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Sammanfattning 
Aktivitetsbaserad arbetsmodell blir mer och mer vanligt och 

Försäkringskassan är en myndighet som anammat detta arbetssätt. Det 

nya sättet att jobba innebär att fler anställda jobbar hemifrån eller annan 

plats. Arbetssättet medför att det behövs IT-lösningar som kan hantera 

bland annat kommunikation och säker dokumenthantering. Det har gett 

upphov till två problem på Försäkringskassan. Det första problemet är 

förvirring kring hur anställda skall koppla upp sig korrekt mot 

Försäkringskassans konferensrumsutrustning. Lösningsförslaget skall 

kunna utvärdera ifall korrekt utrustning har kopplats in och presentera 

information gällande anslutningsstatus. Det andra gäller uppkoppling 

mot Försäkringskassans Virtuella Privata Nätverk (VPN). Problemet 

gäller att användare ofta tappar eller inte får korrekt anslutning till 

nätverksenheterna då de ansluter sig via VPN. Ett tekniskt 

lösningsförslag för respektive problem utvecklades. Applikationen 

gällande uppkoppling mot konferensrumsutrustning utvärderar att 

användaren har USB-docka (med fler komponenter ansluten till den) 

ansluten, att användaren har nätverksuppkoppling samt att drivrutin 

för USB-docka har hunnit installerats. Användbarhetstest visade på att 

applikationen fungerar som tänkt, förutom lite förvirring kring 

navigation, vilket korrigerades. Applikationen gällande VPN-

uppkoppling visar visuellt för användaren genom en ikon i 

aktivitetsfältet om användaren är korrekt ansluten till VPN eller inte. 

Applikationen fick också inbyggt alternativet att ropa på ett 

uppkopplingsskript om användaren tappar anslutning. Utvärdering 

utifrån Kravspecifikation visade att båda applikationerna kunde uppnå 

sina krav och applikationerna har paketerats och distribuerats till 

anställda på Försäkringskassan.  

Nyckelord: Aktivitetsbaserad arbetsmodell, Försäkringskassan, Virtuellt 

privat nätverk.  
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Abstract 
The activity based workplace model is becoming more and more com-

mon and the Swedish Insurance Agency is an authority that has em-

braced this model. The new way of working means that more employ-

ees work from home or another place than the office. The new working 

model needs IT solutions that can handle communication and secure 

document management. This has caused two problems at the Swedish 

Insurance Agency. The first problem is concerning confusion about how 

employees should connect correctly to the authority’s conference room 

equipment. The solution proposal should be able to evaluate if the 

correct equipment has been connected and present connection status 

information. The second is for connection to the authority’s Private 

Network (VPN). The problem is that users often lose or not get proper 

connection to the network devices when they connect through VPN. A 

technical solution for each problem were developed. The application for 

connection against conference room equipment evaluates that the user 

has a USB dock (with more components connected to it) connected, that 

the user has network connection and that the USB dock driver has 

installed correctly. Usability test showed that the application works as 

intended, except some confusion about the navigation, which was 

corrected. The application for VPN connection visually shows the user 

through an icon in the taskbar if the user is properly connected to VPN 

or not. The application also got the option of calling a connection script 

if the user loses connection. Evaluation based on Requirements Specifi-

cation showed that both applications could meet their requirements and 

the applications were packaged and distributed to employees at the 

Swedish Insurance Agency. 

Keywords: Activity based workplace model, Swedish Insurance Agency 

(Försäkringskassan), Virtual private network. 



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

Förord 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iv 

Förord 
Stort tack till alla i klientplattform-gruppen, handledare Olov Eriksson, 

Björn Nordqvist som kom med idén för examensarbetet samt andra på 

Försäkringskassan som hjälpt mig under examensarbetet. Tack till 

handledare från Mittuniversitetet, Patrik Österberg, för vägledning 

under rapportskrivandet. 



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

Innehållsförteckning 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

v 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Förord ............................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning ....................................................................................... v 

Terminologi .................................................................................................... vii 

Förkortningar och akronymer ...................................................................... vii 

1 Introduktion ............................................................................................ 1 

1.1 Om Försäkringskassan ....................................................................... 1 

1.2 Bakgrund och problemmotivering ................................................... 2 

1.3 Övergripande syfte ............................................................................. 2 

1.4 Konkreta och verifierbara mål .......................................................... 3 

1.4.1 Kravspecifikation 3 

1.5 Översikt ................................................................................................ 4 

2 Teori .......................................................................................................... 5 

2.1 Desktopapplikation ............................................................................ 5 

2.2 Virtual Private Network (VPN) ........................................................ 5 

2.3 Microsoft System Center Conbildation Manager (SCCM) ........... 5 

2.4 C++ ......................................................................................................... 6 

2.5 Simple and Fast Multimedia Library (SFML) ................................. 6 

2.6 .NET Framework ................................................................................. 6 

2.7 C# ........................................................................................................... 6 

2.8 Doxygen ............................................................................................... 7 

2.9 Windows Management Instrumentation (WMI) ............................ 7 

2.10 Användbarhetstest .............................................................................. 7 

3 Metod ........................................................................................................ 8 

3.1 Arbetsgång ........................................................................................... 8 

3.2 Utvärdering .......................................................................................... 9 

3.2.1 Användbarhet 9 

3.2.2 Användbarhetstest 10 

3.2.3 Övriga tester 10 

3.3 Verktyg ............................................................................................... 11 

3.3.1 Hårdvara 11 

3.3.2 Mjukvara 11 



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

Innehållsförteckning 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vi 

3.3.3 Kodstandard 11 

4 Konstruktion ......................................................................................... 13 

4.1 Mötesuppkopplingsapplikation ..................................................... 13 

4.1.1 Övergripande struktur 13 

4.1.2 Användargränssnitt 16 

4.1.2.1 Startsteg ............................................................................... 16 

4.1.2.2 Steg 1: Kontroll att USB-docka är ansluten .................... 18 

4.1.2.3 Steg 2: Kontroll av anslutningstyp .................................. 19 

4.1.2.4 Steg 3: Kontroll att drivrutiner installerats .................... 22 

4.1.2.5 Slutsteg ................................................................................ 23 

4.1.2.6 Övriga användargränssnittsdetaljer ............................... 24 

4.1.3 Implementation 26 

4.1.3.1 Kontrollering av USB-dockans anslutning .................... 26 

4.1.3.2 Kontroll av anslutningstyp ............................................... 26 

4.1.3.3 Drivrutinkoll ....................................................................... 28 

4.1.3.4 Övriga implementationsdetaljer ...................................... 28 

4.1.3.5 Alternativa lösningsalternativ ......................................... 29 

4.2 VPN-applikation ............................................................................... 31 

4.2.1 Övergripande struktur 31 

4.2.2 Användargränssnitt 32 

4.2.2.1 Verktygsfältsgränssnitt ..................................................... 32 

4.2.2.2 Popup-ruta .......................................................................... 33 

4.2.3 Implementation 34 

4.2.3.1 Övriga implementationsdetaljer ...................................... 34 

5 Resultat ................................................................................................... 35 

5.1 Användbarhetstest för mötesuppkopplingsapplikation ............. 35 

5.1.1 Resultat av användbarhetstest 35 

5.2 Utvärdering utifrån Kravspecifikation .......................................... 36 

5.2.1 Mötesapplikation 36 

5.2.2 VPN-applikation 37 

6 Slutsatser ................................................................................................ 39 

6.1 Utvärdering av mötesapplikation .................................................. 39 

6.1.1 Utvärdering av användbarhetstest för mötesapplikation 39 

6.2 Utvärdering av VPN-applikation ................................................... 40 

6.3 Etiska och samhälleliga aspekter .................................................... 40 

6.4 Fortsatt arbete .................................................................................... 41 

6.4.1 Utrustningsbyte 41 

Källförteckning............................................................................................... 42 



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

Terminologi 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vii 

Terminologi 
 

Typ-säkert Ett programmeringsspråk som använder sig av statiskt 

förbestämda datatyper. 

 

Förkortningar och akronymer 

SSCM System Center Conbildation Manager 

VPN Virtual Private Network  
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1 Introduktion  
Det blir mer och mer vanligt att företag använder sig av en 

Aktivitetsbaserad arbetsmodell. En myndighet som använder den 

aktivitetsbaserade modellen är Försäkringskassan och enligt den 

arbetsmodellen kan anställda utföra sitt jobb hemifrån eller från annan 

ort. Detta medför att det inom Försäkringskassan ofta genomförs 

digitala möten, både mellan anställda och kund samt mellan anställda. 

Om man kunde stabilisera och effektivisera de digitala mötena skulle 

Försäkringskassan samt alla dess kunder dra nytta av det.  

