersonernas 
upplevelser. Tyngden i vår studie ligger i att verkligen kunna gå på djupet med varje 
enskild testperson. Testpersonerna intervjuades en i taget. Intervjun i sin helhet, inkluderad 
alla de tre tänka-högt-uppgifterna, tog totalt 45 minuter per person. Testpersonerna hade 
ingen djupare förståelse i vad vår studie handlade om. Samtliga intervjuer spelades in och 
vi var närvarande under hela intervjun. 

 

4.2.1 Observationsmoment - Tänka-högt 
 
Under observationsmomentet fick testpersonen under intervjun tre tänka-högt-uppgifter där 
de så gott de kunde skulle utföra givna uppgifter. Under uppgifternas utförande berättade 
testpersonen vad denne tänkte, vilka frågor som uppstod, vad denne försökte göra eller 
gjorde, saker denne läste och hur denne rörde sig i systemet. Vår utgångspunkt var att få 
testpersonerna att förstå att det inte fanns några rätt eller fel under denna sekvens utan alla 
tankar under uppgiftens gång var bara till nytta för studien. Nielsen (1994) beskriver 
metoden som en av de bästa “usability engineering methods”, användartestmetod med 
teknisk tillämpning. 
 
 
 
 
 
De tre tänka-högt-uppgifterna: 
 

1. Rapportering - Inrapportering av kund. Berätta hur du skulle gå tillväga när en kund 
ringt in och du ska rapportera in samtalet i “Kommunikationen”. Utgå ifrån 
startsidan. 
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2. Informationssök, specifik - En kund ringer in och påstår att han har en massa 

maskiner i sin verkstad som står och drar onödigt mycket energi. Han vill specifikt 
veta mer om den överskottsvärme hans maskiner och kylanläggning drar. Du har ett 
vagt minne om att en kollega för någon vecka sedan ställde exakt en liknande fråga 
på forumet “Kommunikationen”, så du går dit och letar upp frågan (så gott det går) 
för att se vilken feedback denne fick på sin fråga. 

 
3. Informationssök, generell - En kund ringer in och har nyligen läst en kort artikel om 

nollenergihus och vill veta mer om vad som krävs för att certifiera sitt hus till ett 
nollenergihus. Din uppgift är att leta upp information i forumet 
“Kommunikationen” (så gott det går) som är till nytta för att ge så god rådgivning 
som möjligt till kunden. Hur går du tillväga? 

 
 

5. Resultat och analys 
 
Frågeställning: Vilka generella riktlinjer kan dras för att öka användarvänligheten i ett 
system genom att analysera ett redan befintligt system med hjälp av kända 
designprinciper? 
 
Vi kommer i det här avsnittet presentera de synpunkter och svar vi fick från intervjuerna 
samt ge en analys på de observationer som gjordes. Varje testperson gavs i uppdrag att 
genomföra tre tänka-högt-uppgifter, presenterade i metoddelen, som de mer eller mindre 
möter i sin vardag och fick visa hur de utför dessa i “Kommunikationen”. Efter varje 
uppgift fick de svara på frågor baserade på ovan beskrivna designprinciper i teoridelen. (Se 
bilaga)  
  

5.1 Rapportering 
 
Användaren tycker att “Kommunikationen” ger en tydlig bild över hur de ska använda 
systemet under rapporteringen (se bild 4), dock är det otydligt vilka frågor som är 
obligatoriska att fylla i. Till exempel svarar deltagare Nr.4 följande: 

 
”(..) Jag har nog aldrig fyllt i att man får spara kontakter till exempel, eller fyllt i övrigt. 

