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Emelie Solli 2018-06-04

Sammanfattning
Systemet som kallas Beroendekartan skall kunna användas av anställda på För-
säkringskassan IT för att ta fram information om kodberoenden. Tekniken för
att ta fram och visa informationen är utvecklad, men webbgränssnittet som an-
vändare möter är inte så intuitivt som det borde vara, och risken är att den tänk-
ta användaren har svårigheter att använda webbgränssnittet för att hitta den in-
formation hen behöver. Rapporten skall genom användbarhetstester undersöka
webbgränssnittets användbarhet och föreslå förbättringar. Förbättringar kommer
att fokusera på webbgränssnittet och presenteras i form av mockups. Rapporten
kommer också gå in på webbgränssnittets användarvänlighet och om språket i
systemet är väl anpassat till användaren.

Nyckelord: Människa-dator-interaktion, tillgänglighet, användbarhet, WCAG.
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Abstract
The  system,  called  Beroendekartan,  can  be  used  by  employees  at  the
Försäkringskassan  IT to  provide  information  about  code  dependencies.  The
technology for obtaining and displaying information is developed, but the web
interface encountered by users is not as intuitive as it should be, and there is a
risk that the intended user may have difficulty, by using the web interface, to
find the information needed. The report will, through usability tests, examine
the usability of the web interface and propose improvements. Improvements
will  focus on the web interface and presented in the form of mockups.  The
report  will  also address the user friendliness of the web interface and if  the
language of the system is well adapted to the user. 
Keywords: Human-computer-interaction, usability, WCAG.
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Förord
Jag vill tacka alla på Applikationsdrift som gjort mitt arbeta möjligt. Ett stort
tack till  min handledare och alla som deltog som användbarhetstestare,  samt
med hjälp med korrekturläsning. 

Ett stort tack vill jag ge min man Dan och mitt barn Tea som varit ett ovärder-
ligt stöd under mina studier. 
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1 Inledning
Försäkringskassans IT-avdelning har nyligen utvecklat en intern webbapplika-
tion, Beroendekartan, som visar kodberoenden i testmiljöer eller produktions-
miljö, organisatorisk ansvarsfördelning för paketeringar av kod och hur koden
är paketerad  till bland annat applikationer, delsystem och IT-tjänster.

Försäkringskassan IT genomgår samtidigt en övergång till en gemensam termi-
nologi för verksamheten. Idag skiljer sig innebörden av begreppen åt inom or-
ganisationen  och målet  med  den  kommande  förändringen  är  ett  gemensamt
språk mellan olika delar av organisationen. Förändringen är påbörjad och för
det här arbetet på Applikationsdrift, ett leveransområde inom Försäkringskassan
ITs avdelning IT-Produktion, används den gamla terminologin som de anställda
arbetar med.

Beroendekartan har ett webbgränssnitt som möjliggör att visualisera relationer
mellan kod och annan inläst  data  från olika källsystem. Systemet  innehåller
komplexa relationer och lagrar data i en grafdatabas. Användarna, anställda på
försäkringskassans IT-avdelning, kan göra sökningar genom systemets webb-
gränssnitt.  Sökningarna innebär komplexa frågor och svaren presenteras med
olika typer av diagram i webbgränssnittet. Både sökning och resultat sker ge-
nom webbgränssnittet som är uppbyggt med HTML, SemanticUI CSS och Ja-
vascript.

Beroendekartan är utvecklad främst med funktionalitet och inte användbarhet i
åtanke. Eftersom fokus lades på att konstruera ett funktionellt system i första
hand, valdes ett populärt CSS bibliotek, men det har inte använts tid för att ar-
beta med användbarhet under utvecklingen av systemet. Det är därför inte kon-
trollerat  hur  systemet  är  användbarhetsmässigt.  Det  finns  en  upplevelse  hos
Försäkringskassan IT att användbarheten skulle behöva förbättras. Personerna
som utvecklat systemet har god kunskap att kunna navigera i det, men anställda
som skall sätta sig in i och använda systemet har det svårare.

Användbarheten i det här systemet är viktig för Försäkringskassan IT då syste-
met bedöms vara ett viktigt hjälpmedel i det dagliga arbetet. Om systemet upp-
levs av användare som oanvändbart, kommer systemet inte att användas.

1.1 Syfte

En användbar webbapplikation antas bestå av webbsidor där användaren lätt 
och intuitivt kan navigera och använda systemet utan att behöva fundera särskilt
mycket [1]. En användare av Beroendekartan kan då, med terminologi kopplat 
till sin arbetsuppgift, enkelt hitta beskrivningar och information som rör de egna
ansvarsområdena i Beroendekartan.
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Applikationsdrift är intresserade av att veta om systemet har tillräcklig funktio-
nalitet så att anställda kan hitta den information i Beroendekartan som är viktig
för de anställdas vardagliga arbetsuppgifter. I Applikationsdrifts uppdrag ingår
att förvalta och uppdatera IT-tjänster, här kan Beroendekartan vara ett värdefullt
verktyg för att ta fram information om olika beroenden. Sådan information kan
användas till att visa vilka tjänster som påverkas av en förändring i produktions-
systemet. Att på förhand få ut information gör att anställda på Applikationsdrift
har möjlighet att på förhand lokalisera eventuella risker och testa genom alla
berörda tjänster.

Behovet av att det här arbetet skall utföras bygger på antaganden att systemet är
svårt att förstå och arbeta med för den anställde som inte är insatt i det. Med det
behovet som utgångspunkt har jag formulerat följande syfte:

Hur uppfattas Beroendekartan av anställda vid Applikationsdrift ur perspektiven
funktion och användbarhet?

1.2 Högnivåproblemformulering

Anställda möter i sitt arbete mängder av interna stödsystem. Därmed finns det 
också många verktyg att hålla reda på. Målet är att Beroendekartans användar-
gränssnitt skall vara så lättbegripligt att en användare lätt kan förstå gränssnittet
från början och lätt kunna använda webbsystemet igen, även om det skulle gå 
månader mellan gångerna användaren använder systemet [13].

För att detta skall vara möjligt bör Beroendekartan se ut på ett liknande sätt som
andra webbsystem. Användbarheten skall göra det enkelt för användare att hitta 
funktionalitet.  Arbetet inleds för att det finns misstankar om att systemet verkar
vara svårt att förstå och arbeta med. Systemet är väl genomtänkt i sin funktiona-
litet men där resurser inte riktigt funnits för att utvärdera gränssnittet. Det finns 
därför en tro att det är ett bra system, som anställda kan ha användning av. 
Många anställda som arbetar med IT-tjänster, och arbetsuppgifter omkring des-
sa, behöver nyttja systemet, men där gränssnittet som presenterar alla funktio-
ner misstänks inte tillgängliggöra funktionerna för användaren.

Om systemet visar sig ha brister i funktion eller användbarhet önskar Applika-
tionsdrift rekommendationer på förbättringar i webbgränssnittet.  

1.3 Användbarhet eller tillgänglighet?

För att skapa tillgänglighet på webben finns det utarbetade riktlinjer att följa [6-
7]. Att arbeta med tillgänglighet när system designas är en nödvändighet. Webb-
system idag används av människor med olika förutsättningar samtidigt som alla
skall ha möjlighet att använda systemen. Mycket av moderna funktioner och
tjänster kräver att användaren använder webben. Arbetsplatsen har ett inflöde av
IT-system som anställda måste använda i sitt arbete. Det är här viktigt att syste-
men inte exkluderar anställda. 
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Funktionsvariationer  kan  vara  medfödda,  uppkomma  efter  sjukdom  eller
olycka, och med stigande ålder drabbas de flesta av förändrad förmåga förr eller
senare.

WCAG är en standard för webbdesign med syfte att göra webbsidor tillgängliga
för individer med funktionsnedsättningar [6]. WCAG är framtaget av WAI [5],
som är en grupp inom W3C [4].

Tillgänglighet och användbarhet kan ses som två sidor av samma mynt. Om en
webbsida är utformad för att vara tillgänglig kommer den troligtvis också att ha
god användbarhet [8].

1.4 Avgränsningar

Arbetet utvärderar användares upplevelse av användning av systemet genom
deras interaktion med webbgränssnittet och inte lägga någon vikt vid hur syste-
met är konstruerat i övrigt.

1.5 Detaljerad problemformulering

• Utvärdera systemets användbarhet.

• Utvärdera användarnas upplevelser av webbsystemet mot webbriktlinjer
för tillgänglighet.

• Utvärdera användarnas upplevelser av webbsystemet mot konventioner 
för webbdesign.

• Rekommendera förbättringar i användbarhet och funktionalitet om Be-
roendekartan visar sig har brister. 