Det aktivitetsbaserade arbetssättet medför att många anställda jobbar 

hemifrån och från annan ort. För att kunna göra det behöver de ansluta 

sig till Försäkringskassans Virtuella Privata Nätverk (VPN). Denna 

uppkoppling mot VPN har visat sig kunna krångla. Om man på något 

sätt kunde säkerställa, förenkla eller förbättra uppkopplingen mot 

Försäkringskassans VPN skulle de anställda förlora mindre tid och det 

skulle både kunder och anställda tjäna på i längden. 

1.1 Om Försäkringskassan 

Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för att 

utreda, besluta om och betala ut ersättningar och bidrag inom 

socialförsäkringen.  Examensarbetet utförs åt Försäkringskassan IT i 

Sundsvall. Försäkringskassan IT har cirka 980 anställda i Sverige och 

knappt 700 av dem sitter i Sundsvall. Försäkringskassan IT ansvarar för:  

 Leverans av IT-utveckling och IT-tjänster. 

 Drift och underhåll av IT-tjänster  

 IT-arkitektur 

 IT-säkerhet. 

 Att tillhandahålla IT-resurser med efterfrågad kompetens, 

metoder, modeller och verktyg inom ansvarsområdet 

 Att tillhandahålla ovan angivet i enlighet med de 

överenskommelser om servicenivå och riktlinjer som 

myndigheten har träffat 
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 Utveckla, förvalta och besluta stödprocesser inom dessa områden 

Arbetet utförs hos Plattform-gruppen som ansvarar för 

programdistribution via System Center Conbildation Manager (SSCM) 

och Imagehantering. Imagehantering innebär hantering av det 

operativsystem med tillhörande programvaror som distribueras till alla 

anställda på Försäkringskassan i Sverige. 

 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

Inom Försäkringskassan finns ett ökande behov av att kunna genomföra 

digitala möten. På Försäkringskassan sker möten mellan kontor i olika 

delar av landet och det är inom organisationen vanligt att anställda 

arbetar hemifrån. Detta gör det viktigt att kunna genomföra möten 

digitalt då anställda ofta inte befinner sig på samma ställe fysiskt. 

Organisationen har upplevt problem med uppkopplingen av 

konferensrumsutrustningen som innefattar en USB-docka med plats för 

mikrofon, kamera och tv. Organisationen har mellan 13 000 och 14 000 

användare och IT-mognaden hos användarna är väldigt varierande. Det 

gör att det för en del användare kan vara en utmaning att koppla upp 

sig mot digitala möten. Många anställda har anmält problem gällande 

hur de ska koppla upp sig till organisationens helpdesk. En lösning på 

detta problem är angelägen därför att den kan leda till mindre förlorad 

tid och därmed ökad effektivitet inom organisationen.  

På Försäkringskassan använder man sig av nätverksenheter för att spara 

filer och dokument. Alla anställda har på nätverksenheten H: en egen 

mapp där filer och dokument sparas. När en användare ansluter sig till 

nätverksenheterna på Försäkringskassan via VPN och arbetar på distans 

så saknas ibland anslutning till Försäkringskassans nätverksenheter (H: 

G: m.m. m.m.). Detta kan skapa problem då användare redigerar 

dokument som ligger på en nätverksenhet. Om anslutningen avbryts 

kan ändringarna i dokumentet gå förlorade om användaren inte är 

uppmärksam. Det är därför uppskattat om användaren får en notis när 

hen tappar anslutningen mot VPN. En lösning på detta är angeläget 

därför att det kan leda till mindre förlorat arbete och tid.  

1.3 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att ge upphov till ett tekniskt 

lösningsförslag inom följande problemområden: Uppkoppling mot 
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konferensrumsutrustning och anslutningsproblem vid användning av 

VPN. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Målen är följande: 

 Utveckla lösningsförslag till respektive problem 

 Utvärdera utifrån kravspecifikation framtagen av 

Försäkringskassan 

 Utvärdera genom att genomföra användbarhetstest 

1.4.1 Kravspecifikation 

Här presenteras kravspecifikation framtagen av Försäkringskassan för 

lösningsförslag gällande bägge problemområden. 

Digitalt hjälpmedel för anslutning till konferensrumsutrustning: 

• skall vara valfri att använda 

• skall följa FK:s grafiska profil 

• skall placeras under ”FK-Självhjälp” 

• skall pilottestas enligt FK:s gällande rutiner 

• den tekniska lösningen och koden ska vara väl 

dokumenterad/kommenterad 

• applikationen ska vara möjlig att distribuera via Microsoft SCCM 

• före- och efterläget ska undersökas, dokumenteras och 

presenteras 

• användaren klickar på programmet som presenterar 

anslutningsinformation ”steg för steg”, informerar även 

användaren om att fast nätverk är att föredra 

• programmet kollar så att en HP USB docka är ansluten, när 

användaren har dockan ansluten och internetuppkoppling 

informeras användaren om att det är OK att starta mötet 
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Digitalt hjälpmedel för att kontrollera anslutning vid distansarbete 

via VPN: 

• skall startas automatiskt vid distansarbete via VPN 

• skall visuellt visa anslutningens status 

• skall följa FK:s grafiska profil 

• skall pilottestas enligt FK:s gällande rutiner 

• den tekniska lösningen och koden ska vara väl 

dokumenterad/kommenterad 

• om möjligt ”bygga in” mobilitetskollen(FK-gjort program) på 

något sätt 

• applikationen ska vara möjlig att distribuera via Microsoft SCCM 

1.5 Översikt  

Kapitel 2 beskriver Teori, kapitel 3 Metod, kapitel 4 Konstruktion, 

kapitel 5 Resultat och kapitel 6 Slutsats.   



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

2 Teori 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

5 

2 Teori   
I kapitel 2.1 – 2.10 beskrivs nödvändig teori för att förstå projektets syfte 

och utförande. 

2.1 Desktopapplikation 

En Desktopapplikation är ett program som körs på egen hand på ett 

skrivbord, i en stationär eller bärbar dator. Termen används för att tala 

om att det är en applikation som inte behöver en webbläsare för att köra 

utan kan köras direkt från skrivbordet. I Windows är en 

desktopapplikation ett program som körs på skrivbordet och inte i 

fullskärm som tabletapplikationer bruka göra. [1] 

2.2 Virtual Private Network (VPN) 

Ett Virtuellt Privat Nätverk (VPN) är en teknik som tillåter att man kan 

ha ett privat nätverk ovanpå ett publikt nätverk. I ett VPN är ofta flera 

olika tekniker applicerade mot målet att leverera privat kommunikation 

inom Internets publika infrastruktur. VPN är ett koncept som består av 

två delar: ett virtuellt nätverk ovanpå det ständigt lyssnande Internet 

och ett privat nätverk för konfidentiell kommunikation och användning. 

Ett VPN definieras som ett logiskt nätverk som är skapat inom en delad 

infrastruktur samtidigt som det behåller egenskaperna ett privat 

nätverk har. Det innebär att kommunikationen över det logiska 

nätverket hålls privat men att kvaliteten för kanalen bibehålls. Målet 

med VPN är att använda sig av det publika Internet men att tillåta 

privat kommunikation inom det. [2] 

 

2.3 Microsoft System Center Conbildation Manager (SCCM) 

System Center Conbildation Manager är ett systemhanteringsprogram 

utvecklat av Microsoft. Det används för att hantera stora grupper av 

datorer. SCCM leverarar fjärrkontroll, mjukvarudistribuering, 

operativsystemsdriftsättning, versionshantering, nätverksaccesskydd 

och mjukvaru-inventering. [3] 
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2.4 C++ 

C++ är ett generellt programmeringsspråk, gjort för att kunna hantera 

olika sorters problem. Det är gjort för att vara bättre än sin föregångare 

C. C++ erbjuder data-abstraktion, objektorienterad programmering och 

levererar stöd för allmän programmering. Nyckelkonceptet i C++ är en 

klass (eng class). En klass är egendefinierad datatyp. Klasser tillåter 

gömning av data, garanterad initialisering av data, implicita typ-

konversioner för egendefinierad datatyper, dynamisk typning, 

användar-kontrollerad minneshantering och mekanismer för att 

överlagra operatorer. [4] 

 

2.5 Simple and Fast Multimedia Library (SFML) 

SFML är ett portabelt multimedia-bibliotek skrivet i C++ [5]. SFML 

levererar ett enkelt gränssnitt till de olika delarna av en dator. SFML 

består av fem olika moduler för system, fönster, grafik, ljud och nätverk. 

