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Abstract 

Within system development users have rarely been involved or received much attention 
during the development. Most of the times, the primary focus within system development lies 
on insuring functionality, rather than making the system usable. The literature specifies that a 
non user-centered approach can contribute to a product with low usability, which can lead to 
an ineffective and unsatisfactory experience for the end users.  

The purpose of this thesis is to begin an investigation to see if the use of non user-oriented 
system development methods is a possible cause of low usability in the final system.  

To achieve the purpose of this thesis, we have conducted a case study. Within the case study 
we examined the usability of a time reporting system. The case study included seven minor 
studies; an investigation concerning the development of the system, an expert evaluation of 
the system, interviews and observations of users, developed paper prototypes and executable 
prototypes, both which user testing was performed on.  

The result of this study shows that by working with user-entered methods, the usability in the 
time reporting system increased after the design had been revised. This study is therefore 
another example of that systems developed with user-centered system development methods 
have higher usability than systems developed not user-centered.  

 



Sammanfattning 

Inom systemutveckling har användare sällan varit involverade eller fått större uppmärksamhet 
under utvecklingsarbetet. Fokus ligger ofta på att systemet ska ha en viss funktionalitet 
snarare än att det ska vara användbart. I litteraturen anges att brist på användarcentrering kan 
bidra till en produkt med låg användbarhet, vilket kan innebära en ineffektiv och 
otillfredsställande upplevelse för slutanvändarna. 

Syftet med denna uppsats är att påbörja en undersökning för att se om användandet av icke 
användarcentrerade systemutvecklingsmetoder är en möjlig orsak till låg användbarhet hos 
det färdiga systemet.  

För att uppnå syftet med denna uppsats har vi utfört en fallstudie. Denna fallstudie innebar att 
undersöka användbarheten i ett tidrapporteringssystem. Fallstudien innehöll sju delstudier; en 
undersökning av hur utvecklingen av systemet gick till, en expertutvärdering av systemet, 
intervjuer och observationer av användare, framarbetade pappersprototyper och en 
framarbetad klickbar prototyp vilka bägge det utfördes användartester på. 

Resultatet av denna studie visar att användbarheten i tidrapporteringssystemet ökade efter att 
designen blivit omarbetad med hjälp av användarcentrerade metoder. Denna studie är därför 
ännu ett exempel på att system utvecklade med användarcentrerade systemutveckling-
smetoder har högre användbarhet än system utvecklade icke användarcentrerat. 



Ordlista 

Flash Catalyst 

 
 
Agresso Business World 

Ett designverktyg för att skapa ett användargränssnitt 
för webbapplikationer. Tillhandahållet av företaget 
Adobe. 

Ett integrerat ekonomisystem som tillhandhålls av 
UNIT4 Agresso AB. Består av sju produktfamiljer. 

Bruten vecka Innebär att månadsbyte sker mitt i en vecka, då kallas 
den veckan för bruten 

Daglig tidregistrering Sidan där all tidrapportering sker, i Timesheet. 

Flextid 

 

Fokusgrupp 

 

Iterativt arbetssätt 

 
Kognitiv genomgång 

 

Rörlig arbetstid, att en arbetstagare inom en viss 
tidsram själv har möjlighet att välja tidpunkt för att 
börja eller sluta arbeta för dagen. 

Ett utvärderingsverktyg. Fokusgruppen består av 4-8 
personer som tillfrågas om sina känslor och attityder 
gentemot ett system.  

Innebär att arbetet upprepas tills ett önskat resultat 
uppnåtts. 

En metod för att utvärdera användbarhet och används 
för att identifiera användbarhetsproblem i ett program 
eller hemsida med fokus på hur lätt det är för nya 
användare att utföra uppgifter med systemet. 

Mina tidrapporter Sidan i Timesheet där man kan söka efter gamla 
tidrapporter 

Omdesign 

 

Photoshop 

 

PowerPoint 

 

 

Product backlog 

Innebär att förändra en redan existerande design. Denna 
typ av interaktionsdesign kan innebära förnyelse och 
effektivisering av den gamla designen. 

Ett bildbehandlingsprogram som företaget Adobe 
utvecklat.  

 
Ett program från Microsoft som används för att skapa 
presentationer med text, illustrationer, tabeller, bilder 
etc. där det även finns möjlighet att animera 
presentationen.  

 
En lista med saker som måste åtgärdas. 

Projektnummer 
 

 

Det nummer som är kopplat till ett visst projekt i 
Timesheet.  
 
 



Release Notes 
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Scrum 

 

Technical writer 

 

Ett dokument innehållande ändringar som gjorts sedan 
den senaste versionen. 

Minnesmönster som lagras i hjärnan.  

En metodik för systemutveckling. Arbetet sker iterativt 
och utförs i korta sprintar. Mer information se: 
(Schwaber & Beedle 2002). 

Teknisk skribent, är en professionell författare som 
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dokumentation.   

Tidkod Styr dels hur mycket anställda på HiQ får i lön, dels hur 
fakturering mot kund blir. Kan delas in i tre 
huvudgrupper: kundprojekt, intern tid och frånvaro, i 
Timesheet. 