1.6 Översikt

Kapitel 1 inleder den här rapporten med att beskriva bakgrund, syfte och pro-
blemformulering. Kapitel 2 visar teoretiska begrepp och idéer som kan vara till
grund för förståelsen av resten av rapporten. Kapitel 3 redovisar de metodval
som gjorts, varför de gjordes och vilka nackdelar de innebar för arbetet. Kapitel
4 beskriver resultat och analys av arbetet. Kapitel 5 handlar om mina tankar
omkring ämnet och arbetet samt förslag om vad som skulle kunna vara nästa
steg. 
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2 Teori
För att utvärdera hur ett webbsystem upplevs behövs grundläggande förståelse
om området MDI, Människa-Dator-Interaktion och sätt för hur utvärdering kan
gå till. Det här kapitlet beskriver några sådana grundläggande koncept. 

2.1 Mental modell

Mental modell är hur en användare tänker sig att något fungerar [2]. Som exem-
pel när en person skall åka till en ny matvarubutik, även om miljön är ny för-
väntar sig personen att hitta korgar eller vagnar i anslutning till ingången att
lägga varor i, och att mjölken finns i kyldisken samt att det i slutet av butiken
finns en kassa där varorna läggs på ett band och betalas. Personen använder en
generaliserad bild av hur en matvarubutik fungerar och använder den modellen
när hen kommer till en ny butik. 

Att använda en mental modell över en matvarubutik förenklar för användaren
genom att modellen inte behöver läras in på nytt och belasta användaren med att
tänka ut hur systemet fungerar. På samma sätt, när användare kommer till en ny
webbapplikation och möts av ett gränssnitt som användaren känner igen är det
enklare för användaren att nyttja det kända mönstret och behöver därför inte
brottas med upplevelser av frustration och förvirring [3].

2.2 Konceptuell modell

En designer skapar ett gränssnitt med en konceptuell modell i åtanke. Ju närmre
den konceptuella modellen är användarens mentala modell desto mer använd-
bart blir det för användaren.

Vid skapandet av en konceptuell modell är det viktigt att försöka fånga hur an-
vändaren vill använda systemet. När designerns konceptuella modell och an-
vändarens mentala modell inte stämmer överens leder det ofta till förvirring och
frustration [2]. 

Det gäller att signalera hur den konceptuella modellen ser ut i ett webbsystem.  
Stämmer den modellen med användarens tidigare inlärda mönster blir det enk-
lare att få användaren att använda systemet. Att utnyttja användares mentala 
modeller kan vara effektivt, om användaren skall handla matvaror på internet är
det ett vanligt designval att använda en bild på en varukorg eller kundvagn, 
även om användaren inte lägger en fysisk sak i en korg. När designern gör så är 
målet att möta kundens mentala modell med att lägga varor i en korg. Kanske 
hoppas designern att det då skall kännas logiskt att det finns en kassa där kun-
den sedan kan betala varorna.
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2.2.1 Gränssnittsmetafor

I verkligheten möter personer modeller som följer vissa mönster, som att varor i
butiken läggs i en varukorg och betalas vid kassan eller att skräppapper slängs i
en soptunna. I ett datasystem utnyttjas användarens erfarenhet från den verkliga
världen och för att snabbt kunna förstå hur man använder t.ex. ett webbsystem.
En vanlig metafor är just hur användare går in i en fysisk butik och lägger varor
i  en varukorg. Detta försöker utvecklare efterlikna så mycket att användaren
med enkelhet skall förstå hur den köper saker. Det är viktigt att gränssnittsmeta-
foren är rimlig. Ibland blir det dock svårt och bryter mot det användaren nor-
malt möter i sin vardag, t.ex. att papperskorgen finns på skrivbordet i sitt opera-
tivsystem när den i verkligheten skulle stå under skrivbordet [2]. Att använda en
gränssnittsmetafor kräver därför noggranna övervägningar från utvecklaren så
att metaforen faktiskt gör det enklare. En metafor från verkligheten som bygger
på en annan konceptuell modell än vad användaren möter i webbsystemet riske-
rar att förvirra mer än hjälpa.

Gränssnittsmetaforer, som till exempel ikoner, är ett bra knep för att göra infor-
mation enkel att hitta i ett webbgränssnitt. Webbsidor och datorsystem använder
också ikoner eftersom användare lärt sig känna igen dem, Att bygga på använ-
dares erfarenhet av ikoner och dess betydelse gör det enkelt för användare att
känna igen och använda system [1].

Ikoner har blivit starkt förknippande med vilken funktion de symboliserar, an-
vändbarhetsmässigt är det viktigt att följa den förväntan av systemet använda-
ren har [1].

2.3 Konventioner för webbdesign

Den följande sektionen summerar konventioner vilka beskrivs av Krug [1].

Webben har utvecklats till att ha egna konventioner. Webbsidor liknar inte var-
andra av en slump. Webbutvecklare har helt enkelt insett att användare trivs
med att möta system som de lätt förstår och behärskar att använda. Att systemen
liknar varandra, det vill säga använder liknande konceptuella modeller, gör det
lätt för användare att hitta webbsidans funktioner när användarens mentala mo-
deller passar in.

En webbsida behöver följa konventionerna i struktur, placering av information
och hur gränssnittsmetaforer används. Om en användare kan använda sig av en
redan inlärd mental modell av hur en sådan webbsida fungerar kommer det vara
mycket enklare för användaren att sätta sig in i hur en annan webbsida fungerar.

Exempel på konventioner:

• Saker som hör ihop ska ha en närhet till varandra. Om de inte har en
närhet till varandra behöver man kompensera med ett tydligt gränssnitt
som lyser upp alternativ som ligger längre bort. 
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• I en webbshop är det viktigt att användaren genomför sitt köp och att
hitta varukorgen blir därför viktigt.

• Sökformulär ska förenkla för användaren att kunna gå vidare till nästa
steg, nästan locka användaren. Användaren ska inte behöva tveka hur
den ska kunna gå vidare.

Utvecklingen av internet innebär att användaren har möjlighet att välja, infor-
mationen skall också finnas snabbt till  hands. En användare förväntar sig att
kunna hitta informationen och om den inte gör det går den snabbt vidare till
nästa webbsida. Att utnyttja konventionerna innebär stora fördelar för ägaren av
webbsidan, en användare som känner att den snabbt förstår hur den använder
webbsidan är en användare som kan hämta rätt information, enkelt genomföra
ett köp eller motsvarande.

6
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3 Metod
Syftet med arbetet var att utvärdera Beroendekartans användargränssnitt mot de
anställdas behov, funktionellt och användbarhetsmässigt, samt att tillvarata de-
ras upplevelser. 

Det fanns många olika sätt att utvärdera webbanvändbarhet [2] som alla ger lite
olika resultat. Jag valde att använda webbanvändbarhetstester som huvudsaklig
metod. 

Användbarhetstesterna utformades för att ge en indikation om antaganden att
systemet inte är helt intuitivt och undersökte om anställda på Applikationsdrift
kunde göra sökningar inom sina ansvarsområden och få ut adekvata resultat
från dem [12].

Användarnas ingång till systemet är webbgränssnittet och det är därför använd-
barheten av detta testades. Testerna skedde huvudsakligen genom att anställda i
testsituation fick försöka lösa uppgifter i Beroendekartan.

Arbetet gick delvis in på språket som hör till Beroendekartan eftersom det var
viktigt att användarna upplevde språket som relevant och begripligt. Här besva-
rade testerna hur användbar texten var.

Användbarhetstesterna visade hur systemet mötte användarnas behov i deras ar-
bete.

3.1 Webbanvändbarhetstester

Testerna utfördes dels kvalitativt i ostruktuerade intervjuer, dels genom obser-
vation av typen ”tänk högt” [2][11].

Användarna testade genom sina system. Systemet observerades inte, utan det
observerades vad användarna gjorde. Hur de rörde sig i det grafiska gränssnit-
tet, vilka handgrepp de ville kunna göra. Användarna beskrev själva om den in-
formation de hittade var rimlig, om den överensstämde med vad de förväntade
sig, om de upplevde något som förvirrande eller upplevde något som svårt. An-
vändarna är experter på de ansvarsområden som de sökte fram information om.
De var därför bäst lämpade att beskriva om informationen upplevdes rätt. Även
om informationen i databasen i systemet inte utvärderades var det relevant att
veta att  det grafiska gränssnittet  var tillräckligt begripligt  för att  användarna
skulle känna igen sig i informationen, då det är en grundläggande funktion i
systemet. Kände inte användarna igen sig i sökresultaten hade systemet miss-
lyckats i att möta deras behov och inte hjälpt dem att hitta sin information.