SFML kan köras på olika plattformar, till exempel Windows, Linux och 

Mac OS X. SFML kan köras i fler programmeringsspråk, bland annat 

C++, C, Java, Ruby, Python och Go. [6] 

2.6 .NET Framework 

.NET-ramverket är en integrerad del av Windows. .NET-ramverket 

innehåller ett virtuellt exekveringssystem kallat Common Language 

Runtime (CLR) och en uppsättning klassbibliotek. CLR är en 

kommersiell implementation av Microsoft som följer Common 

Language Infrastructure (en internationell standard som är en grund för 

att skapa exekveringsmiljöer). [7] 

2.7 C#  

Målet med C# är att tillhandahålla ett säkert, enkelt, objektorienterat, 

modernt och Internet-centrerat högprestandaspråk för .NET-

programmering. C# är det primära programmeringsspråket för 

programmering i .NET-ramverket. C# är ett fullt utvecklat 

programmeringsspråk som är framtaget utifrån erfarenheter från de 

senaste tre decienniernas stora programmeringsspråk. Man kan i C# se 

tydliga influenser från Java, C++, Visual Basic och andra språk. C# är ett 

imperativt och objektorienterat programmeringsspråk men innehåller 

också stöd för strukturerad och komponentbaserad programmering. I 

C# finns allt som hänger samman med en klassdeklaration i själva 
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deklarationen, till skillnad från C++ där det krävs en headerfil. Något 

som känneteckar C# är delegater som gör det möjligt att anropa 

metoder indirekt. Man kan finna liknande funktionalitet i till exempel 

C++ men delegater skiljer sig från det för att delegater är typsäkra 

referenstyper som kapslar in metoder med specifika signaturer och 

returtyper.  [7] 

2.8 Doxygen 

Doxygen är ett verktyg för att generera dokumentation från 

kommenterad C++-kod. Doxygen stödjer också andra populära som C, 

C#, PHP, Java, Python, Fortran, VHDL och så vidare. Doxygen kan 

generera online-dokumentation i webbläsaren med HTML-kod eller 

offline som referensmanual i Latex. Doxygen går att konbildera på olika 

sätt så att dokumentationen blir som du vill ha den. [8]  

2.9 Windows Management Instrumentation (WMI) 

Windows Management Instrumentation är en infrastruktur för data och 

operationer på Windows-baserade operativsystem. WMI-skript eller 

program kan användas för att automatisera uppgifter på en Windows-

dator. WMI kan användas i alla Windows-baserade program och är 

mest användbar i företagsapplikationer. [9] 

2.10  Användbarhetstest 

Ett användbarhetstest innebär ett test i en kontrollerad miljö med en 

passande målgrupp för det du testar. Användbarhetstest syftar i att 

testa om det som utvecklas har en informerande design (användbar för 

utvald målgrupp och lätt att förstå), att eliminera designproblem och 

frustration samt förbättra lönsamheten och funktionaliteten för 

produkten. [10] 
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3 Metod 
Kapitel 3 beskriver projektets arbetsmetoder, vilka verktyg som använts 

samt arbetsgång. 

3.1 Arbetsgång 

Arbetet med de två desktopapplikationerna utförs följande ungefär 

samma arbetsgång. Arbetet inleds med att fundera på och studera hur 

en lösning på respektive problem skulle kunna utformas. Sedan 

utvärderas vilket programmeringsspråk som fungerar bra att använda. 

Jobbet inleds med utvärdering hur en lösning skulle kunna fungera och 

om det finns olika sätt att lösa de olika delproblemen.   

Programmeringsspråket C++ väljs till Mötesapplikationen för att det är 

ett kraftfullt, pålitligt och populärt språk som därmed har stort stöd för 

alla typer av funktionalitet och bibliotek (SFML-biblioteket var en 

anledning). En annan anledning är att programmeraren är van att 

programmera i C++.   

C# väljs till VPN-applikationen för att det efter internetstudier och 

testning visade att det hade ett bra stöd för att lösa denna typ av 

problem (skapa applikation som körs i aktivitetsfältet i Windows). C# 

och .NET har bra stöd för funktionalitet i Windowsoperativsystem 

(Microsoft driver utvecklingen av C# och .NET). 

Arbetsfokus läggs från början på funktionalitet. Design och 

användargränssnitt utvecklas efter det att grundfunktionaliteten är satt. 

Med grundfunktionalitet menas utvärderingsstegen som ingår i 

applikationerna. Grundfunktionalitet i mötesapplikationen innebär att 

utvärdera om all nödvändig utrustning är inkopplad och i VPN-

applikationen att utvärdera om användaren är uppkopplad mot VPN-

tjänsten eller inte. Utvecklingen av applikationerna diskuteras under 

utvecklingen ofta med handledare och andra berörda på 

Försäkringskassan, vilket ger nödvändig feedback.  Detta följs av att 

applikationen gällande uppkoppling mot konferensrumsutrustning 

utvärderades genom att användbarhetstester utförs. I nästa steg 

paketeras applikationerna och skickas ut för pilottestning enligt 

Försäkringskassans gällande rutiner. I och med detta säkerställs också 

att applikationerna går att distribuera via Microsoft SCCM. Efter 
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användbarhetstester skall nödvändiga ändringar tillämpas eller problem 

lösas. Vilket lösningssätt som kunde tänkas möjligt utvärderas genom 

testning, studier och diskussion med inblandade. Lösningsförslag 

diskuteras vidare i Konstruktion, Resultat och Slutsats. En illustration av 

arbetsgången i projektet visas nedan i figur 1. 

 

Figur 1: Illustration av arbetsgången under examensarbetet. 

3.2 Utvärdering 

Under arbetets gång utförs användbarhetstester som ger återkoppling 

om hur applikationen fungerar. Applikationen kommer även testas ur 

säkerhetssynpunkt för Försäkringskassans system. 

3.2.1 Användbarhet 

Litteratur som studerats för information om användbarhet är 

”Prioritizing Web Usability” skriven av Jakob Nielsen och Hoa Loranger 

[10]. Boken ”Prioritizing Web Usability” handlar främst om 

användbarhet på webbsidor men anses innehålla viktig information 

kring användbarhet för applikationer i allmänhet.  

I boken beskrivs vikten av att vara konsekvent och att det är ett viktigt 

koncept inom navigering i applikationer. Håller man navigationen 

konsekvent hjälper man användare genom att visualisera deras 

nuvarande position i applikationen och deras möjligheter så att 

användare inte behöver gissa sig fram. Detta är något att ha i åtanke vid 

utvecklande av en applikation som är tänkt att fungera som en guide. 
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Det beskrivs i boken att läsbarhet är ett stort användbarhetsproblem. 

Enligt studierna i boken sågs det upprepade gånger att människor av 

alla åldrar och med olika synförmågor hade svårigheter med att läsa 

text på hemsidor som de visades. Det viktiga för att göra text läsbar 

beskrivs vara; att använda tydligt typsnitt med tillräcklig storlek och 

vara konsekvent i användandet av typsnitt och att använda sig av 

antingen vit text på mörk bakgrund eller mörk text på vit bakgrund. 

Detta kan anses viktigt i en applikation som kommer att innehålla 

rubriker, information och riktlinjer i textform för hur en användare ska 

koppla upp sig mot utrustning.  

3.2.2 Användbarhetstest 

Litteratur som studerats för information kring använbarhetstest är 

”Handbook of Usability Testing” skriven av Jeff Rubin och Dana 

Chisnell [11].   Användbarhetstest kommer att utföras för applikationen 

för mötesuppkoppling. VPN-applikationen anses ha för litet 

användningsområde för att ett användbarhetstest skulle ge något 

nyttigt. Det är viktigt att ha en plan för hur användbarhetstester ska 

utföras. De punkterna är: 

• Mål: Målet med användbarhetstestet är att se till att 

applikationen fungerar som tänkt, att applikationen är användbar 

och att sedan jämföra mot kravspecifikationen. 

• Metod: Förse testpersonerna med information hur testet ska 

utföras samt att förse deltagarna med applikationen som då 

placeras under ”FK-Självhjälp”. 

• Testmiljö: På användarnas Försäkringskassan-dator. 

Applikationen distribueras ut till deltagarna för testning. 

Testningen utförs i Konferensrum mot konferensrumsutrustning. 

• Mätbara data: Mätningen blir på hur bra deltagarna upplever att 

applikationen fungerar samt hur användargränssnittet och 

designen upplevs. 

• Presentation: Diagram eller statistik som illustrerad insamlad 

data. 

 

3.2.3 Övriga tester 

Applikationerna ska pilot-testas enligt Försäkringskassans gällande 

rutiner. Det som testas är att applikationerna inte läcker minne, tar upp 

för stor plats eller stör något av Försäkringskassans andra program eller 
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något på datorn. Det ska också vara möjligt att distribuera applikationen 

via distribueringssystemet de använder, Microsoft SCCM.  