Svårt att se vilka uppgifter man måste fylla i och vilka man inte behöver.” citat 1 
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Däremot är det tydligt var man befinner sig i systemet när man under rapporteringen tar sig 
från startsida till slutförd rapportering (se bild 4, 5 och 6). Deltagare Nr.2 kommenterar 
följande: 
 

“Nej, eller ja alltså jag har inte reflekterat över det. I denna process är jag ganska säker 
på var jag befinner mig.” citat 2 

 
En av testpersonerna såg svårighet i sin orientering i systemet när det kommer till 
inrapportering av kund, trots att denne använt systemet i snart tre år. Denne hade istället 
skapat egna bokmärken i webbläsaren som säkrade sökvägen till just den specifika 
slutpositionen i systemet. Testperson Nr.1 säger följande: 
 

“Nä jag använder mig av bokmärken för att ta mig till rapporterna” citat 3 
 
 
En viktig funktion som får användare att känna sig trygga är om systemet kan erbjuda 
avvärjande av fel eller enkel felhantering som gör arbetet mer följsamt. Om ett fel skulle 
uppstå när man fyller i formuläret kommer dessvärre den information man fyllt i att 
försvinna utan att användaren får något felmeddelande. Deltagare Nr.2 pekar på följande 
under intervjun: 
 
“(...)Jag önskar att den kunde reagera om jag råkar rapportera dubbelt och om jag råkar 

göra något fel under rapporteringen, till exempel gå bakåt (...).”citat 4 
 
Generellt tycker användarna att det känns tydligt var man ska gå i systemet för att 
rapportera. Redan på startsidan står det klart och tydligt “Rapportera” i huvudmenyn. På 
frågan om de tycker stegen i rapporteringsprocessen är självklara svarar tre av fyra positivt 
på den frågan. Däremot deltagare Nr.4 bidrar med följande tankar: 
 

“Det hade ju varit bra om man kan lägga till i startsidan så att man kan gå direkt till 
rapport A.(...)En av mina stora problem med det här är att om man går ut ibland och ska 
gå in, fast man redan är inloggad, så hakar det upp sig ibland. Då blir det svårt för då 

måste man göra om allting.” citat 5 
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Generellt tyckte testpersonerna att systemet gav bra bekräftelse på det arbete som de under 
rapporteringen utförs. Att få bekräftelse på att arbetet är helt slutfört är något som bör 
kännas självklart i systemet och den generella synen på detta då samtliga användare tyckte 
den funktionen var bra. Deltagare Nr.1 kommentar som får symbolisera den allmängiltiga 
uppfattningen var: 
 

“Nä det har jag aldrig tänkt på. Det känns okej.“ citat 6 
 
Som ni ser i bild 8 nedan ger systemet en tydlig bild på att nu är allt klappat och klart. 
 

 
Bild 8. Hit kommer användaren då inrapportering av kund är slutförd. 
 
Även uppger samtliga testpersoner att de har kontroll under hela inrapporteringsprocessen. 
Följand citat bekräftar: 
 
“Ja, det tror jag nog, man vet hur man ska göra. Man känner att man kommer rätt. Jo men 

det tycker jag nog.” citat 7 
 
 

5.1.1 Analys 
 
Synlighet 

Som intervjuerna vittnar om så kan formuläret göras mer synligt för användaren. Det är 
viktigt att användaren kan se vad formulärets tillfälliga status är, vilka frågor som måste 
fyllas i och vilka som har fyllts i och på så vis tydligt visa vilka val användaren har. Att 
lägga vikt vid färg, form och ljud kan skapa tydlighet i systemet, enligt Normans 
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synlighetsprincip. En enkel förbättring skulle kunna vara att markera vilka frågor som är 
obligatoriska att fylla i och då använda sig av passande form och färg. 
 
Under rapporteringsprocessen uppger tre av våra fyra testpersoner att de tycker vägen till 
målet (från startsida till slutförd rapportering) är logiskt och att de känner sig trygga i sin 
användning av systemet, mycket på grund av vana och att det är en av deras dagliga 
arbetsuppgifter.  
 
En av testpersonerna, testperson Nr.1, tyckte det var svårt att orientera sig i systemet och på 
så vis ta sig till Rapport A. Istället för att använda systemet som de andra testpersonerna, 
använde denne sig istället av “bokmärken” som direkt tog Nr.1 till den önskade delen i 
“Kommunikationen”. Detta är möjligt när systemet är webbaserat och i princip fungerar 
som vilken hemsida som helst och har där med en webbadress som adresserar ut platsen 
han ska till. Det är inte meningen att användare ska behöva göra bokmärken för att 
orientera sig i systemet. Meningen är att det ska vara så pass anpassat för målgruppen 
(Allwood, 1986) att det inte krävs. Att en av testpersonerna ändå gjorde bokmärken vittnar 
om att även om en synlighet kan tyckas vara uppfylld så kan det finnas användare som inte 
använder systemet som det är tänkt.  
 