7



Användbarhet på webbgränssnittet i ett internt stödsystem – Beroendekartan
Emelie Solli 2018-06-04

För testtillfällena saknades det teknisk utrustning som kunde ha samlat intres-
sant data. Det hade varit intressant att mäta antal klick användaren gjort eller
hur lång tid olika moment hade tagit, för att få en uppgift om hur intuitivt syste-
met var på olika delar på ett mer detaljerat sätt. Det hade också varit intressant
att registrera ögonrörelser för att ta fram data över hur användare läst av skär-
men och var de intuitivt börjat söka efter information. Att ha fler personer som
administrerar testet hade varit gynnsamt eftersom man då kunnat fördela arbets-
uppgifter i testsituationen och därmed inte riskerat att missa observationer un-
der tiden anteckningar förs eller missat anteckna detaljer när användningen ob-
serverats. Det hade varit gynnsamt att spela in användbarhetstestet för att i ef-
terhand kunnat gå genom testet och beskriva resultaten mer noggrant.

Dessa delar valdes bort för att teknisk utrustning inte funnits tillgänglig och in-
köp hade blivit för dyrt. Men också för att registrering av data också hade blivit
ett intrång på de anställdas integritet. Det hade också behövts en utredning om
det hade varit okej att spara och lagra dessa data. Användarna arbetar också
med säkerhetsklassade system. Det i sig gör det till ett dilemma att mäta med
teknisk utrustning, på grund av begränsningar i vad som får installeras på de an-
ställdas datorer.

3.1.1 Nackdelar med vald testmetod

Ostrukturerade intervjuer på ett fåtal deltagare medgav inte att ta ut statistik.
Detta påverkade också graden av mätbarhet. Om det hade gått att ta ut statistis-
ka siffror hade det gett möjlighet att visa förbättring eller försämring i använd-
barhet med olika lösningsförslag. Detta resulterade i att testresultaten från bör-
jan var mer subjektiva och utgick från användarnas upplevelser och de observa-
tioner som gjordes under testet.

Ostrukturerade intervjuer var också mer arbetsamma att  gå igenom än tester
med fördefinierade val hade varit. Detta var en begränsande faktor i hur många
användbarhetstester som var möjliga att genomföra inom arbetets tidsram.

3.2 Urval av användaren

Valet hamnade på att göra kvalitativa användbarhetstester med ungefär fem an-
vändare. Användarna som testade systemet jobbade alla på Applikationsdrift.
De som testar systemet hade olika arbetsroller, olika kompetenser och olika ar-
betsuppgifter - för att få in flera perspektiv. Det var viktigt att olika yrkesroller
var representerade i urvalsgruppen, såväl anställda som planerar ändringar för
en IT-tjänst, till anställda som har tekniskt ansvar för driftsatt IT-tjänst. 

Beroendekartan är komplex och det var inte möjligt att testa alla varianter av
möjliga användningsfall, men målet var att ta fram testuppgifter som var rele-
vanta för hela gruppen.
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3.3 Genomförande av test

Här beskrivs hur testerna var strukturerade, hur datainsamling gick till och hur
insamlat data bearbetades. Användbarhetstesterna finns som bilaga A.

3.3.1 Struktur

Alla som testade systemet ingick i målgruppen för användare och ansågs vara
kompetenta i sitt arbete. 

Testerna utformades med formulär som testadministratören kunde fylla i. Testsi-
tuationen började med att mål och syfte med användbarhetstestning beskrevs
för användaren. Användaren fick också chans att ta ställning till om hen ville
delta. Det beskrevs att det är systemet som testas och inte deltagaren. 

Formuläret fylldes i allt eftersom av testadministratören som observerade hur
användaren använde systemet. Testet bestod av frågor om vilken yrkesroll an-
vändaren hade, för att få en uppfattning om spridningen av olika yrkesroller.
Användaren fick sedan uppgifter att lösa i systemet. Först enklare uppgifter som
att identifiera alternativ i menyer men också att hitta användarhandledningen,
för att säkerställa att användaren under testet vet var hen kan hitta information. 

Frågorna ställdes på ett sådant sätt så det relaterade till testdeltagarnas arbeten
och frågorna ställdes med ett språk användarna hade vana av. Uppgifterna som
utfördes stämde med deras arbetsområden och arbetsuppgifter. Inför testtillfäl-
lena krävdes det därför att den begreppsmodell och terminologi som arbetsplat-
sen använder hade studerats. Frågorna togs fram i samråd med tekniker som
kunde beskriva på vilket sätt de ville använda systemet.  

Testerna planerades väl i förväg, dels av respekt för personernas tid, då de be-
hövde avvika från ordinarie arbetsuppgifter för att delta, men också för att testet
för deltagande skulle vara utformat på ett meningsfullt sätt som kunde ge nytta
till deras arbete. Målet var att testerna skulle vara nära hur deltagarna utför sitt
arbete, därför utfördes testerna vid deltagarnas egna arbetsplatser. Alla anställda
skulle kunna använda systemet utan specialutrustning så det gav ett funktionellt
värde att se att även det fungerade väl.

Testet utgick från antagandet att med en IT-tjänst som alla kände till borde det
vara enkelt att söka ut den, så väl som att visualisera tjänstens beroenden på oli-
ka sätt.

3.3.2 Datainsamling

All insamlad information tas hänsyn till och det finns inte ett fokus på att resul-
taten skulle vara reproducerbara. 

Testadministratören satt på avstånd och noterade hur användaren interagerade
med det grafiska gränssnittet och bedömde om användaren upplever gränssnit-
tet som intuitivt baserat på rörelse och det användaren beskrev med egna ord. 
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Hur användarna navigerade samlades in och registrerades. Det som registrera-
des var hur användaren sökte i gränssnittet, till exempel om användaren började
söka från höger på skärmen eller om användaren upplevde och beskrev text el-
ler ikoner som förvirrande.

Resultat av frågorna har antecknats på papper genom att anteckna var på skär-
men användaren försökt söka eller funnit svar på uppgifterna. Testadministratö-
ren satt en bit ifrån och samlade information om var användaren rört sig på
skärmen, men anteckningar om vilken typ av data användare hittat i sitt system
har inte observerats eller antecknats. Användare uppmuntrades också att tänka
högt, att beskriva vad de tänkte sig leta efter, egna beskrivningar om hur använ-
daren tänkte sig kunna hitta den information de behövde. 

3.3.3 Analys

Anteckningar från användbarhetstester jämfördes med webbstandard och kon-
ventioner genom att granska observationerna av mötet mellan konceptuella mo-
deller i gränssnittet och användarens mentala modeller. Jämförelser med andra
webbsidor som använder samma konceptuella modeller gjordes och arbetet in-
nefattade också att leta efter webbsidor som hanterade liknande uppgifter och
jämföra hur de var grafiskt utformade.

Alla resultat räknades som värdefulla och anteckningar som visar var användare
började leta användes som indikation till var funktioner borde ha presenterats.
Resultatet användes för att ta fram vad i gränssnittet som var tydligt och vad
som är otydligt. I formulären var det möjligt att rita upp hur användaren rörde
sig på skärmen för att hitta svar på uppgifterna de fått. Det var här lika viktigt
att beskriva om användarna hittar rätt eller var det behövde leta, information om
att användarna behövde leta, var de försöker leta eller om de körde fast. All in-
formation användes för att skapa en bild av hur användbart systemet är. 

Resultatet av analysen av användbarhetstesterna kom att ligga till grund för för-
bättringsförslag. 

3.4 Etiska aspekter

De personer som tillfrågats om att delta arbetade alla på samma arbetsplats. Det
var viktigt att informera personerna om syftet med arbetet, om hur svaren i tes-
terna skulle användas och att de själva fick välja om de ville ge samtycke till att
delta. Alla personer arbetade på samma arbetsplats och deras svar används en-
dast för att bedöma systemet och inte personens kompetens. Därför redovisas
inte svar om vilken deltagare som svarat vad, ens fingerat, eftersom det riskerar
att röja vilken person som svarat vad, för personer som arbetar med dem.
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4 Resultat
Detta kapitel beskriver resultat och analys av användbarhetstesterna och hur de
jämförts med webbstandard för tillgänglighet och användbarhet.

4.1 Användbarhetstester, omgång ett

Till användbarhetstestet plockades sex personer ut, målet med urvalet var att få
en spridning på deltagarna. Av de sex personerna var en person sjuk och en an-
nan person kunde inte installera nödvändiga program för att köra testet.

Alla användare som deltog i användbarhetstestet hade innan testet deltagit på
minst en genomgång av Beroendekartan, där utvecklare har beskrivit systemet
och visat exempel på användning. Systemet är nytt och någon av användarna
har öppnat systemet och undersökt det lite på egen hand. Alla personer som tes-
tade systemet är positiva till det, och har önskemål på funktioner i det. De be-
skrev att det är ett efterlängtat verktyg som kan ge stor nytta på arbetsplatsen.