Timesheet Tidrapporteringsverktyg som ingår i produktfamiljen 
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1. Introduktion 

IT har idag blivit en naturlig del av människans arbetsmiljö och används överallt i 
verksamheter. De flesta har på något vis kontakt med datorer eller informationssystem 
dagligen (Gulliksen och Göransson 2002). Syftet med att implementera ett informations-
system är att förbättra verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, för att systemet ska 
skapa ett värde för organisationen (Dennis, Wixom, Haley och Roth 2010). Tyvärr visar 
siffror att detta inte alltid uppfylls. Enligt CHAOS Report, en undersökning som The Standish 
Group genomför varje år, framgår att år 2009 var 32 procent av alla IT-projekt lyckade, vilket 
innebär att de var inom tid och budget, samt hade full funktionalitet. 44 procent var 
ifrågasatta, vilket innebär att de gick över tiden, budgeten och/eller hade mindre funktionalitet 
än utlovat. 24 procent av projekten blev avbrutna eller användes aldrig (The Standish Group 
22/2 2010). Många projekt misslyckas alltså helt och tvingas lägga ned, andra levererar inte 
rätt eller full funktionalitet och detta till kostnader som högt överstiger budget. Ofta finns 
stora brister i projekten gällande tekniken och att de är svåra att förstå och att använda. En 
följd av detta är att de drabbade, alltså användarna, blir mindre effektiva i sitt arbete. 
(Gulliksen och Göransson 2002) 

En av anledningarna till dessa problem är att slutanvändarna, de som till slut kommer använda 
systemet, sällan involveras tillräckligt eller överhuvudtaget i utvecklingsarbetet. För att nå 
bästa resultat krävs det oftast att användarna får stå i centrum i utvecklingen av ett IT-system, 
istället för tekniken. (Gulliksen och Göransson 2002) 

 

1.2 Problembakgrund 

Vi har fått i uppdrag av företaget HiQ att utvärdera deras tidrapporteringsmodul Timesheet 
samt leverera ett omdesignförslag och en körbar prototyp. I och med detta uppdrag har vi 
även tagit chansen att samtidigt undersöka systemutveckling och hur användarmedverkan 
påverkar användbarheten i det färdiga systemet. Alla bilder i form av pappersprototyper och 
klickbara prototyper som vi arbetar fram och presenterar i denna uppsats tillhör HiQ och får 
inte utan deras skriftliga godkännande kopieras eller reproduceras på något vis. 

HiQ är ett IT- och managementkonsultbolag som år 2008 köpte in ett ekonomisystem från 
UNIT4 Agresso AB. Ekonomisystemet heter Agresso Business World 5.5.2 och i det systemet 
ingår tidrapporteringsmodulen Timesheet (Om HiQ 22/2 2010). Användarna av Timesheet är 
främst konsulter på HiQ. Användarna upplever modulen som onödigt krånglig och 
tidskrävande. (Intervju med Bo Boivie 26/1 2010) 

1.3 Målgrupp 

Studien riktar sig till alla som är intresserade av användbarhet, användarcentrerad system-
utveckling och/eller tidrapporteringssystem. Vi kommer därför att presentera teori kring an-
vändbarhet, systemutveckling och olika metoder noggrant för att ge en så bra grundläggande 
förståelse som möjligt för området. 



2 

 

2. Syfte 

Det överordnade syftet med denna uppsats är att påbörja en undersökning för att se om 
användandet av icke användarcentrerade systemutvecklingsmetoder är en möjlig orsak till låg 
användbarhet hos det färdiga systemet.  

Frågeställningarna lyder:  

- Leder icke användarcentrerad systemutveckling till låg användbarhet? 

- Kan användbarheten hos ett system med användbarhetsproblem förbättras med hjälp 
av en omdesign utvecklat med användarcentrerade systemutvecklingsmetoder? 

 

2.1 Avgränsningar 

I denna fallstudie kommer vi endast att utvärdera hur utvecklingen gick till av ett system; 
Timesheet. Vi kommer att utföra mindre delstudier som alla är riktade mot samma system. 
Därefter kommer vi överlämna det designförslag vi har framarbetat till HiQ. Fokus kommer 
ligga på utvärdering och omdesign och vi kommer endast titta på tekniska lösningar i mån av 
tid. Dessutom kommer vi endast diskutera de metoder och tekniker som vi själva har använt 
för att utvärdera, granska och testa.  

2.2 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 3 – Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera grundläggande teori om vad systemutveckling är, hur 
användbarhet och systemutveckling tillämpas idag samt hur ett gränssnitt kan designas för att 
få det mer användbart. Första delen ger en grundläggande överblick av systemutveckling och 
användarcentrerad systemdesign. Därefter presenteras vad användbarhet är samt några 
metoder kring hur användbarhet kan implementeras i systemutvecklingsprocessen. Sista delen 
handlar om interaktionsdesign och vi presenterar här olika metoder och designprinciper som 
finns att tillämpa idag. 

Kapitel 4 – Metod 

I detta kapitel beskriver vi de metoder vi använt i uppsatsen. Vi redovisar vilken forsknings-
metod vi valt att arbeta efter, hur vi har säkrat informationskvalitén, hur vi gått tillväga vid in-
samlingen av information och slutligen hur vi gått tillväga vid utförandet av vår fallstudie. 

Kapitel 5 – Utvecklingen av Timesheet 

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi utfört för att undersöka hur UNIT4 Agresso AB 
arbetade vid utvecklingen av Timesheet i Agresso Business World 5.5.2. Vi börjar med en 
bakgrund till företaget UNIT4 Agresso AB, samt deras produkt Timesheet. Därefter 
presenteras syftet med delstudien och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat och slutsats. 