Förebyggande av fel 

I bild 4 framgår att “Kommunikationen” inte visar inrapporteringsformulärets status. 
Genom att visa formulärets tillfälliga status kan man även förebygga fel som är en av 
Shneidermans gyllene regler. Som i analysen ovan så kan man även i “Kommunikationen” 
enkelt förebygga fel genom att göra det tydligare vilka frågor som måste fyllas i.  
 
Möjliggöra genvägar för frekventa användare 

En av Shneidermans gyllene regler som togs upp i teorikapitlet är att möjliggöra frekventa 
genvägar. Det är en viktig designprincip som är till nytta att applicera då användaren 
använder en funktion mycket och bidrar till en positiv inställning till användandet av 
systemet. Grundat på citat nr 7 skulle det även vara till fördel för “Kommunikationen” om 
genvägar för inrapportering av kund fanns att tillgå redan från startsidan.  
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Bekräftelse 

När testpersonerna tar sig från startsidan till avslutad inrapportering uppger samtliga att de 
är tillfreds med den bekräftelse “Kommunikatinen” ger (se citat 6). Detta tyder på att 
“Kommunikationen” ger användaren den bekräftelse som behöves för att skapa en känsla 
av kontroll hos användaren. 
 
Kontroll 

Alla testpersoner uppger att de känner kontroll under inrapportering av kund (se citat 7). 
“Kommunikationen” i sin helhet under inrapportering av kund vittnar om god synlighet, att 
användaren får den bekräftelse denne behöver och att systemet faktiskt svarar på de 
handlingar användaren utför. Detta kan alltså vara den underliggande faktorn till att 
samtliga testpersoner tycker sig ha kontroll under sin användning. 
 
 

5.2 Informationssökning 
 
De svar vi fick under andra halvan av intervjun då tänka-högt-uppgifterna 2 och 3 utfördes 
var liknande och inkluderade samma funktioner i systemet. Där av har vi valt att 
sammanföra dessa resultat i detta delavsnitt.  
 
Två av de fyra testpersonerna uttrycker direkt i början av tänka-högt-uppgift 2 och 3 (de 
relaterade till “Kommunikationens” informationssökning) att de aldrig söker information 
med hjälp av “Kommunikationen”. Testperson Nr.2 bekräftar detta genom följande citat 
från tänka-högt-uppgift 2: 
 
“Jag skulle inte använda “Kommunikationen” för detta. Men om jag mindes att det fanns 

någon sån information här, så kanske.” - citat 8 
 
Kanske att testperson Nr.2 skulle använda systemet om denne mindes att den sett inlägget 
för inte allt för länge sedan men annars försöka hitta informationen via andra kanaler än 
“Kommunikationen”. Även de andra två testpersonerna uttryckte viss tveksamhet till 
användandet av “Kommunikationen” i detta ändamål. Samtliga testpersoner gjorde ett 
tappert försök att finna den information vi efterfrågade.  
 
 
Tänka-högt-uppgift 2 syftade till att specifikt hitta ett inlägg som en vecka innan 
intervjutillfällerna lagts upp i en av grupperna. Tänka-högt.uppgift 3 var lite annorlunda då 
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den hade i syfte att istället fokusera på informationssökning där testpersonen inte visste om 
informationen fanns tillgänglig i ”Kommunikationen” eller inte. 
 
Nästan samtliga testpersoner angrep både tänka-högt-uppgift 2 och 3 på liknande sätt, 
nämligen genom att använda sig av sökfunktionen uppe i högra hörnet på startsidan, se bild 
7. De sökord testpersonerna använde var överskottsvärme, maskiner, kylanläggning, energi, 
nollenergi och nollenergihus. Testperson Nr.3 säger följande kommenter när denne skriver 
in ordet överskottsvärme i sökfältet: 
 

Nr.3:“Jag förväntar mig att jag inte ska få fram något av värde eller få upp relevanta 
artiklar.” - citat 9 

 
 

 
Bild 9. Bekräftelsen som testpersonen får då den söker på ordet “överskottsvärme”. 
 