Gränssnittet visade sig under test vara förvirrande för deltagarna. Den koncep-
tuella modellen av en webbshop med varukorg verkade inte stämma överens
med användarnas mentala modell. När användaren öppnat systemet möttes de
av en ett formulär med två fält i mitten och en huvudmeny, se Illustration 1. För
att starta sökningen behövde användaren använda formuläret i mitten eller sök-
fältet uppe i huvudmenyn. Om användaren använde sökfältet uppe i menyn be-
hövde användaren högerklicka på alternativ i rullgardinsmenyn med sökresultat
från sökfältet, och välja mellan olika alternativ för att skapa sökningen. Det ver-
kar inte vara intuitivt för användaren hur de skulle använda den här sökmeto-
den, och om de körde fast fick de ingen guidning av gränssnittet . En användare
önskade att sökfältet i övre menyn skulle kunna användas för att lägga saker till
urval utan att behöva börja om med sökformuläret.

Om användaren använde sökfältet i mitten behövde de fylla i inmatningsfältet
med objektnamn eller objekttyp för att få ut ett sökresultat att göra ett urval
från. Att göra detta urval visade sig vara förvirrande, för här såg systemets kon-
ceptuella modell ut som en webbshop, vilket inte uppfattades intuitivt av använ-
darna.

När användarna klickade på alternativ i sökresultatet lades valet till i en varu-
korg uppe i huvudmenyn. Gränssnittet guidade inte användaren till varukorgen
utan en diskret siffra räknades upp i takt med att ”varor” läggs i korgen. När an-
vändaren ville gå vidare i sökningen försökte de använda andra mentala model-
ler, exempelvis klicka fler gånger i sökresultatet [3] eller dubbelklicka. Gräns-
snittet gav inte användaren någon ledtråd för att ta sig vidare. 
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Användarna upplevde att det var lätt att köra fast och att gränssnittet då lämna-
de för lite hjälp för att komma vidare. 

Att urvalet läggs i just en varukorg verkar vara så pass icke-intuitivt att när an-
vändare klickade upp varukorgen med ”varor”, och vidare i sökformuläret på
slump, valde användaren att klicka bort det igen eftersom det förmodligen inte
stämde med användarens mentala modell om vad användaren sökte efter  [1].
När en användare körde fast och fick hjälp med att hitta varukorgen för att kun-
na fortsätta användbarhetstestet kommente-
rade hen förvånat  ”Är jag i  en webbshop
nu?”  [22][31]. Att stödsystemet skulle an-
vända  en  webbshops  konceptuella  modell
verkade inte  alls  överensstämma med an-
vändarnas förväntningar och ledde till pro-
blem i möjligheten att använda funktioner-
na, se Illustration 2

Språkligt upplevdes gränssnittet till viss del som svårt, användare beskrev att de
behövde ha kännedom om programmering för att förstå begrepp som relationer,
attribut och objekt . Här visade det sig att gränssnittet verkade ha en hög in-
stegströskel i datateknisk teminologi för att kunna använda gränssnittet, trots att
alla i systemets målgrupp inte har en teknisk bakgrund. 

Det fanns en användarhandledning som alla användare i testet från början fått
leta fram, och därmed haft kännedom om. Användare verkade föredra att testa
sig fram i systemet än att först läsa manualen [1]. Eller att hitta information di-
rekt i gränssnittet som kunde guida dem. Efter att användare försökt själv och
kom på att söka i användarhandledningen fungerade det bättre.
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Illustration 1: Skärmbild av Hollywoodkopplingens sökformulär. 

Illustration  2:  Varukorgen  utan
innehåll  och  med  innehåll,  det
särskiljs med en diskret siffra.
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Testerna indikerar att systemet behövde stödja användarna på fler sätt, t.ex. ge-
nom att tillgängliggöra information från användarhandledningen direkt i gräns-
snittet, vilket är det ställe användare tittar på när de håller på att köra fast. Det
verkade vara mer intuitivt att söka information just där användaren var, än att
öppna en helt ny sida med handledning [22]. 

Det verkade som att användarna testade att använda olika mentala modeller på
gränssnittet för att se om någon av dem stämde [3]. Detta arbete har inte haft
möjlighet att ta fram information om alla mentala modeller användarna använt
sig av, men användarna berättade att de gärna skulle ha kunnat använda kom-
mandon de har vana vid från program i till exempel windowsmiljö. När använ-
darna kört fast var det vanligt att de testade olika mentala modeller som till ex-
empel att dubbelklicka i gränssnittet. Men det här gränssnittet stödde inte den,
utanför webben annars vanliga, strategin.

Små delar i gränssnittet skapade mindre farthinder som att alternativet ”Hem”
för att ta sig till startsidan var menyalternativ två i huvudmenyn. Första alterna-
tivet i huvudmenyn var vilken miljö användaren vill utföra sökningar i, testmil-
jö eller produktionsmiljö. När användare ville ta sig tillbaka till start av formu-
läret verkade första menyalternativet vara det som var mest intuitivt, men då
fick användaren upp ett fönster för att välja miljö istället.

Vissa  delar  i  gränssnittet  observerades
vara svåra,  ibland nästan omöjliga,  att
hitta. När användaren hade gjort en ut-
sökning och fått  ett  resultat  att  arbeta
med,  fanns  det  en  funktion  som hette
”objektfilter”.  Med  objektfilter  kunde
användaren klicka bort objekttyper och
välja vad som skulle visas. Men objektfiltret är inte grupperat tillsammans med
andra funktioner som kan användas i en resultatvy efter sökning. Ikonen för ob-
jektfiltret var en hamburgerikon, placerad uppe i höger hörn på sidan, se Illust-
ration 3. Det var för användarna inte intuitivt att det var en filtreringsfunktion,
och en användare berättade att hen såg ikonen, men tänkte att där säkert var al-
ternativ för in- och utloggning så hen letade inte vidare där [2].

När användaren gjort en utsökning kunde hen välja att visa resultatet på olika
sätt. När användaren visade resultatet som boll-i-boll eller graf,  visades olika
mönster  på objekten som gav användaren information om dem. Användarna
verkade uppleva det som svårt att förstå mönstren intuitivt och deras mentala
modell verkade tyda på att informationen borde ha funnits tillgänglig i webb-
gränssnittet. De försökte med att söka genom menyalternativ och klickade på
objekt för att hitta svaret på vad menyalternativen betydde eller innebar. Använ-
darna verkade i första hand förvänta sig att informationen skulle finnas på de
objekt som var mönstrade eller under menyalternativet ”färger” [1]. Efter att ha
testat flera mentala modeller körde de flesta användare fast. En användare testa-
de lite i gränssnittet och greppade sedan att informationen nog fanns i användar-
handledningen och fann där informationen. 
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Alla användare fick ut ett sökresultat på en IT-tjänst. Antingen på en egen IT-
tjänst eller utifrån en beskrivning av en fråga de kunde göra på en IT-tjänst som
var känd för alla. Alla användare tyckte samstämmigt att resultatet från den frå-
ga de ställt var relevant för deras arbete och de kände till stor del igen sig i re-
sultaten. Det visade att även om användare ibland mötte ett förvirrande gräns-
snitt och ibland körde fast så fick de ett resultat de kände igen sig i när de väl
lyckats med sökningen. Det tydde på att gränssnittet behövde närma sig använ-
daren, så att användaren med större chans kunde lyckas göra sin sökning [1]. 

4.2 Jämförelser med webbstandard och -konvention

Här presenteras jämförelser mot webbstandarder som WCAG [6], främst med
hjälp av PTS Webbriktlinjer [7], samt mot de konventioner som används inom
webbdesign.

4.2.1 Jämfört med webbriktlinjer

Den  gränssnittsrepresentation  som  har  funnits  tillgänglig  har  jämförts  med
webbsriktlinjers lista ur tillgänglighetsperspektiv. Flera riktlinjer visar sig inte
vara möjliga att undersöka eftersom tillgång till produktionskod saknats, men
en beskrivning för hur riktlinjerna kan mötas går att göra i vissa av fallen.  Se
Bilaga C om genomgång av riktlinjer för närmare beskrivning av vilka webb-
riktlinjer som granskats.

4.2.2 Jämfört med webbkonventioner

Det fanns menyer och funktioner på olika ställen i gränssnittet. Webbkonven-
tionsmässigt är det brukligt att gruppera information som hör ihop. I Beroende-
kartan fanns alltid två menyer framme, en högst upp på skärm och en längs
vänsterkanten. Om menyer är uppdelade är det vanligt att olika funktioner som
har en gemensam nämnare klumpas ihop  [1]. Beroendekartan såg ut att bryta
mot den konventionen. Ingen av menyerna fick ett förändrat innehåll av länkar
beroende på var användaren befinner sig, så det var oklart varför den menyn var
delad till olika ställen. I jämförelse med andra webbsidor brukar användandet
av två menyer använda en av dem som sekundär, där innehållet förändras dyna-
miskt beroende på var användaren befinner sig.