3.3 Verktyg 

Under projektets gång används olika verktyg för att utföra och 

underlätta arbetet. 

 
3.3.1 Hårdvara 

Hela arbetet utförs på en bärbar dator med Microsoft Windows 7 

Professional som operativsystem med typiska tillbehör. Den bärbara 

datorn är en standarddator som används på Försäkringskassan, i 

princip alla anställda använder en sådan, några har 32-bitars 

operativsystem och resten har 64-bitars operativsystem. Det är på en 

sådan dator som applikationerna ska köras.  

3.3.2 Mjukvara 

Som programmeringsverktyg och utvecklingsverktyg används 

Microsoft Visual Studio 2015. Visual Studio används vid 

programmering i både C++ och C#. Ett C++ biblioteket kallat Simple and 

Fast Multimedia Library (SFML) utnyttjas i applikationen gällande 

konferensrumsutröstning. SFML används främst till att skapa ett 

grafiskt användargränssnitt. Programdokumentation är tänkt att göras 

med hjälp av ett dokumentationsverktyg kallat Doxygen. 

3.3.3 Kodstandard 

För att koden skall vara lättläst och enklare att följa har några regler 

gällande namnsättning av variabler, funktioner och klasser följts: 

• Variabler och funktioner inleds alltid med en gemen och därefter 

en versal för varje nytt ord. Till exempel myFunction eller 

myCounter.  Konstanta variabler har endast versaler. Till 

exempel NUMBEROFSTAGES, något som aldrig ändras. 

• Klasser inleds alltid med versal och sedan är det versal i varje 

nytt ord. Till exempel TextClass. 

• Privata medlemsvariabler i klasser har döpts med m_ och gemen 

i första ordet följt med versal för varje nytt ord. Detta för att 

enklare få överblick på vad som är vad. Till exempel 

m_infoTextClass. 
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Koden skall också vara väl kommenterad och dokumenteras med hjälp 

av verktyget Doxygen. Doxygen ger en dokumentation i form av en 

HTML-webbsida där man har bra överblick över koden, alla klasser och 

funktioner.  
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4 Konstruktion  
Kapitel 4.1 – 4.2 Behandlar konstruktion av lösningsförslagen för 

respektive problem. 

4.1 Mötesuppkopplingsapplikation 

Den föreslagna lösningen är tänkt att verifiera tre steg som är 

nödvändiga för att kunna starta ett konferensrumsmöte.  

1. Kolla så att USB-docka (HP Dock) är ansluten till datorn. Ljud 

och bild kopplas via dockan till en mikrofon och en tv som 

finns i konferensrummen. 

2. Kolla vilken typ av internetanslutning användaren har. 

Kabelanslutning är att föredra men trådlös anslutning ska 

kunna användas i värsta fall. 

3. Kolla att drivrutiner för dockan är färdiginstallerade och att 

användaren därmed är redo att starta mötet. 

 

Applikationen är tänkt ge användaren nödvändig information om vad 

applikationen utför och ge tydlig information om hur man kopplar upp 

sig på korrekt vis till konferensrumsutrustning. Applikationen skall 

utvecklas så att den når upp till kraven enligt kravspecifikationen i 

kapitel 1.4.1. 

4.1.1 Övergripande struktur 

Lösningsförslagsapplikationen är skriven i C++ men använder sig också 

av ett program skrivet i C# samt SFML (Simple and Fast Multimedia 

Library). 

C++-applikationen är uppdelad i 5 klasser, Application, ImageClass, 

TextClass, StageVisualize samt Utility. Klasserna har lite olika 

användningsområden. 

Application-klassen är den som sköter själva körningen av hela 

applikationen, det är här alla de andra klasserna används. Application-

klassen har privata medlemmar av de andra klasserna förutom Utility 

som är statisk och inte behöver instansieras till ett objekt för att 

användas.   
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ImageClass används för att ladda in och använda bilder i applikationen, 

klassen innehåller en konstruktor där ett filnamn tas in, samt 

nödvändiga funktioner för att hantera bilder, till exempel sätta position 

eller att kolla bilden storlek i pixlar. ImageClass använder sig av SFML-

biblioteket för att ge ett gränssnitt att på ett enkelt sätt ladda in bilder. 

TextClass används för att skapa en text och ett gränssnitt att hantera 

texten med. TextClass laddar in en font via en font-fil, den font som 

används i applikationen är ”Neue Haas Grotesk” som ingår i 

Försäkringskassans grafiska profil. Klassen och dess gränssnitt har 

funktioner för att göra olika operationer på texten, till exempel ändra 

färg eller storlek.  

StageVisualize-klassen hanterar grafisk presentation av var i de olika 

utvärderingsstegen av applikationen användaren befinner sig i. Detta 

visualiseras som en lista med bock-ikoner i användargränssnittet. 

Utility-klassen innehåller verktyg som används för att verifiera och 

uppdatera var användaren befinner sig i de olika steg som finns i 

applikationen. Det är via denna klass som själva arbetet mot datorn 

sker, alla tre stegen i applikationen utvärderas om de är sanna eller 

falska via denna klass. Utility-klassen har därför tre huvudfunktioner 

som utvärderar steg 1, steg 2 och steg 3. 

Det finns också en header-fil kallad Globals som innehåller globala 

variabler som används i mer än en fil. Den övergripande strukturen för 

applikationsprojektet kan ses nedan i figur 2. 
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Figur 2: Struktur för mötesapplikationsapplikation. 

 

I figur 3 som kan ses nedan visas ett UML-diagram över alla klasser, 

tillhörande funktioner och variabler samt enums.  

 
Figur 3: UML-diagram över Mötesuppkopplingssapplikationen. 
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4.1.2 Användargränssnitt 

Användargränssnittet är tänkt att ge tydlig information till användaren 

om hur användaren ska ansluta sig korrekt till 

konferensrumsutrustningen. Det ska också vara tydligt vad 

applikationen gör så att ingen förvirring uppstår. Gränssnittet ska vara 

en fönsterruta som presenterar bilder och instruktioner för användaren. 

Gränssnittet ska använda sig av Försäkringskassans grafiska profil, 

därför ska det ha Försäkringskassans logga och använda sig av 

Försäkringskassans färger. Gränssnittet ska presentera olika information 

beroende på vilket steg i applikationen användaren befinner sig på. 

Användargränssnittet består av fem steg, ett startsteg innan själva testet 

startas, ett steg som kollar USB-dockans anslutning, ett steg som kollar 

internetanslutningstyp, ett steg som verifierar att drivrutinerna har 

hunnit installerats och ett sista steg som berättar för användaren att det 

är fritt fram att starta möte. Kapitel 4.1.3.1 – 4.1.3.5 beskriver de olika 

stegen i applikationen och dess egna användargränssnitt. 

4.1.2.1 Startsteg 

Startsteget är tänkt att ge användaren information om vad 

applikationen utför med både text och bild. Den använder sig av en bild 

som Försäkringskassan tidigare använt i en lathund samt följer 

Försäkringskassans grafiska profil. Startsteget innehåller också 

information nere till vänster om vad det är som testet kommer att 

utvärdera. Startsteget har en knapp där det är tänkt användaren ska 

klicka då användaren vill starta utrustningstestet. En version av 

startstegets användargränssnitt kan ses nedan i figur 4.  
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Figur 4: Hur startsteget i applikationen ser ut.   



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

4 Konstruktion 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

18 

4.1.2.2 Steg 1: Kontroll att USB-docka är ansluten 

Steg 1 utvärderar om USB-dockan, som medför ljud och bild för 

konferensrum, är ansluten. Steget innehåller en text som säger åt 

användaren att koppla in USB-dockan samt en bild som visar hur den 

kabel till USB-dockan, som ska kopplas in, ser ut. Nere i vänstra hörnet 

av gränssnittet visas en lista med vad som ska utvärderas och var i 

utvärderingen användaren befinner sig. Hur det ser ut då användaren 

väntar på steg 1 syns nedan i figur 5. Om Steg 1 går bra och USB-dockan 

hittas går applikationen vidare till Steg 2 och laddningsikonen till 

vänster om ljud och bild ändras till en grön bock. Hittas inte USB-

dockan byts laddningsikonen för ljud och bild (som symboliserar steg 1) 

till ett rött kryss och en text dyker upp som säger att dockan inte är 

ansluten och uppmanar användaren att koppla in den. I figur 6 syns hur 

det ser ut då USB-dockan inte hittas. 