Testperson Nr.4 inleder däremot tänka-högt-uppgift 2 med att leta efter inlägget på 
startsidan och lyckas hitta det där.  Testpersonen söker sedan på ordet överskottsvärme, får 
fram ett relaterat inlägg, klickar på inlägget var på denne slussas till gruppen där inlägget 
skapades. Ett utdrag från inspelningen från testperson Nr.4 följer: 
 

“(...)Då söker jag på överskottsvärme. Där kom det fram. Då klickar jag på den. Då 
hamnar jag någon helt annanstans. Då hamnar jag i ”ABC-gruppen”. Nu hade jag ju trott 

att den kom överst(sökta inlägget) men de gjorde den inte. Vilket kan göra det svårt att 
hitta information tycker jag(...)” - citat 10 

 
Detta upprepas senare av nästan samtliga testpersoner i både tänka-högt-uppgift 2 och 3. De 
anser bland annat att det är “svårt att hitta information” då man slussas till gruppen som det 
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sökta inlägget tillhör men inte till det specifika inlägget. Gruppen innehåller totalt de 50  
senaste inläggen.  
 
Något som är viktigt då man studerar ett systems användbarhet är användarkompetens. 
(Allwood, 1998) Intressant är att testperson Nr.1 nämner sin egen inlärning av systemet. 
Denne testperson nämner dessutom att det enda sättet för denne att hitta  inlägg är via de 
fem senaste som syns på startsidan. Se följande kommenter:  
 
“(...)Man har aldrig fått någon introduktion på hur man ska använda systemet. Jag vet ju inte vad 
den söker på så det här var svårt. Enda sättet för mig att hitta inlägget är  på startsidan.” citat 11 

 
En annan testperson uttrycker en liknande kommentar. Tillskillnad från föregående person 
så har denne testperson endast använt “Kommunikationen” i två månader vid 
intervjutillfället och frågar sina arbetskamrater om denne har frågor angående systemet. 
 
 
Som tidigare nämnts är en förutsättning för ett användarvänligt system god synlighet. 
Under intervjudelen svarar testperson Nr.1 följande om vad denne tycker huruvida 
“Kommunikationen” är tydlig eller inte när det kommer till var man befinner sig i systemet. 
Följande svar ges: 
 

“Nej det är jättesvårt. Jag har inte heller använt sökfunktionen innan. (...) Den hittade ju 
inget när jag söker. Nu verkar det som om de som är äldre inlägg inte går att se, det är så 

svårgreppbart.” -citat 12 
 
Testperson Nr.3 beskriver synligheten av systemet på följande sätt: 
 
“Jag vet att det flesta bara lägger sina inlägg i ABC-gruppen och att det handlar om flera 
olika saker så det är tydligt var man ska gå men det komplicerar till det när man ska hitta 

ett specifikt inlägg.” - citat 13 
 
När testpersonerna använde sig av sökfunktionen på startsidan upplevdes bekräftelsen de 
fick på sina sökord som bristfällig. Testperson Nr.1 citeras: 
 

” Det jag sökte på visade inte ens om jag hade noll träffar. (...) Jag visste inte om 
sidorubrikerna ingick i sökningen. Så under sökningen skulle det vara komfortabelt med ett 

meddelande.“ - citat 14 
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När sökning väl var gjord dök det upp en kategoriseringslista till vänster (se bild 9) vilket 
gjorde en användare osäker på hur den skulle användas. Testperson beskriver bekräftelsen 
från systemets sökfunktion mer specifikt med följande mening: 
 

“Den är inte flexibel. Jag hade önskat att den gav feedback om man stavade fel.” 
 - citat 15 

 
På frågan “Känns det som om du har kontroll under hela sökprocessen?(Varför/varför 
inte?)” känner ingen av testpersonerna att den har någon kontroll. Testperson Nr.1 får 
sammanfatta känslan av kontroll: 
 

“Det känns ju som om jag har ingen kontroll för att jag inte hittar någonting och inte får 
någon feedback när jag söker.” - citat 16 

 
Under tänka-högt-uppgift 3 får några testpersoner fram resultat då de söker på ordet 
nollenergi. Under intervjun lyftes testpersonernas tankar om bekräftelsen upp och Nr.2 
svarar samtidigt som denne pekar på sökresultaten på skärmen: 
 