I gränssnittet fanns flera typer av funktioner som enbart gick att använda vid
särskilda tillfällen, som till exempel att se detaljer om ett objekt eller att få upp
en filterlista för att välja bort kategorier av innehåll. Men gränssnittet saknade
funktion att dölja alternativ eller på något sätt markera att de är inte är möjliga
att använda. På webben är det standard att alternativ, länkar och funktioner som
inte går att använda antingen helt döljs eller  är utgråade [22]. Gränssnittet blir
extra svårt att förstå när strategin att testa sig fram inte fungerar eftersom gräns-
snittet inte ger några ledtrådar
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I Beroendekartan gick det att högerklicka på vissa ställen för att till exempel
göra en sökning via en kontextmeny, se Illustration 4. Men användarna observe-
rades  uppfatta  webbgränssnittet
som ett vanligt program installerat
på en dator och ville gärna kunna
dubbelklicka i gränssnittet för att ta
sig vidare. Användare verkade ock-
så sakna information och alternativ
när  de  högerklickar,  även  om det
gick att starta en sökning med den
metoden i ett sammanhang, sakna-
de  användare  alternativ  på  höger-
klick som att välja annan layout.

Jakob  Nielsen  tycker  att  dubbel-
klick ska bort från webbapplikatio-
ner  [32].  Att  dubbelklicka  är  inte
vanligt  på  webben  liksom  det  är
ovanligt i webbstandarder att kun-
na högerklicka i webbsidor för att
komma åt specifika funktioner. Här
visade  det  sig  att  användare  inte
bara använde en mental modell av
webben  utan  också  en  modell  av
system eller program där man kan dubbelklicka för att komma åt funktionalitet.
När det inte går att dubbelklicka som i datorprogram visade det sig  inte heller
vara intuitivt att kunna högerklicka för att komma åt alternativ.

I Beroendekartan används en hamburgerikon för att visa en typ av undermeny.
Undermenyn innehöll främst ett filter för vad som visas efter en sökning. An-
vändartesterna visade att det inte var intuitivt att det fanns ett objektfilter bakom
hamburgerikonen.

Ett annat exempel var varukorgsikonen vilken visade sig inte stämma överens
med användarnas mentala modell av Beroendekartan. De verkade helt enkelt
inte se systemet som en webbshop.

När användare försökte använda systemet har namngivningen upplevts som för-
virrande. Även om namnsättning var konsekvent  gjorde likheter det svårt att
hitta önskad funktion. Det innebar att användare använde fel funktion eftersom
det var lätt att blanda ihop [1].

I Beroendekartan användes en konceptuella modellen webbshop med en varu-
korg att lägga exempelvis IT-tjänster i, som sedan söks ut. Förutom problemet
att den konceptuella modellen inte upplevdes stämma överens med användarnas
mentala modeller, var varukorgen otydlig i gränssnittet. 
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Illustration  4: Sökfältet  i  huvudmenyn i
Hollywoodkopplingen  används  och
användaren  högerklickar  upp
kontextmenyer på ett resultat.
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På webben, i webbshoppar där en varukorg används, är det konvention att tyd-
ligt visa när varukorgen uppdateras genom att blinka, byta färg eller till  och
med genom att ge en popup till användaren [30].

Varukorgen i Beroendekartan uppdaterades med en diskret siffra i användarens
periferi så även om användaren skulle lära sig att använda den konceptuella mo-
dellen av en webbshop, får inte användaren en ledtråd om att användaren ska
använda den konceptuella modellen av en webbshop. Här körde istället använ-
daren fast och försökte klicka på IT-tjänster på olika sätt för att ta sig vidare -
när det istället fylldes på i varukorgen.

Det observerades att användaren förväntade sig att kunna ta sig vidare i gräns-
snittet med en sökning från samma område som de arbetar.

4.3 Förbättringsförslag

Eftersom antagandet i användbarhetstesterna var att användarna gör rätt, är det
systemet som behöver anpassa sig till sina användare. Under den här rubriken
beskrivs utförandet av förbättringsförslagen.

4.3.1 Utförande

Förbättringsförslag ritades upp och byggdes sedan i Adobe xD med utgångs-
punkt i observationer och jämförelser med webbstandard och webbkonventio-
ner som grund [1-2, 6, 10, 14-31]. Det innebär att det går att klicka sig genom
ett flöde av mockups så det går att se hur de tänkta förbättringsförslagen funge-
rar. Med mockupen följer begränsningar. Endast en del av systemet är byggt
och mockupen medger, till exempel, inte att hovra musen över alternativ för att
få information och det går inte i mockup att högerklicka. Mockupen har inte
heller stöd för att spara information i sessioner, cookies eller cache vilket påver-
kar hur flöderna visas. 

När en person testar mockupen så uppdateras inte alla delar. Inte heller lagras
val längre fram i sökprocessen. Även om sådana saker inte är möjliga att visa i
mockup är mockupen konstruerad så att det ser ut som sidorna minns lite infor-
mation.  Ett  exempel  är  när  en  an-
vändare backar i sökflödet, så skall
formulär framåt i flödet inte raderas
och nollställas, om det fortfarande i
formuläret är möjliga val. Tanken är
att användare skall kunna röra sig i
formuläret och kunna bygga om sin
sökning  eftersom  och  mockup  är
designad för att visa det.
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Illustration  5:  I  mockupen  markeras
knappar  som  inaktiverade  genom  att
göra  knappen  ljus  med  grå  text.  När
knappen är  aktiv  och går  att  använda
får knappen istället en tydlig färg.
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Mockupen byggdes med målet att visa den funktionalitet som finns i Beroende-
kartan. Förbättringsförslagen innehåller inget förslag om att ta bort någon be-
fintlig funktion. Förbättringsförslagen byggdes för att använda en annan kon-
ceptuell modell än den som Beroendekartan använde.

4.3.2 Användbarhet i webbformulär

Eftersom användbarhetstesterna indikerade att det inte verkade fungera med en
konceptuell modell av en varukorg, undersöktes istället hur formulär på webben
brukar se ut och fungera. Webbstandard anger är att det tydligt ska markeras vil-
ka fält som behöver fyllas i och när alla obligatoriska fält är ifyllda skall använ-
dare kunna gå vidare till nästa del [31].

Ett mål för förbättring var att användare skall kunna ta sig vidare i gränssnittet,
och att information om hur de tar sig vidare skall gå att finna i gränssnittet. För
att lösa detta användes asterisk ”*” vid inmatningfält som är obligatoriska. 

Menyalternativ och knappar som inte är tillgängliga att använda gråades ut så
att det blev tydligt för användaren vad hen kan klicka på [23]. Detta möjliggjor-
de också att användaren kunde testa sig fram i systemet. Om menyalternativ
inte var tillgängliga eller en knapp inte är aktiv kunde användaren testa sig fram
så att knappen förändrades till aktiv och därmed få en direkt återkoppling, se Il-
lustration 5. 

Information om Beroendekartan som användaren var tvungen att bläddra fram i
användarhandledningen föreslogs också göras
tillgänglig  i  gränssnittet.  Informationen  läggs
in på ”i” ikoner för information så användaren
kan klicka på delar eller hovra över för att få
information. Information som användarna hade
tillgång  till  genom  användarhandledningen
kunde då presenteras direkt i gränssnittet, se Il-
lustration 6.  

Gränssnittet föreslogs också bli  användarvän-
ligt  med  artiga  påminnelser  om  information
som användaren behövde fylla i. Detta var ett
komplement till att obligatoriska fält markera-
des med asterisk och att knappar som inte går
att trycka på tydligt visade att de inte var till-
gängliga. Gränssnittet byggs med målet att vara så användbart som möjligt. Om
användaren skulle vara osäker, skulle informationen gå att hitta där användaren
är, se Illustration 7. Sökfunktionen var ett ställe där en vänlig text skulle kunna
beskriva att det är just IT-tjänster som går att hitta där och tips om att andra de-
lar som användarhandledning, felrapportering och liknande finns på andra stäl-
len. Det blir mer användbart om användare kan få ut guidande information än
att sökresultatet oväntat blir tomt utan att användaren får en ledtråd till varför.
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Illustration  6:  I  mockup
presenteras  förslag  om  att
användare skall kunna hovra
eller  klicka  på  rubriker  för
att  få  förklaringar  om  dess
innebörd. 
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Det rekommenderas också att  rubriker  ska vara möjliga att  hovra över eller
klicka på för att få mer information om vad rubriken innebär, se Illustration 6.

4.3.3 Språk och terminologi

Arbetet har inte haft möjlighet att utvärdera och ta fram förbättringar på språket
i gränssnittet eftersom den riktiga Beroendekartan inte varit tillgänglig att titta
på. Det som funnits att titta på är ett uppbyggt gränssnitt som liknade Beroende-
kartan  samt  användbarhetstestarnas  upplevelser.  Av  användbarhetstestarnas
upplevelser framkom det att språket ibland var svårt, exempelvis för tekniskt
samt att alternativ som kunde väljas i formulären var förvirrande och svårtolka-
de.  