 

Figur 5: Hur det ser ut då applikationen utvärderar steg 1. 
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Figur 6: Hur det ser ut då applikationen inte hittar att USB-docka är ansluten. 

4.1.2.3 Steg 2: Kontroll av anslutningstyp 

Om Steg 1 har gått bra fortsätter applikationen till Steg 2. Steg 2 visar på 

samma sätt som Steg 1 en rubrik som den här gången uppmanar 

användaren att koppla in en nätverkskabel om det finns tillgängligt. Det 

presenteras också en bild som visar hur en kontakt för internetkabel ser 

ut och tydliggör att det är föredraget att använda sig av fast nätverk. 

Steg 2 har också listan med utvärderingssteg nere i vänstra hörnet och 

om användaren tagit sig till Steg 2 kommer det att vara en grön bock till 

vänster om ljud och bild. Figur 7 visar hur det ser ut för användaren när 

applikationen utvärderar anslutningstypen. Under utvärderingen av 

Steg 2 kommer Steg 2 och Steg 3 ha laddningsikoner. Beroende på vad 

användaren visar sig ha för anslutningstyp kommer Steg 2 att generera 

tre olika fall.  

Om Steg 2 kommer fram till att användaren har fast nätverk kommer 

applikationen gå vidare till Steg 3 och Steg 2 kommer att få en grön bock 

i listan nere till vänster om texten Nätverksanslutning. Om 

utvärderingen kommer fram till att användaren har trådlös anslutning 

visar applikationen tydligt att det är att föredra att ha fast anslutning 

men användaren kan om hen måste gå vidare i applikationen med 
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trådlöst nätverk. Har användaren trådlöst nätverk kommer det upp en 

knapp där användaren kan välja att gå vidare i applikationen. På 

knappen står det att det inte är rekommenderat att köra trådlöst. 

Laddningsikonen till vänster om Nätverksanslutning i listan nere till 

vänster ändras till en orange bock som visar att det finns 

internetanslutning men att den inte är optimal, hur detta ser ut visas 

nedan i figur 8. Om utvärderingen skulle komma fram till att 

användaren inte har nätverksanslutning byts laddningsikonen istället 

till en röd bock och en text som berättar tydligt för användaren att hen 

inte har nätverksanslutning, detta kan ses i figur 9. 

 

Figur 7: Hur det ser ut medan applikationen utvärderar anslutningstyp. 
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Figur 8: Hur det ser ut om användaren har trådlös nätverksanslutning. 
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Figur 9: Hur det ser ut om användaren saknar nätverksanslutning. 

4.1.2.4 Steg 3: Kontroll att drivrutiner installerats 

Om användaren tagit sig vidare från Steg 2 via fast nätverk kommer 

bocken i listan till vänster om nätverksanslutningsrubriken vara grön 

och om användaren tagit sig vidare med trådlöst nätverk kommer 

bocken vara orange när användaren kommer till Steg 3. 

Användargränssnittet i steg 3 har förutom listan endast en rubrik som 

berättar för användaren att den utvärderar om alla drivrutiner till 

användaren har installerats klart. Hur det ser ut medan Steg 3:s 

utvärdering körs visas nedan i figur 10. Denna utvärdering ska inte 

kunna misslyckas eftersom att USB-dockan är korrekt inkopplad när 

användaren tagit sig till detta steg.  Det kan dock ta lite tid första 

gången en ny docka används. 



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

4 Konstruktion 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

23 

 

Figur 10: Hur det ser ut då det utvärderas om drivrutiner installerats klart 

(nätverksanslutningsbock skulle också kunna vara orange). 

4.1.2.5 Slutsteg 

Om användaren tar sig till slutsteget innebär det att alla utvärderingar 

lyckats och användaren är redo att starta digitalt möte. Slutsteget består 

av en rubrik som berättar för användaren att hen är redo att starta 

digitalt möte. Det finns också en Bild som tydliggör att användaren har 

ljud och Bild. En knapp för att avsluta applikationen finns i mitten. 

Precis som i de andra stegen syns listan med ikoner som berättar hur de 

olika stegen utvärderats. När användaren kommit till slutsteget är alla 

ikoner gröna bockar eller två gröna bockar och en orange bock vid 

nätverksanslutning (om användaren kör trådlöst). Hur slutsteget ser ut 

för användaren visualiseras nedan i figur 11.   
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Figur 11: Hur det ser ut när alla steg har utvärderats och användaren är redo 

att starta digitalt möte.  

4.1.2.6 Övriga användargränssnittsdetaljer 

Alla Bilder som ingår i Applikationen är tagna ur en lathund som 

Försäkringskassan tidigare haft i alla sina konferensrum.  

Användargränssnittet innehåller också två olika hoverfunktioner. Med 

hover menas när muspekaren svävar över något. Den ena är när 

användaren svävar med muspekaren över bocklistan som alltid finns 

nere till vänster i användargränssnittet. Beroende på vilket av elementen 

i listan som musen svävar över kommer det upp en förklarande text 

över vad utvärderingarna innebär. När användaren hovrar över ”Ljud 

och Bild” i bocklistan kommer det upp en text ”Kollar så att USB-dockan 

är ansluten och via den ljud och Bild.”. Hovrar användaren över 

”Nätverksanslutning” kommer en text ”Kollar vilken typ av 

internetanslutning som finns, trådbunden rekommenderas.". Hovrar 

användaren över ”Drivrutiner” kommer en text ”Kollar så att Drivrutiner 

för USB-Dockan hunnit installera.”. Ett exempel på hur det ser ut visas 

nedan i figur 12. 
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Figur 12: Exempel på hur förtydligande text dyker upp vid hovring i bocklistan. 

Den andra hoverfunktionen är när användaren hovrar över text som 

finns på en knapp, när användaren gör det byter texten färg till en milt 

brun färg. Denna funktion är till för att förtydliga för användaren att det 

är en knapp och att något kommer hända om hen trycker på den. 

Ikonen för applikationen är en Bild av Försäkringskassans logotyp. 

Ikonen används som ikon för fönstret för applikationen, nere i 

aktivitetsfältet samt som ikon för exe-filen. 

Användargränssnittet är utvecklat uteslutande med SFML. För att sätta 

positioner för alla delar i gränssnittet har pixelmatematik för 

applikationens ruta använts. 
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4.1.3 Implementation 

I kapitel 4.1.4.1 – 4.1.4.4 beskrivs implementationen av 

funktionerna/tillvägagångssättet för kontrollering av de olika stegen. 

4.1.3.1 Kontrollering av USB-dockans anslutning 

Det första steget behövs för att verifiera om USB-dockan är ansluten till 

datorn. Utan USB-dockan ansluten får man ljud och Bild via den 

bärbara datorn, vilket man inte vill ha när man ska starta ett digitalt 

möte i ett konferensrum. Lösningen ska på ett smidigt sätt avgöra om 

du anslutit kabeln, om den är ansluten skall applikationen gå vidare till 

nästa steg, är den inte ansluten skall den visa information om att den 

inte är ansluten och berätta hur den skall anslutas. Detta görs både med 

Bild och text i användargränssnittet.  

Det sätt som applikationen löser detta för närvarande är att den letar 

upp och hämtar alla namn för hårddiskenhet som finns på datorn och 

lägger alla i en vector. Till detta används en funktion inbyggd i 

Windows.h-headern (en header som bara fungerar på Windows-

datorer) som kallas GetVolumeInformation. Därefter kollar 

applikationen om det finns en hårddiskenhet med namnet ”HP Dock” 

som är namnet USB-dockan som används i alla konferensrum får då den 

ansluts till en dator. Namnet ”HP Dock” hämtas ur en 

konbildationstextfil kallad ”Konfig.txt”. Detta för att om 

Försäkringskassan skulle byta ut sin docka så kan de gå in i 

Konbildationsfilen istället för att behöva ändra i källkoden för 

applikationen. Om det finns en hårddiskenhet med det namnet innebär 

det att USB-dockan är inkopplad och applikationen går då vidare till 

steg 2, kontrollering av anslutningstyp. Finns inte den enheten kommer 

användargränssnittet säga ifrån och applikationen kommer att stanna 

på detta steg tills den ser att USB-dockan har blivit inkopplad. 