“Jag tycker det är förvirrande trots att man får fram resultat. Jag skulle gärna vilja att 
man redan här kunde se om det var ett inlägg, nyhet eller artikel” - citat 17 

 
Faktum är att det visas allt från artiklar till individuella inlägg när väl testpersonen får 
resultat på sin sökning men dessvärre lämnar det fortfarande utrymme för frågetecken 
bekräftar intervjuerna. När sedan testpersonen klickar sig in på en av de träffar sökningen 
resulterade i slussas denne in till en grupp men dessvärre inte till det specifika inlägget 
testpersonen var intresserad av.  
 
 
Ingen av testpersonerna tycker “Kommunikationen” är gjord för specifikt målgruppen 
rådgivare. De har all en mycket spridd ålder och detta bör ta i beaktning när systemet 
utvecklas. Testperson Nr.2 citeras: 
 

“Nej, det känns inte som den är gjord för någon. Den fungerar ju inte.” - citat 18 
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5.2.1 Analys 
 
Synlighet 

Systemet är dessvärre otydligt när det handlar om hur användaren ska kunna tillgodogöra 
sig den information som söks och mer specifikt vilka valmöjligheter användaren har för att 
hitta informationen. De alternativa sökvägar testpersonerna inriktade sig på var att först 
använda sökfunktionen och sedan gå in i den grupp som inlägget kunde tänkas tillhöra. 
Sökrutan återfinns genomgående i hela systemet längst upp till höger vilket följer ett 
traditionellt mönster för hemsidor och är praxis inom webbdesign. (Shaikh, 2006) 
 
Testpersonerna tycker att det är otydligt var i systemet man befinner sig när man genomför 
en sökning. Pilen i bild 11 pekar ut vägen systemet har tagit som dessvärre är bristfällig i 
tänka-högt-uppgift 2 och 3. När testpersonerna rapporterar in kund tycker samtliga 
testpersoner att sökprocessen är tydlig och även att det är tydligt var man befinner sig i 
systemet, se bild 10. 
 

 
Bild 10. Sökväg under inrapportering av kund. 
 

 
Bild 11. Pilen i vänstra hörnet visar den beskrivna vägen i systemet. 
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Bild 12. Sökresultat för sökordet nollenergi. 
 
På bilden 12 syns den skärm användaren av “Kommunikationen” får upp då systemet hittar 
matchningar mellan sökordet och de inlägg, artiklar, nyhet och dokument som finns 
tillgängliga på “Kommunikationen”. Det som tre av testpersonerna noterade här var att det 
var svårt att se om sökresultaten var inlägg, artiklar, nyheter, helt enkelt vilken etikett 
resultatet hade. Trots att det finns en tabell till vänster i bild 12 där de olika etiketterna på 
sökresultaten kan sorteras ut förstod inte testpersonerna att detta var ett alternativ för dem. 
Denna funktion överför ej tanke lätt till handling vilket är så Norman beskriver synlighet 
(beskrivs närmare i teorikapitlet). Systemet brister i synlighet. 
 
Förebyggande av fel 
 
Ett sätt att förebygga fel i “Kommunikationen” som en testperson även kommenterar (citat 
10) är att tydligare visa vilken etikett sökresultatet har, de vill säga om det är ett inlägg, en 
artikel eller ett dokument. På så sätt ökas även tydligheten hos systemet som tidigare 
presenterades i stycket ovan.  
 
Möjliggöra genvägar för frekventa användare 
 
Under denna del av intervjun var det ingen av testpersonerna som önskade genvägar för att 
förenkla informationssökningen. Istället hamnade fokus på “Kommunikationens” brist i 
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synlighet, bekräftelse, låg motivation att använda systemet till detta ändamål (citat 8) och 
bristfällig positiv inställning.  
 