4.3.4 Varukorgen som konceptuell modell

I Beroendekartan användes konceptet varukorg för att samla upp de urval an-
vändaren vill söka på. I förbättringsförslaget ingick att göra om processen till
ett formulär i tre steg där användaren kan backa till tidigare steg i urvalsproces-
sen för att omformulera urvalet. I förslaget blev sökformuläret centralt och stöd-
jer användare som vill på-
börja  sökningar  i  sökfäl-
tet  högst upp på sidan. I
Beroendekartan  kunde
användare göra sökningar
i  sökfältet  och  höger-
klicka sig till en kontext-
meny  för  att  specificera
frågan. 

I förbättringsförslaget var
tanken att användaren skulle kunna vänsterklicka bland alternativen för att kun-
na fortsätta den frågan i sökformuläret. Den bärande idén är att användare skul-
le kunna påbörja en sökning på ett snabbt sätt, men kunna ta hjälp av formuläret
om användaren sedan ville välja flera alternativ, ändra sig eller söka förklaring-
ar till alternativen. Förslaget innebar också att användaren skull kunna ta sig till
sökformuläret genom att klicka i metamodellen på samma sätt som i sökfältet.
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Illustration  7: I mockupen visas ideén om att övergripande rubriker skall få
med förklarade text från användarhandledningen. 

Illustration  8:  Sökfältet  i  mockup  visar  hur
rullgardinen ser ut vid användning.
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4.3.5 Menyalternativ efter sökning

När användaren gjort en sökning och fått en presentation av sitt resultat blev en
vänstermeny tillgänglig med funktioner som endast är tillgängliga när en sök-
ning är gjord. Ett av de alternativen liknade varukorgen med en siffra efter sig
om hur många valda delar det finns, och där användaren kunde klicka för att ta

sig tillbaka till urvalet för att kunna modifiera
sökningen,  se  Illustration  9.  Vänstermenyn
tog i förslaget mer bredd genom att ha texter
utskrivna, och inte enbart ikoner, men alter-
nativen i dem är grupperade så alternativ som
bara är möjliga efter en sökning är gjord, vi-
sas där och inte tidigare i systemet.  

Vänstermenyn kunde fällas ihop för att  inte
vara i vägen och ta upp plats på skärmen när
användare  vill  jobba  med  stora  sökresultat.
Funktionen  att  filtrera  objekt  flyttades  från
övre menyn uppe i höger hörn till vänsterme-
nyn eftersom alternativet bara är möjligt  att
använda  när  det  finns  en  utsökning  gjord,.
Det  blev  gemensamt  för  de  alternativ  som
placerades i vänstermenyn. Under vänsterme-
nyn skulle fler boxar med menyer kunna tas
fram. Ett exempel är filtrera objekt som tidi-
gare  fanns  längs  nedre  kanten  av  skärmen
som lyfts dit och döptes om till information
om objekt. Med vänstermenyer som gick att
kollapsa och scrolla i, fanns information till-

gänglig på ett mer sammanhållet ställe på skärmen, samtidigt som namnbytet
och ikonbytet från ”filtrera” och filterikon gjorde det tydligare och med mindre
risk för ihopblandning med ”filtrera i objekt” som tidigare hade en hamburgeri-
kon.

4.4 Användbarhetstester, omgång två

Till användbarhetstest omgång två tillfrågades de fyra personerna som testade
systemet i omgång ett om de skulle kunna tänka sig att delta. Personerna fick
själv välja om de ville delta och premisserna var samma som i omgång ett, att
resultatet användes för att skriva det här arbetet och att det är systemet som tes-
tas och inte användarna. Alla de fyra personerna ville delta. 

Eftersom test den här gången genomfördes på en mockup blev testsituationen
annorlunda. Mockupen startades i förväg och det var inte beroende av att an-
vändarnas system skulle fungera. Före testet och efter att användarna fått välja
om de ville delta, fick användarna en liten presentation om vad en mockup är. 
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Illustration  9:  Verktygsmeny
från  mockup  som  visas  till
vänster  på  skärmen  när
användaren  gjort  en
utsökning.
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Det var tre demonstrationsbilder byggda som mockup som det gick att testa
med. På det sättet fick testpersonerna förbereda sig på hur mockupen fungerade.
Exempelvis att vissa delar går att klicka på i mockupen och andra inte Se bilaga
D för demonstrationsmockup.

Alla användare har testat Beroendekartan tidigare, eftersom de deltagit i första
omgångens användbarhetstest. Men det skilde sig åt om användare sedan dess
försökt använda Beroendekartan på egen hand eller inte. Personerna har som
sist olika arbetsroller och sammantaget med att de testat Beroendekartan olika
mycket, blir testgruppen inte helt homogen.

4.4.1 Testdeltagarnas utvärdering

Även om mockupen var mer begränsad i vad som går att göra i den, jämfört
med det riktiga systemet, var målet att kunna testa ungefär samma uppgifter i
mockupen som i riktiga Beroendekartan. Det gick i stort sätt bra att lösa uppgif-
ter  i  mockup utifrån testformuläret.  Det  gick också bra för användarna med
uppgiften att hitta igen menyknappar.

Resultat av användbarhetstesterna omgång två gick att tolka som att förbätt-
ringsförslagen gav en betydande förbättring i fråga om användbarhet. Det gick
väldigt snabbt för användare att klicka sig genom de tre delarna av formuläret
och komma till ett presenterat ”sökresultat”. Gränssnittet verkade på det sättet
vara  mindre  förvirrande  och  det  verkade  också  som  att  användarna  snabbt
plockade upp hur de skulle arbeta med det förändrade gränssnittet. Obligatoris-
ka fält gick snabbt att identifiera och fylla i så användaren kunde ta sig vidare
till nästa steg. Användarna hittade också väldigt snabbt knappen som markera-
des som aktiv när obligatoriska fält var ifyllda.

Även om användbarhetstesterna  gick  snabbt  och bra,  beskrev  de användare,
som efter testomgång ett använt beroendekartan mer, att det var frustrerande att
saker som de nu lärt sig var de fanns var flyttade. Speciellt märkte  ”filtrera ob-
jekt” som fanns i höger hörn, som först inte varit intuitiv för någon, men som
användare nu lärt sig var den fanns. En omflyttning blev för dessa användare en
frustration, även om gränssnittet överlag hade blivit bättre, behövde användare
lära om.

Användarna svarade att de tyckte att frågorna i användbarhetstesterna var rele-
vanta mot deras arbetsuppgifter och användare tyckte att mockupen visar på ett
förbättrat gränssnitt i jämförelse med beroendekartans gränssnitt. Saker som an-
vändare pekade ut som fortfarande svåra var språk i gränssnittet där det här ar-
betet inte haft möjlighet att ändra i det. I förbättringsförslagen ingick det att lyf-
ta in information från användarhandledningen till gränssnittet, men texten från
användarhandledningen var inte tillgänglig att använda, så i mockup fanns istäl-
let placeholdertexter. Placeholdertexten kan inte hjälpa användaren så som en
användarhandledning kunde ha gjort. Här gick det inte att avgöra om resultatet
hade varit bättre med den riktiga texten, så som arbetet föreslår.
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4.4.2 Nackdelar med mockup som testverktyg

Användbarhetstesterna gick bra och snabbt. Men kanske lite för bra? I den rikti-
ga Beroendekartan var möjligheterna så många fler än vad som var rimligt att
bygga som mockup. Det gjorde att användare inte kunde klicka sig till fel ställe
ens om de  försökte. Även om användare snabbt hittade vidare och gränssnittet
på det sättet var tydligare, gick det inte att jämföra med den riktiga Beroende-
kartan. Begränsningarna i testerna när en mockup användes var kända från bör-
jan och det  beaktas  när  testresultatet  från omgång två framstår  som så pass
mycket bättre.

En begränsning i mockup var att det inte gick att hovra för att få mer informa-
tion, likaså fungerade det inte att högerklicka för att få upp specifika menyer.
Detta tillsammans med att delar som att ”metamodell” saknades i mockupen be-
gränsade användarnas möjlighet att använda mockupen på det sättet som stäm-
de överens med deras erfarenhet och mentala modell. Trots att användare be-
skrev att de gärna ville kunna använda sig av högerklick och exempelvis meta-
modell i sin sökning, gick det snabbt för användare att kunna söka och hitta in-
formation. Det verkade som det var tydligt för användare hur de kunde ta sig vi-
dare i gränssnittet till nästa del i arbetsprocessen. 