4.1.3.2 Kontroll av anslutningstyp 

Det andra steget behövs för att kontrollera att användaren har 

nätverksuppkoppling samt vilken typ av uppkoppling. Vid digitala 

möten är fast nätverk att föredra då det ofta erbjuder mer än dubbla 

anslutningshastigheten samt en stabilare uppkoppling. Lösningen ska 

på ett smidigt sätt avgöra användarens anslutningstyp och uppdatera 

utvärderingen så att applikationen ska se när användaren bytt 

anslutningstyp och även visualisera det för användaren. Beroende på 

vad användaren har för anslutningstyp ska detta steg via 

användargränssnittet ge olika information till användaren.  
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För detta utvärderingssteg har flera olika lösningar testats. Det 

slutgiltiga lösningsförslaget hämtar informationen om användarens 

anslutningstyp via en textfil. Textfilen innehåller information om vilket 

av datorns nätverkskort som för närvarande är ansluten till Internet. För 

att skriva informationen till textfilen har ett separat program skrivits i 

C#. Detta C#-program använder sig av ett cmd-kommando för att skaffa 

sig information om de olika nätverkskorten på datorn. Informationen 

som skaffas via cmd-kommandot sparas sedan som en sträng. Detta 

görs utan att cmd-rutan faktiskt öppnas så att den inte ska vara ett 

störningsmoment för användaren. Informationssträngen skalas sedan på 

all onödig information så att den bara innehåller information om vilket 

nätverkskort som är anslutet till Internet, det trådlösa eller det fysiska. I 

C#-programmet hämtades tidigare namnet på det två nätverkskorten 

(trådlösa och fysiska) från en konbildationsfil ”Konfig.txt” som 

innehåller all konbildation för applikationen som helhet. Nu hämtas 

istället uppkopplingstyp från Konbildationsfilen, det står istället för 

namnen på nätverkskorten ”Ethernet” och ”Wireless”. Namnen hämtas 

från konbildationsfilen för att applikationen ska kunna utföra sitt jobb 

även om Försäkringskassan byter ut sina datorer och därmed troligen 

nätverkskort. Applikationen tittar fortfarande på namnet på 

nätverkskortet så om ett nytt trådlöst nätverkskort inte har ”Wireless” i 

namnet eller ett fysiskt nätverkskort inte har ”Ethernet” i namnet kan 

man ändra i konbildationsfilen så att det ändå fungerar. C++-

programmet (själva applikationen) hämtar sedan den av C#-

programmet skrivna informationen ur textfilen ”connectionInfo.txt”. 

Informationen i ”connectionInfo.txt” består av namnet på 

nätverkskorten och en siffra tillhörande namnen, siffran berättar vilket 

av nätverkskorten som just nu är anslutet till Internet. Beroende på vad 

C++-applikationen hämtar för information ur textfilen avgör den om 

datorn är uppkopplad trådbundet, trådlöst eller inte alls. Detta steg körs 

om och om igen för att uppdatera i applikationen om användaren byter 

uppkopplingstyp. 

När användaren kommer till steg 2 kommer C#-programmet att startas 

och köras i en egen tråd. C#-programmet avslutas när steg 2 är 

färdigutvärderat. I en annan tråd hämtas informationen om 

nätverkskorten successivt om och om igen för att kunna uppdatera 

status tills det att användaren lämnar steg 2.  
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Grafiken körs i huvudtråden, anledningen till att utvärderingen körs i 

en egen tråd är för att annars väntar grafiken på utvärderingsprocessen 

och den fördröjningen blir tydlig i användargränssnittet. Detta för att 

det tar tid mellan gångerna grafiken uppdateras till skärmen. Just detta 

var anledningen till att ett tidigare lösningsförslag som fungerade 

reviderades. Det tidigare lösningsförslaget använde sig av WMI som är 

en slags databas redo för uppslagning av information som finns i 

Windows-datorer. Ur WMI hämtades också information om vilket 

nätverkskort på datorn som var ansluten till Internet. Problemet med 

denna lösning är att WMI-anrop via C++ inte kan köras om och om igen 

i något annat än en huvudtråd. Detta medförde att med den lösningen 

gick inte uppdateringsfördröjningen att komma ifrån.  

 
4.1.3.3 Drivrutinkoll 

Det tredje steget behövs för att även om USB-dockan med ljud och Bild 

är inkopplad betyder det inte att alla drivrutiner har hunnit installerats. 

Skulle en användare starta ett digitalt möte innan drivrutinerna har 

hunnit installera klart kommer datorn att använda ljud och Bild för 

datorn istället för konferensrumsutrustningen, vilket hela 

applikationens syfte är att undvika. 

Applikationen utför denna koll genom kolla upp vilka drivrutiner som 

just nu är installerade på datorn.  Den repeterar detta steg tills det att 

den hittar rätt drivrutin (den för USB-dockan). Detta utförs med hjälp av 

en funktion kallad EnumDeviceDrivers som finns i ”Psapi.h” som kan 

användas för att hämta namnen för de drivrutiner som hunnit 

installerats (kan göra annat drivrutinsrelaterat med). Psapi.h är även det 

en header som är inriktad på Windows-datorer. Namnet för USB-

dockans drivrutin hämtas från samma konbildationsfil ”Konfig.txt” som 

används i tidigare steg, detta ifall Försäkringskassan skulle byta USB-

docka och därmed drivrutin också. Namnet på drivrutinen för USB-

dockan är ”WUDFRd.sys” och om applikationen hittar en drivrutin med 

det namnet installerad, är detta utvärderingssteg klart. 

4.1.3.4 Övriga implementationsdetaljer 

För att kunna köra en applikation utvecklad i Visual Studio 2015 behövs 

VC++ redistributable. Redistributable-paktetet innehåller bland annat 

två dll-filer som behövs för att köra applikationen. Det innebär att för att 

kunna köra applikationen på alla datorer måste detta paket installeras. 

Det är viktigt att 32-bitars-versionen av detta paket installeras för att 

SFML använder sig av 32-bitars-versionen. Det visade sig att många 
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datorer på Försäkringskassan inte hade dessa dll-filer. SFML-dll:er 

behövdes initialt också men SFML är nu statiskt länkat vilket innebär att 

dll:erna ingår i .exe-filen och därför inte behöver skickas med. 

Konbildationsfilen är skapad för att det ska kunna att använda 

applikationen även om Försäkringskassan byter ut USB-docka eller hela 

datorn. Konbildationsfilens information hanteras utan att ta hänsyn om 

texten är av gemener eller versaler. Hur informationen ser ut i 

Konbildationsfilen syns nedan i figur 13. 

 

Figur 13: Hur konbildationsfilen ser ut. 

 

Ett problem som uppstod under installationen av programmet på 

klientdatorer var att när programmet låg i C:\Program(x86)\ hade 

användare inte rättigheter att skriva i filer där. Eftersom programmet 

skriver till en textfil under anslutningstypsutvärderingssteget fungerade 

det inte på grund av rättighetsbrist. Det löstes med att flytta textfilen till 

en mapp där alla användare har rättigheter att skriva i filer. 

4.1.3.5 Alternativa lösningsalternativ 

Ett annat sätt att lösa anslutningsutvärderingen i Mötesapplikationen 

hade kunnat vara att titta på vilken IP användarens dator använder för 

att komma ut på Internet. Det skulle fungera för att Försäkringskassan 

har olika IP-intervall för trådbunden och trådlös nätverksanslutning. 

Detta rekommenderades dock inte efter diskussion med inblandade på 

grund av att IP-intervallerna kan komma att bytas då och då. Om det 

inte varit så att IP-intervallerna byts ut hade detta varit ett bra sätt att 

lösa det på, på grund av att det skulle fungera helt utan check av 

Nätverkskort eller nätverkskortstyp. Lösningen skulle vara mer generell 

och inte bunden till speciella datorer eller nätverkskort. 

Ett annat lösningsalternativ för anslutningsutvärderingen utvecklades 

men beslutades att inte användas. Anledningen var inte själva 

anslutningsutvärderingen utan att konsekvensen lösningsförslaget fick. 

Det skapade lagg/fördröjning i användargränssnittet. Anledningen var 
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att lösningen använde sig av WMI-databas för att hämta information 

och att anrop till WMI-databasen var tvungna att köras i huvudtråden 

för applikationen. Detta medförde att grafiken var tvungen att vänta på 

WMI-databasanropets utvärdering vid varje anrop och det resulterade i 

fördröjning. 
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4.2 VPN-applikation 

Den här applikationen är tänkt att hjälpa till med problem som kan 

uppstå när Försäkringskassans medarbetare ska arbeta hemifrån eller 

från annan plats, och behöver ansluta sig till Försäkringskassans nätverk 

från sin arbetsdator, via en VPN-uppkoppling. Det lösningen ska utföra 

är att visuellt visa användaren om hen är uppkopplad mot VPN i form 

av en ikon i verktygsfältet på datorn. Applikationen ska utvärdera om 

VPN-anslutningen fungerar som den ska genom att utvärdera om 

användaren fått en uppkoppling mot användarens hemkatalog. 