Bekräftelse 

Det är självfallet svårt att peka ut den exakta anledningen till att testpersonerna tycker sig 
ha dålig kontroll och uttrycker förvirring kring “Kommunikationen”. Detta kan bero på den 
bekräftelse och återkoppling systemet ger. Som ni även ser i bild 11 så är den återkoppling 
sökfunktionen ger bristfällig. Testpersonerna kom upp med egna exempel på önskad 
återkoppling, vilket var bland annat att de önskade förslag av ord som finns i systemet som 
liknar det ord de sökt på eller hur många sökträffar användaren får på det sökta ordet, till 
exempelvis i detta fall, 0 träffar på ordet överskottsvärme. En iakttagelse är att ordet 
överskottsvärme finns som ett använt ord i åtminstone ett inlägg och fortfarande visas inga 
sökresultat.  
 
Kontroll 
Ingen av testpersonerna kände kontroll under tänka-högt-uppgifterna 2 och 3. Det är tydligt 
att det vid informationssökning blir svårt för testpersonerna att överföra deras tankar till 
handlingar. (citat 9) 
 
Känslan av kontroll är något som byggs upp och krävs i varje steg i processen för att 
uppfattas som den vedertagna känslan för systemet. Med hjälp av rätt design blir 
användaren till en initiativtagare, initiators, istället för en som passivt svarar på systemet, 
responders. Systemet har en del designbrister som resulterar i att inte någon av 
testpersonerna känner kontroll under själva informationssökningen vilket ger en generellt 
dålig känsla av kontroll i hela systemet. Testpersonerna blir till passiva användare av 
systemet och vill inte utforska möjligheter och till följd av det skapas bristfällig 
initiativförmåga, information i “Kommunikationen” blir inte till nytta under längre tid. 
Detta kan dels bero på att de inte upplever att systemet är designat just för dem som 
rådgivare. Målgruppen bör alltid stå i centrum för alla form av designande och detta 
uppfylls ej i “Kommunikationen” enligt testpersonerna. 
 

6. Riktlinjer 
 
Riktlinjer som är av vikt vid designande och framtagning av användarvänliga interna 
kommunikationsverktyg på arbetsplatser är: 
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1. Skapa genvägar för de funktioner som används frekvent(flera gånger om 
dagen). Användaren skall inte behöva bokmärken för att smidigt slutföra handling. 

2. Bekräftelse och återkoppling skapar en trygg användare. De frågor en 
användare ställer sig i informationssökningen skall alltid besvaras av systemet. 
Hellre fler bekräftande meddelanden än tvärt om. 

3. Förebygg fel med hjälp av text, färg och form. Som denna studie visar så var 
informationen i formuläret och sökresultaten bristfällig. Detta bör tänkas på så att 
det görs extra tydligt. 

4. Fokusera på målgruppen genom hela designprocessen. Målgruppen bör alltid stå 
i centrum för designandet. Om inte desiganandet tillfredsställer målgruppen blir det 
svårt att göra ett användbart system. Anpassning är viktigt och lyfts även fram i 
teorikapitlet (Allwood, 1989). 

 
 

7. Diskussion 
 
Hur tungt väger de riktlinjer denna rapport mynnar ut i? Viss problematik ligger i det 
interna kommunikationsredskapet “Kommunikationen” då det inte till fullo motsvarar de 
system som finns på alla företag. “Kommunikationen” är webbaserat och är inte ett system 
i den bemärkelse att det är ett program som måste installeras på datorn utan kan nås från 
vilken dator som helst bara man har webbadress och inloggningsuppgifter. Detta 
differentierar “Kommunikationen” från en del andra system. Detta medför att den externa 
giltigheten ses som låg. Vi tror att då fler studier utförs för liknande system så kommer 
deras gemensamma metadata kunna resultera i riktlinjer gällande för dessa system och då 
med högre extern giltighet. 
 
Man kan inte alltid fokusera på design utan måste också se till att utbilda de personer som 
ska använda systemet. Så om det var möjligt så skulle “utbilda alltid användaren” också 
blivit en riktlinje. Två av testpersonerna hade ej fått en genomgång av hur 
“Kommunikationen” fungerar. Att alltid gå igenom funktioner och bakomliggande struktur 
är självklart. Tänk på att system är en del av användarens arbetsuppgift och därför bör 
utbildning av systemet ske som med allt annat på arbetsplatsen. 
 