Kapitel 6 – Heuristisk utvärdering 

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi utfört för att få en första inblick i vilka potentiella 
användbarhetsproblem som finns vid tidrapporteringen i Timesheet. Vi börjar med att 
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presentera syftet med utvärderingen och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat och slutsats. 

Kapitel 7 – Användarstudier 

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi gjort för att undersöka hur användarna upplever 
Timesheet. Vi har utfört både observationer och intervjuer vilka kommer att presenteras under 
varsin rubrik.  

Kapitel 8 – Omdesign – Pappersprototyper 

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi utfört med att arbeta fram pappersprototyper. 
Syftet med delstudien presenteras och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat. 

Kapitel 9 – Utvärdering – Pappersprototyper 

I detta kapitel redovisar vi den delstudien där vi utvärderade de pappersprototyper vi 
framarbetat i den tidigare delstudien, som finns beskrivet under kapitel 8. Vi börjar med att 
presentera syftet med utvärderingen sedan metoden vi använt för att utföra den samt vad vi 
kom fram till i form av resultat och slutsats.  

Kapitel 10 – Omdesign – Klickbara prototyper 

I detta kapitel redovisar vi den delstudien vi utfört med att arbeta fram klickbara prototyper. 
Syftet med delstudien presenteras och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat. 

Kapitel 11 – Utvärdering – Klickbara prototyper 

I detta kapitel redovisar vi den delstudien i vilken vi utvärderade de klickbara prototyper vi 
framarbetat i den tidigare delstudien som finns beskriven under kapitel 10. Vi börjar med att 
presentera syftet med utvärderingen och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat och slutsats.  

Kapitel 12 – Övergripande slutsats 

I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi har kommit fram till efter att ha utfört denna studie.  

Kapitel 13 – Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring de metodval vi gjort samt de slutsatser och 
resultat vi fått från utförandet av denna studie.  

Kapitel 14 – Referenser 

I detta kapitel redovisar vi de källor vi använt oss av i studien.  
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera grundläggande teori om vad systemutveckling är, hur 
användbarhet och systemutveckling tillämpas idag samt hur ett gränssnitt kan designas för att 
få det mer användbart. Första delen ger en grundläggande överblick av systemutveckling och 
användarcentrerad systemdesign. Därefter presenteras vad användbarhet är samt några 
metoder om hur användbarhet kan implementeras i systemutvecklingsprocessen. Sista delen 
handlar om interaktionsdesign och vi presenterar här olika metoder och designprinciper som 
finns att tillämpa idag. 

3.1 Systemutveckling 

Inom systemutveckling finns många olika läroböcker som behandlar ämnet, som dessutom 
påminner om varandra. Vi har valt att följa Dennis med flera (2010) eftersom den boken är en 
av de senaste i ämnet.  

Enligt Dennis med flera (2010) kan systemutvecklingslivscykeln förstås som en modell med 
fyra faser, som är vanligast förekommande i alla projekt gällande informationssystem. Vidare 
förklarar Dennis med flera (2010, sid 10-14) systemutvecklingslivscykeln så här: 

Det är en process för att förstå hur ett informationssystem kan stödja en verksamhets behov, 
hur man designar, bygger och levererar systemet till kunden. 

Systemutveckling innebär hela den process och dess aktiviteter från det att potentiella krav är 
satta fram till det att slutprodukten är helt implementerad och accepterad av slutanvändarna. 
Processen kan involvera många steg under en lång tid men består generellt sett av fyra faser: 
planering, analys, design och implementation. 

Planeringsfasens mål innefattar att skapa en förståelse för utvecklingen av ett informations-
system och hur projektgruppen ska gå tillväga för att utveckla det.  Dokumenten från dessa 
båda steg sätts ihop till en projektplan. Här identifieras hur informationssystemet kommer att 
påverka inkomster, om det ens är möjligt att bygga systemet, om det kommer att generera 
värde för verksamheten och om systemet kommer att användas när det väl är byggt.  

Analysfasen försöker svara på frågorna; vem kommer använda systemet, vad systemet 
kommer att göra och var kommer det att användas. Under den här fasen undersöks eventuella 
nuvarande system, förbättringsmöjligheter identifieras och ett koncept för det nya systemet 
utvecklas. Det viktigaste inslaget i den här fasen är kravframtagningen. De indata som samlas 
in från berörda personer i verksamheten leder till utvecklingen av ett koncept för ett nytt 
system.  
 
Syftet med designfasen är att bestämma hur systemet kommer att fungera gällande hårdvara, 
mjukvara och infrastrukturen på nätverket. Hur utformningen av användargränssnittet 
kommer se ut, vilka program, databaser och olika filer som kommer att behövas, är några av 
de saker som ska bestämmas i denna fas. Målet med denna fas är att fastställa hur 
informationen i systemet ska struktureras. 

Den sista fasen i systemutvecklingslivscykeln är implementationsfasen. Det är i den här fasen 
som systemet faktiskt byggs och testas. Efter att systemet blivit implementerat startar 
underhållsfasen som fortgår under hela systemets livstid, då man underhåller systemet och 
stödjer användarna.  



5 

 

 3.2 Användarcentrerad systemdesign 

”Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och 
användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln.” 
(Gulliksen och Göransson 2002)  

Processen grundas på ett antal nyckelprinciper som bland annat innebär att användaren sätts i 
fokus och denne får aktivt medverka under hela utvecklingen. Det innebär dessutom att ett 
iterativt arbetssätt tillämpas och prototyper introduceras tidigt och kontinuerligt för att 
visualisera idéer för slutanvändarna. Det är även viktigt att tydliga och konkreta mål sätts för 
användningen av systemet, för att lätt kunna se om man är på rätt spår. (Gulliksen och 
Göransson 2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Grundelementen i en iterativ användarcentrerad process. (Gulliksen och Göransson 2002). 