4.4.3 Sammanfattning

Precis som testet visade att det gick snabbt att gå genom sökformulären i mock-
upen, upplevde också användare att gränssnittet är bättre och att det var en för-
bättring i sig att sökgränssnittet inte byggde på en varukorg. Användare beskrev
att det var tydligare och mer lättanvänt nu. Användare tyckte att mockupens
gränssnitt är mer självklart hur det skulle användas och användaren trodde att
det skulle krävas mindre utbildning för att kunna använda gränssnittet om det
såg  ut  som  mockupen.  Användare  uppmärksammade  också  att  det  gick  att
klicka sig tillbaka till utsökningsmomentet och välja om efter att man gjort en
utsökning.
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5 Diskussion
Webbshoppar arbetar utifrån att tjäna pengar på försäljning. För att uppnå goda
vinster vill butiksinnehavare att kunder dels skall köpa fler saker och dels ge-
nomföra  en  betalning.  Om en webbshop inte  alls  satsade  på  merförsäljning
skulle varje produkt kunna betalas för sig. Vill kunden köpa pasta betalar kun-
den direkt sin pasta och köpet är klart. Men dels hoppas nog handlaren på att
kunden också skall köpa fler saker så som tuggummi och därmed öka sin vinst,
dels kanske kunden behöver navigera genom flera sidor i webbshoppen för att
hitta alla de varor kunden behöver handla. 

Här är varukorgen en kompensatorisk lösning som möjliggör merförsäljning till
handlarens fördel och möjliggör att köparen kan plocka ihop de varor kunden
behöver utan att behöva betala varorna en i taget. Eftersom de flesta människor
varit i en butik är varukorgsmetaforen begriplig, även om kunden framför en
dator inte håller i en fysisk varukorg. Som kompensatorisk modell för använda-
re som behöver navigera mellan många sidor fungerar däremot inte varukorgs-
konceptet i Beroendekartan eftersom användare inte alls måste navigera mellan
olika sidor och användarna verkar inte heller betrakta sina IT-tjänster som varor.

Varukorgen i Beroendekartan blir  en kompensatorisk lösning för ett  problem
som inte finns. Beroendekartan bör utnyttja fördelen med att sökresultat och ur-
val kan presenteras på samma sida, istället för att använda en modell som kom-
penserar för behovet att användare behöver navigera mellan många olika sidor.

I webbshoppar arbetar man målinriktat mot att förmå kunder att genomföra köp.
Den ambitionen skulle däremot vara gynnsam i Beroendekartan, att arbeta mot
att anställda så lätt och snabbt som möjligt skall kunna genomföra en sökning.
Det visade sig i användbarhetstesterna att användare faktiskt fick upp resultat de
var relativt nöjda med och kände igen sig i när de väl lyckats göra en sökning.
Att därför öka chansen att de gör en sökning kan leda till att de dels får rätt re-
sultat snabbt, men ett lättarbetat gränssnitt skulle också leda till att användare
som får ett något felaktigt resultat kan backa och göra om, så att resultatet mot-
svarar förväntan. 

Ett högt uppsatt mål skulle kunna vara att användare som öppnar Beroendekar-
tan finner det så enkelt och lockande att använda så att de genomför en sökning
utan att de själva knappt märker det, och snabbt blir presenterade med ett resul-
tat. Det finns en del begränsande faktorer för att sökningen ska kunna göras så
pass enkel av användaren. En begränsning är att det inte är intuitivt med en va-
rukorg i det här sammanhanget.  Men även om varukorgen vore det önskade
verktyget presenteras den inte på ett tydligt sätt som stämmer med webbkon-
ventioner. 
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Det vanliga är i en webbshop att användaren tydligt informeras när en varukorg
uppdateras, t.ex. genom att varukorgens färg ändras från ljusgrå till skarpt röd
eller att varukorgen blinkar ett par gånger. Det kan också vara så att användaren
får en popup som berättar att en vara är lagd i varukorgen. Eller alla de sätten
tillsammans. 

Beroendekartan behöver använda ett tydligare sätt att visa knappar och menyer
oavsett vilket sätt de vill visa sökgränssnittet på. Användare behöver få en di-
rekt återkoppling när alternativ i gränssnittet blivit möjliga att använda och de
knapparna och menyalternativen bör då tydligt lysa upp och locka till klick. 

Användbarhetstesterna visade att gränssnittet var svårt att förstå. Åtgärder som
att tydliggöra när knappar är aktiva och använda en annan konceptuell modell
än webbshop skulle kunna göra gränssnittet  tydligare,  samtidigt som språket
också måste ses över samt placering av element i gränssnittet. Användare upp-
levde språket dels som otillgängligt eftersom att det var väldigt datatekniskt ori-
enterat och att handledningen fanns på en separat plats och inte i gränssnittet
enligt webbstandard. Samtidigt så var också placeringen av element försvåran-
de, det tog extra tid att länken ”hem” inte var längst till vänster. Gränssnittet
bryter mot webbstandard genom att presentera menyer på alla sidor på skärmen
och att ikoner inte används på det sätt som är konventionellt. 

Allt det sammantaget ger många små delar som gjorde det svårt för användare
att få ihop delarna och de hade svårt att greppa vilken konceptuell modell syste-
met var utvecklat mot. 

Inom det här arbetet utvecklades både en idé om användbarhetsförbättring och
ett förbättringsförslag i mockup som indikerade en tydlig förbättring. Arbetet
har dock bara kunnat sträcka sig till att jämföra ett liknande gränssnitt och an-
vändarnas upplevelser mot liknande system så som webbshoppar. Att få tillgång
till att se systemet i produktion begränsades av behörighet och sekretess och
myndighetens självklara omsorg över hur deras kod får lämnas ut. 

Fortsatt arbete skulle kunna titta på de anställdas övriga system som de arbetar
med för att se om det finns andra redan kända konceptuella modeller som går
att utnyttja för att öka användbarheten. Om de anställda möter system i sin ar-
betsvardag som vart och ett dels fungerar på liknande sätt blir det enklare att
växla mellan system. Här skulle arbetet kunna tas vidare till en ny nivå genom
att titta på hur systemet, utöver webbkonventioner, kan undersöka om det finns
andra konventioner mellan användares övriga system som de arbetar med. 

Eftersom det här arbetet har utförts utan behörighet att titta på produktionssys-
tem finns det ytterligare delar att undersöka. Att utvärdera koden utifrån till-
gänglighet skulle kunna säkerställa den digitala arbetsmiljön för alla anställda
och inkludera dem med funktionsnedsättningar. Förutom ren tillgänglighet skul-
le också tillgång till systemet kunna användas för att se om sökformulären är
tillräckligt begripliga,  t.ex.  genom att  be användare göra specifika sökningar
och jämföra med en facitsökning och därmed se om gränssnittet för användaren
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givit precis de sökresultat som efterfrågats. Med ett tydligt gränssnitt skall an-
vändaren kunna hitta rätt omfång. I mitt arbete har ett sådant test inte kunnat
genomföras eftersom jag inte haft tillgång till systemet. Istället har användarna
fått säga om sökresultaten varit rimliga. Här finns de olika värden i resultaten
där det också skulle vara värdefullt att veta om gränssnittet förmedlar rätt tolk-
ning. Även om användare nu uppger att de känner igen sig kan inte arbetet be-
svara om de hittade en noggrannhetsgrad i sin sökning som ger mest nytta uti-
från behoven i sitt arbete. 

Ytterligare tänkbara förbättringar i webbgränssnittet skulle kunna vara att för-
bättringsförslaget, förutom att kunna fälla ihop verktygsfält, också kunna fälla
upp huvudmenyn. Valet av vilken miljö användaren vill arbeta i, det vill säga
testmiljö eller produktionsmiljö skulle kunna lyftas in i sökformuläret istället
för att vara en separat del i Beroendekartan. 
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Bilaga A: Testformulär, omgång ett
·         Användbarhetstest

o   Vem är Emelie:
§  Webbutveckling
§  Exjobb 

·         Testar person och inte system.
o   Systemet bedöms

·         Resultat = möjlighet till förbättring. 
o   Namn kommer inte nämnas.
o   Problem med systemet kommer att nämnas.

·         Vem är du?
o  Yrkesroll?
Vilket typ av arbete innebär det.?

§  Någon specifik IT-tjänst? Ja, nej?
o   Har du någon tanke eller uppfattning om beroendekartan?

Tänk gärna högt. 
Kanske tänk mig som en nyanställd som inte vet och behöver handledas. 

 

Uppgifter.

Öppna beroendekartan:
 
Välj produktionsmiljön:
 
Hitta en sökfunktion

o   Uppe i höger hörn
o   Mitten av skärmen 

 

 
 
Hitta användarhandledningen.
 
 
 
 

 
Söka ut och visa en av dina IT-tjänster.
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Välj graf vy
 
 
 
 
 
 
 
 Filtrera objekten i resultatet. 
 
 
 
 

 
Känner du igen dig i resultatet?
 

 
Ta reda på vad mönstren betyder?

 
 
 
 

 

Hitta till startsida 
 
 
 
 
 
 
 
Hitta historik över tidigare sökningar. 

 
 

 
 
 

Fråga om uppgifterna kändes realistiska, hör efter om personen upplevde att nå-
got saknades. 