De designprinciper vi kom fram till under denna studie liknar de designprinciper som redan 
är väl kända för många systemutvecklare och designers. Trots att medvetenheten kring 
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användarvänlighet är god hos många utvecklare så är det ett faktum att många system har 
bristande användarvänlighet. En möjlig förklaring till detta faktum kan vara bristfällig 
kommunikation mellan beställare och leverantör av system. LoU (Lagen om Offentlig 
Upphandling) har från många håll(Fastighetsvärlden, 2011) kritiserats för att förhindra 
flexibla affärsprocesser, vilket försvårar ett kontinuerligt utvecklingsarbete fram till 
leverans av slutprodukt, vilket kan leda till låg kvalitet.  
 
Mot bakgrund av diskussionen ovan skulle man kunna ha valt en annan titel på denna 
rapport, då problematiken inte nödvändigtvis är okunskap om användarvänlig design hos 
leverantör och utvecklare. Vi har dock valt att behålla titeln “Så designar du 
användarvänliga interna kommunikationsnätverk” eftersom ämnesområdet är just 
Människa-Datorinteraktion. De juridiska eller administrativa aspekter som kan ligga till 
grund för bristfällig användarvänlighet ligger utanför ramen för denna rapport.  
 

7.2 Metodkritik 
 
Genom att vi intervjuade och observerade 4 testpersoner med varierande it-kunskaper har vi 
lyckats fånga upp ett antal brister i systemet. Hade testgruppen varit större hade vi sannolikt 
haft möjlighet att hitta ytterligare brister samt avgöra hur vanligt förekommande 
användarna tycker att problemen är. Det hade givit oss större kunskap om vad som behöver 
förändras i systemet och givit mer tyngd till studiens resultat. 
 
 

8. Slutsats 
 
De riktlinjer vi tog fram baseras på de brister testpersonerna upplevde att systemet 
“Kommunikationen” hade och de observationer vi gjorde när testpersonerna använde 
systemet. De riktlinjer som denna studie resulterade i var att skapa genvägar av funktioner 
som används frekvent, bekräfta och återkoppling skapar trygg användare, förebyggande av 
fel med hjälp av text, färg och form och fokusera på målgrupp genom hela 
designprocessen. Vi såg att de problem som skapade dessa fyra riktlinjer har ett samband i 
huruvida användarna av “Kommunikationen” känner kontroll över sina arbetsmoment. 
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Bilaga 
 

Intervju 
Det finns inga rätt eller fel när det kommer till hur testpersonen tänker i sitt utförande av 
“tänka-högt-uppgifterna”. Alla tankar är till nytta för studien. Efter varje “tänka-högt-uppgift” 
kommer testpersonen få svara på frågor tillhörande varje uppgift. Intervjuerna är 
inspelade. 

 

Testperson 
 
-Kan vi spela in intervjun? 
 
-Är du en van användare av IT?(Smartphone, Dator) 
 
-Hur ofta använder du “Kommunikationen”? 
 
-Hur länge har du jobbat med “Kommunikationen”? 
 
-Vad använder du “Kommunikationen” till? 
 
-Vad är din ålder? 
 

Case 1. Rapportera i “Kommunikationen” 
Tänka-högt-uppfift1: Inrapportering av kund. Berätta hur du skulle gå 
tillväga när en kund ringt in och du ska rapportera samtalet. Utgå ifån 
startsidan. 

Synlighet/Transparens 
● Tycker du att “Kommunikationen” ger en tydlig bild av hur du ska använda 

systemet i detta case? 
 

● Är det tydligt vilka uppgifter som skall fyllas i? 
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● Är du nöjd med de uppgifter du kan fylla i eller önskar du att det fanns andra 
alternativ? 

 
● Är det tydligt var man befinner sig i systemet i de olika stegen? 

 

Feedback/Bekräftelse 
● Om du har fyllt i formuläret och skickar in det. Får du någon bekräftelse på att det 

har sänts? 
 

● Är det på något specifikt ställe under detta case som du skulle vilja ha nån form av 
bekräftelse på ditt arbete? 

○ När du har sparat? 
○ När något har gått fel? 

 
● Skulle du önska att du fått något felmeddelende under rapporteringen? 

 
● Hade du föredragit någon audiolog feedback? 

 

Möjliggöra för frekventa användare att använda genvägar 
● Finns det några genvägar från startsidan direkt till rapporteringen? 