 
Istället för att anpassa människans attityder och beteenden för att använda ett system, bör 
systemet designas så att det fungerar som ett stöd för slutanvändarnas förväntningar, attityder 
och beteenden. Detta för att användarna utför uppgifterna som systemet ska vara ett stöd för. 
Resultatet av användningen av användarcentrerad systemdesign är en produkt som ger en mer 
effektiv, tillfredsställande och användbar upplevelse för användaren. (Introdution to User-
Centered Design, 9/4 2010) 
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3.3 Användbarhet  

Användbarhet handlar om system i interaktion med användare och påverkas av ett flertal 
faktorer. Mycket användbara system är enkla för användare att lära sig att använda produktivt. 
Dessa system underlättar också hanteringen, att man kommer ihåg hur man ska använda 
systemet från en gång till en annan. Mycket användbara system kan även hjälpa användaren 
att arbeta effektivt samtidigt som de gör färre misstag. (Constantine och Lockwood 1999) 

Användbarhet beskriver hur lätt ett gränssnitt är att använda och begreppet refererar även till 
metoder för att förbättra enkelheten av användning under designprocessen. (Nielsen 1993) 

ISO (International Organization for Standardization) är världens största utvecklare och 
utgivare av internationella standarder. ISO är ett nätverk som består av de internationella 
standardiseringsorganen, vilka uppgår till 159 länder och varje land har en medlem i nätverket 
(About ISO 19/4 2010). En av de standarder ISO tagit fram är "ISO 9241 – ergonomic 
requirements for office work with visual display terminals (VDTs)", där en del av denna 
standard är ISO 9241-11 som innehåller en definition för användbarhet. ISO 9241-11 förklarar 
även hur informationen, som är nödvändig att ta hänsyn till vid specifikation eller utvärdering 
av användbarhet i form av mått på användarens prestation och tillfredsställelse, identifieras. 
(ISO 1998) 

Definitionen av användbarhet enligt ISO lyder: "I den utsträckning till vilken en specificerad 
användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”. 

1
 (ISO 1998) 

Definitionen av användbarhet enligt ISO (1998) innehåller tre aspekter som kan mätas: 

Ändamålsenlighet: Noggrannhet och fullständighet med vilka användarna uppnår specifika 
mål. Mått på ändamålsenlighet avser graden av fullständighet och precision som uppnås då 
användarna strävar efter att uppnå sina mål eller delmål med en specifik uppgift. 

Effektivitet: Resurser som är förbrukade i relation till noggrannheten och fullständigheten 
med vilka användarna uppnår specifika mål. Relevanta resurser kan innefatta psykisk eller 
fysisk ansträngning, tid, material eller finansiella kostnader. 

Tillfredsställelse: Måttet på tillfredsställelse visar i vilken utsträckning som användarna är 
fria från besvär, och deras attityder till användningen av produkten. Tillfredsställelse kan 
mätas med subjektiva bedömningar på skalor, där man till exempel kan mäta om obehag 
upplevs, sympati för produkten, tillfredsställelse med användningen av produkten, eller 
accepterande av arbetsbördan vid utförandet av olika uppgifter. Andra mått på tillfredsställelse 
kan omfatta exempelvis antalet positiva och negativa kommentarer som registrerats under 
användning.  

Riktlinjerna från ISO 9241-11 kan användas vid upphandling, design, utveckling, utvärdering 
och kommunikation av information om användbarhet. ISO 9241-11 innehåller vägledning om 
hur användbarheten av en produkt kan specificeras och utvärderas. Det gäller både för 
produkter avsedda för allmän tillämpning och produkter som köps eller utvecklas inom en 
specifik organisation. (ISO 1998) 

                                                 
1  Fritt översatt. Orginaltexten lyder: "Extent to which a product can be used by specified 
users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 
context of use."  
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3.4 Utvärderingsmetoder 

 
En utvärdering används för att samla in information kring användbarheten av en design eller 
produkt, genom att involvera specifika användare som utför en specifik uppgift i ett 
specificerat användningssammanhang. Syftet är att förstå vad användarna vill ha och behöver 
samt vilka problem de upplever. Om ingen utvärdering på användare görs skulle produkten 
endast spegla designteamets intentioner istället för att visa relationen mellan design och 
användande. (Preece 1994) 

För bästa resultat bör utvärderingar utföras under hela systemutvecklingsprocessen, i alla 
faser. Ett iterativt arbetssätt bör tillämpas där resultaten och feedbacken som erhålls från de 
olika utvärderingarna ligger till grund för de modifieringar som görs i utvecklingsarbetet. 
(Dix 1998) 

Inom utvärderingsområdet finns många tekniker och metoder för att utvärdera använd-
barheten hos ett system och dessa appliceras under olika faser under systemutvecklings-
processen. (Rubin och Chisnell 2008) 

Några exempel på utvärderingsmetoder enligt Rubin och Chisnell (2008) är: 

Heuristisk utvärdering - användbarhetsexperter utvärderar användbarheten hos ett system 
och går igenom ett antal tumregler för att hitta fel som bryter mot dessa. 

Intervju - utvärderare ställer frågor till användarna om vad de gillar, inte gillar, behöver och 
hur de upplever systemet. 