Tacka för att personen deltagit.
Summera resultatet. 
Beskriv hur jag skall använda resultatet.
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Bilaga B: Testformulär, omgång två
·         Användbarhetstest

o   Vem är Emelie:
§  Webbutveckling
§  Exjobb 

·         Testar person och inte system.
o   Systemet bedöms

·         Resultat = möjlighet till förbättring. 
o   Namn kommer inte nämnas.
o   Problem med systemet kommer att nämnas.

·         Vem är du?
o   Yrkesroll 
o   Vilket typ av arbete innebär det. 

§  Någon specifik IT-tjänst? Ja/nej?
o   Har du någon tanke eller uppfattning om beroendekartan. 

§  Testat riktiga beroendekartans tidigare?
§  Ej testa den riktiga tidigare.

 
Tänk gärna högt. 
Kanske tänk mig som en nyanställd som inte vet och behöver handledas. 

 

Uppgifter.

Hitta en sökfunktion
o   Uppe i höger hörn
o   Mitten av skärmen 

 

 
 

Om du skulle vilja välja testmiljö istället för produktionsmiljö, var skulle du
klicka då?
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Testet kommer innehålla en mockup.
Som digital kartong

Ingen mouse over/hover
Vissa saker är klickbara.
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Om du skulle söka efter information om hur man använder webbsidan, var skul-
le du kolla då?

 
 
 
 

 
 

Var skulle du söka om du ville hitta his-
torik över tidigare sökningar?

 

 

Var skulle du testa att klicka för att ta
dig tillbaka till startsidan?

 

Försök att söka ut objekt beroenden.

(steg 1)

(steg 2)

(steg 3)
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Om du ville  välja  om från  graf  vy  till
t.ex. boll i boll var skulle du klicka då? 

 
 
 
 
 
 
 

Om du ville filtrera objekten var skulle
du klicka då? (Objektfilter)

 
 
 
 
 

 
Om du ville ta reda på vad mönstren
betydde var skulle du klicka eller läsa
då?

o   Klicka på cirklarna
o   klicka  i  vänsterme-
nyn
o   klicka på hjälp uppe i
höger hörn.

Fråga om uppgifterna kändes realistiska, hör efter om personen upplevde att
något saknades. 
 
Om du testat beroendekartan tidigare vad var bättre och var var sämre?
                     Bättre:
 
                     Sämre:

 
Var något förvirrande eller frustrerande?

 
Tacka för att personen deltagit.

 
Summera resultatet. 

 
Beskriv igen hur jag skall använda resultatet.
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Bilaga C: Checklista webbriktlinjer
Nr 34
Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
Menyer omgrupperade och ser konsekvent ut över sidan. CSS-ramverket 
underlättar.

Nr 124, WCAG: 1.4.1 (A)
Använd inte enbart färg för att förmedla information
I gränssnittet används färger men de används alltid tillsammans med ikoner 
eller text. De använda färgerna används för att synliggöra information men 
bygger inte enbart på att användaren ska se färgen.

Nr 126, WCAG: 1.4.3 (A)
Designa med tillräckliga kontraster
Här har jag använt mig av CSS-ramverket för att få en genväg till läsbara texter.
Målet är att det ska vara hög kontrast på alla texter som användaren behöver 
läsa. 

Nr 128, WCAG: 1.4.5 (A)
Använd text, inte bilder, för att visa text
Även om förslaget är byggt som en mockup så är rekommendationen att precis 
som tidigare bygga upp gränssnittet i kod med samma CSS-ramverk.

Nr 133, WCAG: 2.3.1 (A)
Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
I den befintliga Beroendekartan finns inget blinkande. Och i förslagen till 
förbättringar har det också undvikits.

Nr 140, WCAG: 2.4.7 (AA)
Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
Jag föreslår att använda markeringar som finns tillgängliga i CSS-ramverket för
att tydligt visa vilket fält eller element som är i fokus.

Nr 143, WCAG: 3.2.1 (A)
Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
Nr 144, WCAG: 3.2.2 (A)
Utför inga oväntade förändringar vid inmatning 

För båda dessa punkter gäller att målet är att webbsidan ska använda sig av 
webbkonventionen, där webbsidan agerar precis som användaren förväntar sig. 
Den ska ge tydlig och förväntad respons till vad användaren gör.
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Nr 146, WCAG: 3.2.4 (AA)
Benämn funktioner konsekvent
Funktionaliteten föreslås heta likadant mellan olika sidor. Användaren ska 
också känna igen sig i menyer mellan olika sidor. För användbarhetstest 
omgång 1 visade att vissa menyalternativ var förvirrande. I 
förbättringsförslagen ingår det några omstruktureringar som ämnar göra det 
tydligare.

Nr 39
Ge webbplatsen en god läsbarhet
Webbplatsen använder standardteckensnitt. Rekommendationen är att fortsätta 
göra som man hittills gjort.

Nr 60
Gör tydliga användbara knappar
I Beroendekartan har användartester visat att vissa knappar varit svåra att 
använda. Dels har de haft förvirrande ikoner eller namn, dels har det inte varit 
tydligt vilka knappar användaren kan använda. Knappar har sett tillgängliga ut 
trots att de inte gått att använda. När användaren har tryckt på en sådan knapp 
har den inte givit något resultat.
Det är svårt för användare att hitta knapparna för att de funnits på oväntade 
ställen. I förbättringsförslagen är målet att göra det tydligare att använda 
förväntade ikoner, namn och placeringar och att det ska vara tydligt för 
användaren när en knapp går att använda.
Beroendekartan har också ett fåtal ”Rensa”-knappar vilka avrekommenderas av 
riktlinjen baserat på att det är mer troligt att ett formulär rensas av misstag än 
att användaren faktiskt vill tömma formuläret.

Nr 28
Gör det lätt att hitta det viktigaste
I Beroendekartan visade det sig att det var svårt för användare att hitta sig fram. 
Att hitta den information och den funktionalitet de ville ha. I 
förbättringsförslaget är målet att gruppera saker så att det ska vara tydligt hur 
användaren kan ta sig vidare och att de ska kunna använda gränssnittet för att 
kunna ta reda på den information de behöver. Målet är också att det ska vara 
enkelt att klicka sig vidare – att användaren inte ska köra fast.

Nr 53
Gruppera formulärets fält 
Beroendekartans sökformulär innehåller många delar. Från att finnas på två 
separata platser är förslaget att göra tre grupperingar av formuläret där 
användaren enkelt ska kunna röra sig framåt och tillbaka mellan grupperna. Det
ska vara tydligt att det finns ett samband mellan grupperna.
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Nr 63
Visa var i en process användaren befinner sig
Det har tidigare i Bereoendekartan varit otydligt för användaren hur man tar sig 
vidare i sökprocessen. Användaren har inte intuitivt hittat nästa steg och saknat 
information om vad användaren förväntas göra. I förbättringsförslaget föreslås 
att formuläret delas i tre grupper som användaren tydligt ska kunna navigera 
mellan. Grupperna ska markeras där det framgår vilket steg användaren är i. 
Knapparna mellan grupperna ska göra det tydligt för användaren att med dem 
tas användaren tillbaka till föregående steg, eller framåt till nästa. 

Nr 65
Använd ord och termer konsekvent
Vid användbarhetstestning upplevde användare terminologin som delvis svår. 
Begrepp i rubriker som ”relation” eller ”objekt” kunde vara svåra att förstå för 
användaren i sammanhanget. 
Rekommendationen är att titta på om det finns andra ordval eller tydligare 
språk. I förbättringsförslaget ingår det att det ska finnas beskrivningar i 
gränssnittet på vad ord, begrepp och alternativ betyder eller innebär. En osäker 
användare ska kunna få informationen i gränssnittet genom att klicka på eller 
föra musen över element. 

Nr 101
Markera obligatoriska fält i formulär
I användbarhetstestning kom det fram att det inte var tydligt för användaren 
vilka fält som var obligatoriska. Användaren kunde inte på förhand förutse 
vilken information som krävdes utan fick i efterhand felmeddelanden när de 
inte mötte formulärets krav. 
I förbättringsförslaget är tanken att använda webbkonventionen att använda en 
asterisk för att visa vilka fält som är obligatoriska. Samt att användarvänligt 
påminna användaren om det är så att information saknas.

Nr 31
Länka alla sidor till startsidan
I Beroendekartan syns huvudmenyn från alla sidor. 
I förbättringsförslaget tänker också att huvudmenyn ska finnas med på 
webbplatsens alla sidor. 

Nr 58
Använd standardutseendet på formulärens element
Beroendekartan är uppbyggd med CSS-ramverk som stämmer väl överens med 
webbkonventionen. Tanken är att fortsätta med detta. Formulärelement kommer
därför att vara väldigt lik hur de flesta webbplatser ser ut. Användaren ska lätt 
känna igen var det finns formulärfält.
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Bilaga D: Demonstrationsmockup
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