○ Skulle du önska att det fanns? 
 

Designa dialoger som bidrar till närhet 
● Känns det som systemet är gjort för specifikt rådgivare? 

○ Varför/varför inte? 
 

Erbjud avvärjande av fel samt enkel felhantering 
● Om du under ifyllningen av formuläret råkar trycka på bakåtknappen i webbläsaren, 

kan du öppna upp dokumentet igen och då att formuläret är bestående?(uppgifter 
finns kvar, felmeddelande) 

 
 
 

Mapping/Orientering 
● Är stegen i rapporteringsprocessen självklara? 

 
● Känner du dig säker på när hela inrapporteringen är klar? 
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Stöd den inre känslan av kontroll 
● Känns det som om du har kontroll under hela rapporteringsprocessen (information 

går till intet, rapporten blir inte inskickad, osv)? 
 
 

Case 2. Informationssök, specifik 
Tänka-högt-uppgift2: En kund ringer in och påstår att han har en massa 
maskiner i sin verkstad som står och drar onödigt mycket energi. Han vill 
specifikt veta mer om den överskottsvärme hans maskiner och 
kylanläggning drar. Du har ett vagt minne om att en kollega för någon 
vecka sedan ställde exakt en liknande fråga på forumet 
“Kmmunikationen”, så du går dit och letar upp frågan (så gott det går) för 
att se vilken feedback han fick på sin fråga. 

 

Synlighet/Transparens 
● Tycker du att “Kommunikationen” ger en tydlig bild av hur du ska använda 

systemet i detta case? 
 

● Är det tydligt vad man har för valmöjligheter i systemet för just detta case? 
 

● Är det tydligt var man befinner sig i systemet? 
 

 

Feedback/Bekräftelse 
● Hade du önskat att du fått någon forma av feedback under din sökning? I sådanna 

fall när? 
 

Mapping/Orientering 
● Är stegen i sökprocessen självklara? 

 
● Är det några steg i ditt sökande som skulle kunna tas bort?(Några steg som är 

onödiga) 
 

● Vilka alternativa sökvägar finns det? 
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Möjliggöra för frekventa användare att använda genvägar 
● Finns det några genvägar från startsidan som du saknar? 

 

Designa dialoger som bidrar till närhet 
● Känns det som om sökprocessen är gjord specifikt för rådgivare? 

○ Varför/varför inte? 
 
 

Stöd den inre känslan av kontroll 
● Känns det som om du har kontroll under hela sökprocessen?(Du förstår var du 

kommer när du gör vissa handlingar. Det känns logiskt.) 

 
 

Case 3. Informationssök, generell 
Tänka-högt-uppgift2: En kund ringer in och har nyligen läst en kort artikel 
om nollenergihus och vill veta mer om vad som krävs för att certifiera 
sitt hus till ett nollenergihus. Din uppgift är att leta upp information i 
forumet “Kommunikationen” (så gott det går) som är till nytta för att ge 
så god rådgivning som möjligt till kunden. Hur går du tillväga? 

Synlighet/Transparens 
● Tycker du att “Kommunikationen” ger en tydlig bild av hur du ska använda 

systemet i detta case? 
 

● Är det tydligt vad man har för valmöjligheter i systemet för just detta case? 
 

● Är det tydligt var man befinner sig i systemet? 
 

 

Feedback/Bekräftelse 
● Hade du önskat att du fått någon forma av feedback under din sökning? I sådanna 

fall när? 
 

Mapping/Orientering 
● Är stegen i sökprocessen självklara? 
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● Är det några steg i ditt sökande som skulle kunna tas bort?(Några steg som är 

onödiga) 
 

● Vilka alternativa sökvägar finns det? 
  
 

Möjliggöra för frekventa användare att använda genvägar 
● Finns det några genvägar från startsidan som du saknar? 

 

Designa dialoger som bidrar till närhet 
● Känns det som om sökprocessen är gjord specifikt för rådgivare? 

○ Varför/varför inte? 
 
 

Stöd den inre känslan av kontroll 
● Känns det som om du har kontroll under hela sökprocessen?(Du förstår var du 

kommer när du gör vissa handlingar. Det känns logiskt.) 
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