Applikationen ska starta automatiskt då användaren använder sig av 

VPN-uppkoppling. Om det var möjligt skulle också ett program 

Försäkringskassan redan utvecklat kallat ”Mobilitetskollen” byggas in i 

applikationen på något sätt. Ett ytterligare problem med VPN-

anslutningen är att VPN-klienten ibland kör igång utan att ”ropa på” ett 

”login-skript” som ser till att användaren kommer åt H:, G:, o.s.v. 

Därför vore det bra om applikationen kunde hjälpa till med det. 

Applikationen skall utvecklas så att den når upp till kraven enligt 

kravspecifikationen i kapitel 1.4.1. 

4.2.1 Övergripande struktur 

Lösningsförslagsapplikationen för detta problem är skrivet i 

programmeringsspråket C#. Applikationen består av två klasser, 

huvudklassen kallad NotificationAreaProgram samt en klass 

ErrorForm. NotificationAreaProgram-klassen körs hela tiden när 

applikationen är igång och hanterar ikonen i verktygsfältet samt 

funktionaliteten för hela applikationen. ErrorForm-klassen används då 

applikationen märker att den inte har tillgång till hemkatalog (därmed 

VPN) och körs då i form av en popup-ruta som notifierar användaren 

om att hen inte har någon eller har tappat sin uppkoppling. Hur 

strukturen för projektet ser ut kan ses nedan i figur 14. 
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Figur 14: Struktur för projektet för VPN-applikation. 

4.2.2 Användargränssnitt 

Användargränssnittet är tänkt att visualisera om användaren är 

ansluten korrekt via VPN (har hemkatalog tillgänglig) eller inte genom 

en ikon i verktygsfältet. Gränssnittet är tänkt att tydligt visa om 

användaren har anslutning eller inte.  

4.2.2.1 Verktygsfältsgränssnitt 

Verktygsfältsgränssnittet visar användaren en grön ikon om VPN-

anslutning finns och en röd ikon om det inte finns. Gränssnittet 

innehåller en hovertext som är olika beroende på om användaren har 

anslutning eller inte. Om användaren har anslutning presenteras 

hovertexten ”Ansluten till Hemkatalog” och om användaren för 

närvarande inte har det visas hovertexten ”Anslutning till Hemkatalog 

saknas!”. Applikationen har en meny om användaren högerklickar på 

ikonen i verktygsfältet. Menyn presenterar, sett uppifrån, alternativen 

”Mobilitetskollen”, ”Kör uppkopplingsskript” och ”Avsluta”. 

Alternativet ”Mobilitetskollen” kör igång programmet Mobilitetskollen 

som är ett av Försäkringskassan utvecklat program för att kolla upp en 

användares förutsättningar gällande nätverksanslutning. Alternativet 

”Försök ansluta igen” kör ett login-skript för att ropa på H: och 

Försäkringskassans andra nätverksenheter. Detta alternativ kan 

upprätta en anslutning om användaren inte för närvarande har det, på 

grund av att Försäkringskassans VPN-klient startat utan att login-

skriptet körts. Därför kan användaren köra det manuellt i efterhand.  
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Det sista alternativet ”Avsluta” kan man välja om man vill avsluta 

applikationen. I figur 15, 16 och 17 nedan syns hur 

verktygsfältsgränssnittet ser ut. 

 

Figur 15: Hur det ser ut då användaren inte har anslutning mot Hemkatalog. 

 

Figur 16: Hur det ser ut då användaren har anslutning mot Hemkatalog. 

 

Figur 17: Hur det ser ut då användaren har tagit fram menyn för 

applikationen. 

4.2.2.2 Popup-ruta 

Gränssnittet för popup-rutan visas endast då användaren inte är 

uppkopplad mot Försäkringskassans hemkatalog eller precis tappat sin 

anslutning mot hemkatalogen. Popuprutan består av en ikon i vänstra 

hörnet, en rubrik som säger ”Anslutning saknas” samt alternativen 

minimera, maximera och stäng-fönstret alternativ. Popuprutan har 

också en huvudtext som berättar ”Anslutning till Hemkatalog saknas!” i 

fet röd text. Popup-rutan erbjuder två alternativ att gå vidare. Det första 

alternativet ”Uppfattat” är som en ok-knapp och den stänger endast ner 

popup-rutan. Det andra alternativet är ”Försök ansluta igen” som precis 

som i alternativet ”Försök ansluta igen” i menyn kör ett login-skript. Det 

finns en fördröjning på popup-rutan så att den inte poppar upp direkt 

igen då användaren tryckt på en knapp. Hur popup-rutan ser ut syns 

nedan i figur 18. 
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Figur 18: Hur popup-rutan ser ut.  

4.2.3 Implementation 

Utvärderingen om användaren har VPN-anslutning görs genom att 

kolla om datorn kan komma åt Hemkatalog H:/. Kommer datorn åt H:/ 

innebär det att användaren är korrekt uppkopplad mot 

Försäkringskassans interna nätverk. Det är möjligt att användaren har 

anslutning till VPN men inte till H:/ och då anses det att användaren 

inte har en korrekt anslutning. Utvärderingen görs med hjälp av en 

inbyggd funktion kallad GetDrives() som finns i System och Sytem.IO 

headerna för C#.  

Utvärderingen körs om och om igen för att den ska upptäcka om 

användaren tappar sin anslutning. Detta görs med en fördröjning på 1 

sekund för att applikationen inte ska ta upp för mycket minne. 

Upptäcker applikationen att användaren inte har uppkoppling mot H:/ 

startas ErrorForm-klassen upp som kör popup-rutan som berättar att 

användaren tappat sin uppkoppling. Det finns en inbyggd tidsgräns på 

popup-rutan så att den inte kan poppa upp igen förrän efter 2 minuter. 

4.2.3.1 Övriga implementationsdetaljer 

För närvarande startas applikationen parallellt med att VPN-klienten 

startar. Eftersom den ibland ropar på VPN-klienten flera gånger är det 

inbyggt att det inte kan startas flera instanser av applikationen 

samtidigt. 

På grund av att vissa på Försäkringskassan har 64-bitars operativsystem 

och andra har 32-bitars operativsystem ligger programmet ”Koppla 

Enheter” som kan startas upp via VPN-applikationen på olika ställen på 

datorer med 32 eller 64 bitars operativsystem. Antingen ligger det i 

Program(x86) eller Program(x64). Därför testar programmet att köra 

från x64 och fungerar inte det körs det x86. 
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5 Resultat 
Kapitel 5 presenterar resultat och utvärdering av arbetet. 

5.1 Användbarhetstest för mötesuppkopplingsapplikation 

Användbarhetstester har utförts för att bedöma applikationens 

användbarhet. Testerna syftar till att utvärdera hur bra de olika 

funktionerna fungerar, ifall några problem uppstår och om 

användargränssnittet är tydligt eller om det är något som kan förbättras.  

Användbarhetstesterna gick till så att testpersonerna fick applikationen 

installerad på sin dator och ombads att testa applikationen innan de 

skulle koppla upp sig till ett möte. De uppmanades att starta 

applikationen innan de kopplade in någon utrustning och att sedan följa 

programmets instruktioner. 

Applikationen installerades på testpersonernas datorer via distribution 

från SCCM, det installerades alltså virtuellt från en annan dator. 

Programmet lades under FK-Självhjälp, en mapp som finns på alla 

anställdas datorer. När testpersonerna hade testat applikationen en eller 

några gånger svarade de på frågor i ett formulär.  

5.1.1 Resultat av användbarhetstest 

Användbarhetstestets formulär bestod av fyra frågor. Den första frågan 

var om det var tydligt hur man skulle navigera i applikationen. Den 

andra frågan var om det var något som var otydligt eller förvirrande. 

Den tredje frågan handlade om vad användaren tyckte om designen, om 

den var bra eller om det fanns något förslag till förbättring. Den sista 

frågan var om applikationen verkade fungera korrekt under 

användning (inga fel eller liknande). I figur 19 nedan syns svaren på 

användbarhetstestet. 
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Figur 19: Diagram som visualiserar resultatet från användbarhetstestet. 

Testpersonerna hade ganska sammstämmig uppfattning kring de olika 

utvärderingskriterierna för applikationen. Designen tyckte 

testpersonerna var bra och följde Försäkringskassans grafiska profil och 

applikationen fungerade som den skulle för samtliga och inga fel 

uppstod. En av testpersonerna tyckte att navigeringen var lite otydlig 

vid anslutningsutvärderingssteget, testpersonen tyckte att man kunde 

förtydliga knappen man trycker på för att gå vidare.  

5.2 Utvärdering utifrån Kravspecifikation 

En utvärdering av applikationerna utifrån respektive kravspecifikation. 