Observation – utvärderare observerar användare när de utför sina arbetsuppgifter.  

Användartester – innebär att systemet testas genom att representativa användare får utföra 
realistiska uppgifter medan utvärderarna observerar och ställer frågor.  

Dessa metoder varierar både i omfattning och kostnad för utförande vilket innebär att man 
även med små medel kan få information kring hur användbarheten är i ett system eller i en 
design. Många potentiella problem kan uppmärksammas om någon utvärderingsmetod 
tillämpas tidigt i utvecklingsarbetet. Kostnaderna för ändringar i designen minskar ju tidigare 
ändringarna sker och det är enklare att ändra en design tidigare i utvecklingsarbetet än i senare 
skeden. (Dix 1998) 
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3.4.1 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering är den populäraste metoden för användbarhetsgranskning. Metoden 
innehåller tio generella principer för design av användargränssnitt. Dessa principer kallas för 
heuristiks och är mer som tumregler än specifika riktlinjer för användbarhet. (Nielsen 2010b) 

Med en heuristisk utvärdering kan man gå igenom ett system på ett systematiskt sätt och leta 
efter problem som en ny design kan lösa. För bästa resultat bör en grupp utvärderare på 3-4 
personer utses. Utvärderarna går igenom heuristikerna individuellt och noterar alla brott mot 
designrekommendationerna. Alla utvärderare samlas sedan och gör en sammanställning över 
vad varje utvärderare har fått fram. Det sista och slutliga steget är att bedöma hur allvarliga 
alla problem är. Slutresultatet blir en lista med problem som är rangordade efter svårighets-
grad. (Nygren 2008)  

Svårighetsgraden av ett användbarhetsproblem är en kombination av tre faktorer: 

 Frekvensen av hur ofta problemet uppstår: Är det vanligt eller ovanligt? 

 Påverkan hos användaren om problemet inträffar: Är det lätt eller svårt för användarna 
att övervinna? 

 Ihärdighet av problemet: Är problemet en engångsföreteelse som användaren kan 
övervinna när de har vetskap om det, eller kommer användaren bli störd av problemet 
upprepade gånger? 

För att rangordna allvaret av problemen används en skala på 0-4, där 4 innebär störst problem.  
(Nielsen 2010a) 

I ett genomsnitt av sex projekt, där endast en utvärderare har utfört en heuristisk utvärdering, 
hittades endast 35 procent av användbarhetsproblemen i gränssnittet. Eftersom fler 
användbarhetsproblem hittas ju fler utvärderare som används är det bättre att ha så många 
utvärderare som möjligt. Detta kan därför bli en kostnadsfråga, eftersom det blir dyrare ju fler 
utvärderare som används. (Nielsen 1993) 

En heuristisk utvärdering ger inte ett organiserat sätt att generera åtgärder till användbarhets-
problemen, eller ett sätt att värdera den troliga kvaliteten av en eventuell omdesign. En 
heuristisk utvärdering avser att förklara varje observerat användbarhetsproblem, med referens 
till etablerade användbarhetsprinciper. Därför är det ofta någorlunda lätt att generera en 
efterarbetad design. (Nielsen 1993) 

Genom en heuristisk utvärdering upptäcks snabbt och billigt grundläggande användbarhets-
problem. Denna metod går oftast fortast att genomföra, jämfört med andra utvärderings-
metoder, men nackdelen är att den inte ger fullständig information eller upplysningar om 
användbarhetsproblemen (Gulliksen och Göransson 2002). En annan nackdel kan vara att 
man inte ser vad som egentligen är bra med systemet och riskerar i och med det att föra in nya 
problem när den nya designen implementeras. (Nygren 2008) 
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3.4.2 Intervjuer och observationer 

Strukturerade enskilda intervjuer hjälper intervjuaren att förstå och lära sig användarnas 
attityder och förväntningar på ett system eller en specifik uppgift, som ett system ska vara en 
hjälp för. För att säkerställa att samma frågor ställs till alla användare skriver man ner en lista 
med frågor som ställs i en specifik ordning. Under intervjun kan den som intervjuar även 
ställa uppföljningsfrågor om det är något som är oklart i hur användaren utförde en viss 
uppgift eller hur användaren känner inför en specifik uppgift. Det bästa är att kombinera 
observationer och intervjuer, då man först observerar användaren då denne utför uppgifterna 
och därefter intervjuar man användaren, baserat på sina frågor och det som observerats. 
(Cutshall 2010) 

3.4.3 Användartester 

Användartester är en teknik som används för att testa en produkt på användare och avgöra hur 
väl den fungerar i en specifik användningssituation. Användarna får utföra realistiska 
uppgifter och därigenom identifieras eventuella problem som skulle kunna uppstå när 
produkten är färdigställd och redo att användas. Användartester kan utföras under olika 
skeden i systemutvecklingsprocessen, antingen i tidiga faser med till exempel pappers-
prototyper, eller i senare faser på körbara prototyper. (Ottersten och Berndtsson 2002) 

Prototyper är ett verktyg som används för att visualisera designen för användarna och för att 
få feedback på vad som är bra respektive dåligt med designen. Prototyper kan variera i 
utformning, från att vara väldigt enkla med låg anknytning till det färdiga systemet till att vara 
fullt utvecklade system som innehar i princip all funktionalitet som det färdiga systemet. 
(Prototyping 9/4 2010) 