5.2.1 Mötesapplikation 

Applikationen följer kraven uppsatta i kravspecifikationen. 

Applikationen är valfri att använda, startas aldrig automatiskt. 

Applikationens design är gjord med Försäkringskassans grafiska profil, 

färgerna är tagna ur Försäkringskassans grafiska profil och Bilderna 

som används i applikationen är Bilder Försäkringskassan tidigare hade i 

en digital lathund. Applikationen har placerats under ”FK-Självhjälp” 

och efter pilottestning har det verifierats att applikationen går att 

distribuera via Microsoft SCCM. Applikationen fungerar som en guide 

och informerar användaren stegvis hur användaren ska koppla upp sig 

mot konferensrumsutrustning, de olika stegen kan ses på Bilder ovan i 
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kapitel 4. Applikationen uppfyller också kravet att applikationen ska 

kolla så att en USB-docka är ansluten. Den gör det i två steg genom att 

först kolla så att USB-dockan är ansluten och kollar sedan också att 

drivrutinerna för USB-dockan har hunnit installerats, det är först då 

användaren egentligen är redo. Koden har dokumenterats med hjälp av 

ett dokumenteringsverktyg kallat Doxygen och finns att se i HTML-

form, nedan i figur 20 finns ett exempel på hur det ser ut. 

 

 

Figur 20: Exempel på en klass med medlemsfunktioner dokumenterad med 

Doxygen. 

 

5.2.2 VPN-applikation 

VPN-Applikationen kommer att starta automatiskt samtidigt som VPN-

klienten (som finns på alla anställdas datorer). Applikationen följer 

kravet att visuellt visa anslutningsstatus genom att den visar 

anslutningsstatus i aktivitetsfältet i Windows. Detta görs med en röd 

ikon då användaren inte är uppkopplad och grön färg då användaren är 

uppkopplad. En varningsruta poppar upp om användaren plötsligt 
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skulle tappa sin anslutning mot VPN. Denna applikation har även 

denna dokumenterats med dokumenteringsverktyget Doxygen och 

finns att se på i form av en webbsida. Mobilitetskollen, som är ett av 

Försäkringskassan tidigare utvecklat program, är inbyggt i applikation 

på så sätt att det finns som ett alternativ i menyn då man högerklickar 

på programmet i aktivitetsfältet. Klickar man på ”Mobilitetskollen”-

alternativ startar man upp programmet Mobilitetskollen. Applikationen 

har testats om den går att distribuera via Microsoft SCCM och det 

fungerar felfritt. 
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6 Slutsatser 
Kapitel 6 diskuterar och utvärderar konstruktionen och resultatet av 

arbetet. Först utvärderas Mötesapplikation och dess användbarhetstest 

och sedan utvärderas VPN-applikationen. Till sist ges förslag på fortsatt 

arbete och vad som skulle behöva göras om Försäkringskassans byter 

utrustning (för att applikation skulle fortsätta fungera). 

6.1 Utvärdering av mötesapplikation 

Ett tekniskt lösningsförslag till problemet vid uppkoppling till digitalt 

möte i konferensrum har framtagits. De funktioner som specificerades i 

kravspecifikationen finns och fungerar, men det finns rum för 

finslipning både i design och funktion. 

Lösningsförslaget har efter möte med Försäkringskassan fått klartecken 

att paketeras och distribueras till alla anställda på Försäkringskassan via 

Microsoft SCCM. Det har bedömts att lösningsförslaget följer 

Försäkringskassans grafiska profil och lösningsförslaget kommer i 

framtiden att finnas tillgängligt under FK-Självhjälp.  

Konstruktionen av applikationen kunde givetvis ha tagit andra vägar i 

val av programmeringsspråk och använda bibliotek. Hade 

applikationen gjorts om från början hade antagligen C# använts som 

programmeringsspråk även för huvudapplikation istället för C++. Detta 

för att det under projektets gång framgick mer och mer hur bra anpassat 

C# var att använda för att skapa desktop-applikationer i Windows. 

6.1.1 Utvärdering av användbarhetstest för mötesapplikation 

De användbarhetstester som utfördes gjordes i synnerhet för att 

utvärdera funktionaliteten och om användare förstod hur de skulle 

använda sig av applikationen.  

Resultaten av användbarhetstesterna indikerar att applikationen 

fungerar som den ska. Gällande navigering uppstod lite förvirring och 

därför gjordes ett arbete för att förtydliga alla steg i navigationen. Detta 

resulterade i förtydligande av knappar, knapptext, textfärger, hover-

texter och rubriktexter.  



Digitala hjälpmedel för 

aktivtetsbaserat arbetssätt –  

William Våge 

6 Slutsatser 

2017-06-01 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

40 

Användbarhetstestet gav svar från fyra olika användare, om fler 

användare svarat på testet kanske man kunde dra större slutsatser kring 

applikationens funktionalitet och användbarhet. 

Boken ”Prioritizing Web Usability” tog upp viktiga delar i 

användbarhet gällande navigation och läsbarhet. Navigationspunkten 

följdes genom att ha en genomgående konsekvent navigation. Detta 

utfördes genom att ha rubriker, bilder, utvärderingslista (bocklistan) och 

knappar på samma ställe i applikationen vid varje delsteg. 

Läsbarhetspunkten följdes genom att använda Försäkringskassans 

mörka grönfärg kallad ”A-grön” som bakgrund med vit text 

genomgående i applikationen. ”Neue Haas Grotesk” som på 

Försäkringskassan är framtaget för bra läslighet på digitala skärmar 

användes som typsnitt.  

6.2 Utvärdering av VPN-applikation 

Ett lösningsförslag gällande VPN-uppkopplingsproblemet på 

Försäkringskassan har tagits fram. Lösningsförslaget täcker de mål och 

krav specificerade i kravspecifikationen.  

Lösningsförslaget har efter möte med Försäkringskassan fått klartecken 

att paketeras och distribueras till alla anställda på Försäkringskassan via 

Microsoft SCCM. Det är på Försäkringskassan ännu inte bestämt på 

vilket sätt applikationen ska startas upp automatiskt. Det två olika 

sätten som det just nu står emellan är om den ska startas med samma 

skriptfil som startar upp VPN-klienten eller om applikationen ska 

startas upp till följd av ett event som triggar då VPN-klienten startar. 

Applikationen valdes från början att utvecklas i C# vilket visade sig vara 

ett ypperligt val. Det upplevdes väldigt smidigt och välanpassat för 

denna typ av applikation. 

6.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

Försäkringskassan är en statlig myndighet som hanterar känslig 

information om medborgare och därmed är säkerheten väldigt viktig 

inom Försäkringskassan.  

Applikationerna som utvecklats till följd av detta examensarbete 

innehåller dock ingen personlig data om kunder eller anställda på 

Försäkringskassan. Den enda information som applikationerna 
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behandlar är små delar av information om datorn som använder 

applikationen. 

6.4 Fortsatt arbete 

Ett sätt att förbättra mötesapplikationen hade kunnat vara att göra ett 

mer generellt sätt att utvärdera om en USB-docka är ansluten. Istället för 

att kolla att just den nuvarande ”HP Dock” som finns på 

Försäkringskassan är ansluten. En sådan mer generell lösning skulle 

underlätta utrustningsbyte genom att göra så att ingen konbildation 

måste göras vid utrustningsbyte. 

En annan förbättring skulle vara om man automatiskt på ett smidigt sätt 

kunde slå upp vilken drivrutin som tillhör nuvarande docka och kolla 

om den är installerad utan att behöva hämta namnet från en 

konbildationsfil. 

Det finns utrymme för att förbättra användargränssnittet i 

mötesapplikationen och göra det mer estetiskt tilltalade även om den 

fyller sin funktion bra i nuvarande tillstånd. 

6.4.1 Utrustningsbyte 

Applikationen fungerar för de datorer och den utrustning som 

Försäkringskassan för närvarande använder.  

När Försäkringskassan byter ut sina datorer kan applikationen i bästa 

fall fungera utan att några ändringar behöver göras. Om den nya datorn 

har ett fysiskt nätverkskort utan ”Ethernet” i namnet, eller ett trådlöst 

nätverkskort utan ”Wireless” i namnet, måste dock ändringar göras i 

konbildationsfilen. Tidigare användes namnet på nätverkskorten här 

men efter diskussion anses det mer generellt att använda ”Wireless” och 

”Ethernet” då de med största sannolikhet finns i namnet även om de 

skulle byta dator.  

Vid byte av USB-docka behöver två ändringar göras i 

konbildationsfilen, dels namnet på USB-dockan och dels namnet på 

USB-dockans drivrutin.  
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