Användartester är en viktig del i systemutvecklingsarbetet och förbättrar användbarhet. Tyvärr 
kommer dock dessa ofta in för sent i processen och många av felen och problemen som 
framkommer vid testerna blir ignorerade. Detta beror på att processen är så långt gången och 
ändringar bedöms därmed för kostsamma att genomföra. Rekommendationer från 
användbarhetsutvärderingar och gränssnittsanalyser fokuserar ofta på kosmetiska ändringar 
och dessa är enkla och tar inte så mycket tid, även om problemet egentligen ligger djupare. 
Att göra rätt första gången och upptäcka fel tidigt i utvecklingsarbetet är de centrala 
argumenten att sträva efter. (Constantine och Lockwood 1999)  
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3.4.3.1 Prototyper 

 
Det finns olika slags prototyper och de kan bland annat vara aktiva, passiva, horisontella och 
vertikala. Nedan presenteras en grundligare beskrivning av dessa. 

Passiva prototyper 

Passiva prototyper har ingen funktionalitet. Pappersprototyper, ritningar gjorda i ett dator-
baserat ritprogram, och icke-fungerande modeller gjorda i någon typ av programmerings-
verktyg klassas som passiva prototyper. Pappersprototyper är troligtvis den vanligaste formen 
av prototyper som används för gränssnittsvisualisering. (Constantine och Lockwood 1999) 

Pappersprototyper är ett verktyg som används för att testa användbarheten genom att låta 
användarna utföra riktiga arbetsuppgifter där de får interagera med en pappersversion av 
gränssnittet. Dessa pappersversioner har designats baserat på de främsta uppgifter som ska 
utföras i systemet. Skärmdumpar ritas upp på papper som visar all data, alla fönster, menyer, 
dialogboxar, pop-up fönster och liknande som behövs för att kunna utföra uppgifterna. 
Därefter utförs användbarhetstester på dessa pappersprototyper. En av testarna ska vara den 
som agerar ”datorn” och byter papper baserat på hur användaren ”klickar” runt. Ytterligare en 
person är med under testningen och är den som övervakar och ställer frågor till användaren, 
men ger ingen förklaring till hur gränssnittet fungerar. Användaren får under sessionen klicka 
på knappar, menyer etc. och navigera runt i gränssnittet för att kunna utföra sina uppgifter. 
Testarna observerar samtidigt vilka problem användaren tycks ha med gränssnittet. (Snyder 
2003) 

En fördel med pappersprototyper är att det är ett snabbt och lätt sätt att designa ett gränssnitt 
på, utan att det skrivits en enda rad kod. Detta kan även vara en nackdel. Då ingen kod 
skrivits kan det bidra till att arbetet med utvecklingen hamnar efter. En annan nackdel med 
pappersprototyper är att det kan vara svårt att hitta alla problemområden och att användarna 
kan känna sig obekväma då de testar på papper och inte på ett riktigt system. (What is paper 
prototyping 22/2 2010) 

Ytterligare en fördel med pappersprototyper är att de ger möjlighet till ett snabbt iterativt 
utvecklingsarbete. Designerna kan snabbt få feedback från användarna och rita om 
prototyperna för att sedan visa de för användarna igen. En annan fördel är att det inte krävs 
någon teknisk kompetens för att göra en pappersprototyp. Det är dock en fördel om designern 
har denna kompetens och vet vad som är möjligt att göra innan denne lovar användarna 
funktionalitet, men är ingen nödvändighet för att göra själva pappersprototypen. 
Pappersprototyper uppmuntrar dessutom kreativitet i utvecklingsprocessen. 
Sammanfattningsvis ger pappersprototyper maximalt med feedback till minimala 
ansträngningar. (Snyder 2003) 

Att endast använda passiva prototyper är inte tillräckligt för att uttrycka den modell som ska 
implementeras. Layouten och uppträdandet måste kopplas samman med beteende och 
interaktion eftersom alla former av passiva prototyper kan dölja problem relaterade till 
beteende, utförande och funktion. (Constantine och Lockwood 1999) 
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Aktiva prototyper 

Aktiva prototyper, även kallade funktionella eller fungerande prototyper, kan se ut på många 
olika sätt. Några exempel på aktiva prototyper är mjukvarumodeller, simuleringar och 
begränsade implementationer. Oavsett om det är simuleringar eller begränsade 
implementeringar så uppträder aktiva prototyper som det riktiga systemet, åtminstone i något 
specificerat förfarande. Termen modell syftar till en prototyp med begränsad naturtrogenhet 
och prestanda och som inte blivit byggd i ett renodlat programmeringsspråk eller målspråket 
för implementationen. Olika verktyg kan användas för att skapa dessa datorbaserade modeller 
och ett exempel är PowerPoint. Dessa modeller används vanligtvis till att demonstrera den 
grundläggande logiken och beteendet, så som ändringar i utseende eller de olika 
interaktionerna mellan gränssnittskomponenterna (Constantine och Lockwood 1999). Ett 
annat vanligt uttrycksätt är att kalla aktiva prototyper för klickbara prototyper. 

 
Horisontella och vertikala prototyper 

En horisontell prototyp är endast en tunn bit av toppen, en ytlig representation av det mesta 
eller allt ur gränssnittet med lite eller ingen kod bakom. En vertikal prototyp är, å andra sidan, 
en begränsad bit av systemet, som representerar det mer eller mindre fullständiga gränssnittet 
och den underliggande funktionaliteten, för ett specifikt område i systemet. (Constantine och 
Lockwood 1999) 

Ytterligare en typ av prototyp är den så kallade djupa-och-breda prototypen. Den är en ytlig 
representation av hela gränssnittet tillsammans med full simulering eller implementation av 
utvalda scenarion. Denna typ av prototyp är speciellt effektiv för demonstrationer och 
presentationer eftersom de kan skapa en övertygande illusion av ett faktiskt fungerande 
system. Allting fungerar och ser ut som det slutgiltiga systemet, så länge användaren inte 
vandrar iväg från den fördefinierade vägen som är scenariot. (Constantine och Lockwood 
1999) 
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3.5 Intervjuteknik 

Häger (2007) har i sin bok Intervjuteknik listat några punkter som är bra att tänka på vid 
intervjuer. En sammanställning av dessa punkter är: 

För att få den intervjuade att svara mer utförligt på en fråga är det bäst att ställa öppna frågor. 
Öppna frågor ger utrymme för den intervjuade att förklara och utveckla sitt svar mer än om 
det skulle varit en sluten fråga, som endast har ett ja eller nej svar. Vad? Hur? Varför? är 
exempel på ord som öppna frågor oftast inleds med. Öppna frågor kan användas till att få ut 
ännu mer av den intervjuade och då i form av uppföljningsfrågor, exempelvis ”Hur menar du 
då?”. 

Något som bör undvikas vid formulering av frågor är så kallade ledande frågor, vilket är 
frågor som signalerar till den som blir intervjuad att svara på ett sätt man själv vill. 

De frågor som fungerar absolut bäst är de som är enkla, konkreta och fokuserade. Detta 
innebär att frågorna ska gå rakt på sak, fokusera på vad man faktiskt vill veta och vara riktade 
så att den mest intressanta delen av frågeställningen belyses.  

Något som kan vara mycket givande för den som intervjuar är att inte vara för ivrig med att 
ställa nästa fråga. Detta kan leda till att den intervjuade får veta mer än om denne skulle ha 
kört på med alla frågor, en efter en, så fort ett svar hade getts. Att vänta en extra sekund innan 
nästa fråga kan vara tillräckligt för att intervjupersonen ska hunnit kommit på något mer att 
säga. 
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3.6 Interaktionsdesign 

Det finns många böcker som behandlar ämnet interaktionsdesign, till exempel de av: Preece, 
Rogers och Sharp (2002), Löwgren (1993), Shneiderman och Plaisant (2005). Vi har dock valt 
att i första hand använda oss av det kompendium som skrivits av Else Nygren (2008), därför 
att det passade vårt problem bra. 

Else Nygren (2008), universitetslektor och docent vid Uppsala universitet, beskriver 
interaktionsdesign på följande sätt:  

Interaktionsdesign handlar om samspelet mellan människan och datorn och hur detta samspel 
ska utformas. Utmaningen med interaktionsdesign är att utforma datorns förmåga att 
kommunicera med användaren och att datorn kan ge användaren möjlighet att på ett bra sätt 
interagera; användaren och datorn ska tillsammans åstadkomma ett resultat. Sättet på vilket 
denna kommunikation sker kan variera men det vanligaste sättet är dock att användaren 
interagerar med datorn med hjälp av mus och tangentbord. Datorn svarar vanligtvis med att 
visa upp något på bildskärmen. Denna kommunikation utgör tillsammans användar-
gränssnittet. 

Vid utformning av interaktionsdesign finns fyra huvudproblem: 

 ”Hur ska data presenteras på skärmen för användaren? (Presentation) 

 ”Hur ska användaren kunna bläddra runt bland den information som programmet 
tillhandahåller?” (Navigering) 

 ”Hur ska användaren ge order till datorn om att utföra saker?” (Kontroller) 

 ”Hur ska användaren kunna mata in information till datorn?” (Inmatning) 

För att lösa dessa problem används visuell kommunikation, vilket innebär att informationen 
som ska förmedlas visas på skärmen. Ytterligare en aspekt med interaktionsdesign är att 
utforma feedback, vilket är en reaktion från datorn baserat på vad användaren gör. 

De fyra huvudproblemen presenteras utförligt nedan: 

Presentation 

Presentation handlar om färgval, typsnitt, fonter, gruppering av data etc. Syftet är att göra det 
enkelt för användaren att snabbt kunna orientera sig, hitta relevant information på en sida 
samt att denne förstår det logiska flödet av den information som presenteras.  

Grundregeln vad gäller hur en användare läser en sida är: uppifrån och ned samt från vänster 
till höger. Undantag från denna regel inträffar så snart en användare är van vid en speciell 
layout och har lärt sig ett annat avläsningsmönster. Det är endast första gången en användare 
tittar på en layout som denne måste söka efter informationen i någon större utsträckning. Efter 
att användaren blivit lite van går dennes blick direkt till det aktuella området och då spelar 
inte ens rubriken någon roll utan användaren har lärt sig var den intressanta informationen 
finns. Layouten på en sida aktiverar perceptuellt inlärda förmågor och den specifika 
informationen blir en sorts bärare av så kallade scanbanor, vilka gör det möjligt för 
användaren att blixtsnabbt läsa av informationen utan att behöva söka efter den först. 
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Navigering 

Navigering innebär att användaren har ett mål och följer länkar för att hitta till detta mål. För 
att underlätta navigering för en användare och minska antalet felval, bör länkrubriker vara 
designade så att dessa ger tillräckligt mycket information redan i rubriken.  

Kontroller 
 
Kontroller innebär att användaren ger datorn en uppgift att utföra, och ofta sker detta genom 
att användaren på något vis ger datorn ett kommando. För att bekräfta att datorn tagit emot 
detta kommando vill användaren ha feedback. 

Något som bör eftersträvas i designen av användargränssnittet är igenkänning snarare än 
återgivning. Med detta menas att vi människor har lättare att känna igen någonting snarare än 
att återge samma sak ur minnet. Ett sätt att applicera detta på är att använda sig av menyer och 
då exempelvis rullgardinsmenyer. Menyer tar fasta på människans förmåga att känna igen 
saker snarare att återge de. 

Gällande knappar bör dessa placeras i den ordning eller sekvens de troligtvis kommer att 
användas i och att den knapp som innebär bekräfta, att godkänna något och att gå vidare 
ligger längst ner till höger. Om det finns en grupp av knappar placerade på samma ställe bör 
dessa vara tillräckligt separerade så att risken för felträff minskas. Det är bra att gråmarkera 
eller på annat sätt markera om en knapp inte är valbar. 

Ikoner används i viss mån som dekoration men används ofta för att förstärka en metafor. Det 
är att föredra om ikoner är självförklarande, men detta är inte nödvändigt, eftersom 
användarna kommer lära sig vad ikonen i sig representerar för funktion.  

Inmatning 

När användare ska mata in data upprepade gånger är det viktigt att dessa interaktioner görs 
smidiga och minimerar antalet tangenttryckningar. För att ytterligare underlätta bör växlingar 
mellan tangentbord och mus undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

Standardvärden är bra att använda så mycket som möjligt för att underlätta för både ovana och 
vana användare. Det är även bra att visa hur formatet på indata ska vara genom grafik eller 
exempel. 
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3.7 Forskningsmetoder 

Inom samhällsvetenskapen finns det två olika metodiska angreppssätt, med utgångspunkt från 
den information som undersöks, dessa är kvantitativa och kvalitativa metoder. (Holme och 
Solvang 1997) 

Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder inriktar sig på att pröva om informationen har en generell giltighet. Fokus 
ligger istället på att få en djupare förståelse för det problemkomplex som studeras och att 
kunna beskriva helheten av dess sammanhang, genom att på olika sätt samla information. Ett 
kännetecken för denna metod är att den har en närhet till de källor som informationen hämtas 
ifrån. (Holme och Solvang 1997) 

Kvantitativa metoder 

Den kvantitativa metoden är mer strukturerad och formaliserad. Denna metod innebär att man 
utgår från frågeställningen och fastställer därefter vad fokus ska ligga på. I den kvantitativa 
metoden görs analyser, jämförelser och tester om de resultat som framkommit är giltiga för 
alla de enheter som man yttrat sig om. (Holme och Solvang 1997) 

3.8 Informationsvaliditet 

En undersökning som innehåller empiri bör uppfylla två krav; att empirin är giltig och 
relevant (valid) och att empirin är tillförlitlig och trovärdig (reliabel). (Jacobsen 2002) 

Validitet 

Innebär att undersökningen är giltig. Detta betecknar att vi mäter det vi vill mäta. Exempelvis 
kan det innebära giltigheten på det som mäts i intervjuer, vilket är individuella personers 
synpunkter. Det kan även innebära giltigheten på observationer, vilket är vad användarna 
faktiskt utför i deras naturliga omgivningar. (Jacobsen 2002) 

Reliabilitet 

Innebär att undersökningen är tillförlitlig, att vi kan lita på den (Jacobsen 2002) Reliabilitet är 
ett mått på hur starkt eller pålitligt ett resultat är och skildrar hur väl undersökningen mäter 
det som det mäter. (Nationalencyklopedin 19/5 2010) 
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4. Metod 

I detta kapitel beskriver vi de metoder vi använt i uppsatsen. Vi redovisar vilken 
forskningsmetod vi valt att arbeta efter, hur vi har säkrat informationskvalitén, hur vi gått 
tillväga vid insamlingen av information och slutligen hur vi gått tillväga vid utförandet av vår 
fallstudie. 

Nedan visas en bild av den övergripande metoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt övergripande metod 

  



17 

 

4.1 Forskningsmetod 

Vi har valt att arbeta efter den kvalitativa metoden då vi anser att den är mest lämpad för 
denna uppsats, och för att vi ska kunna sätta oss in på djupet i problem som rör användbarhet 
och den studie gentemot Timesheet som vi kommer att utföra.   

4.2 Informationsvaliditet 

I vår studie har det varit svårt att uppnå tillförlitlighet eftersom de mått vi har använt delvis 
har gällt användarnas åsikter, och kan därför ses som väldigt grova. Vi har dock strävat efter 
att vara så noggranna som möjligt och därigenom försökt uppnå tillförlitlighet. 

Vi har i alla delstudier och i hela uppsatsen kontinuerligt stämt av med syftet för att se till att 
det var rätt saker vi undersökte och att vi tagit fram rätt information. Genom att vi gjort detta 
har vi försäkrat oss om att vår uppsats är giltig.  

4.3 Litteraturstudie 

För att få en bred överblick om användbarhet och systemutveckling har vi läst allmän 
litteratur. För att uppnå syftet kommer vi att fokusera på den fallstudie vi ska utföra samt läsa 
in oss på litteratur som berör utvärderingsmetoder och design. 

4.4 Delstudier 

För att svara på det överordnande syftet har vi gjort sju delstudier. Inledningsvis tog vi reda på 
hur Agresso gick tillväga vid utvecklingen av Timesheet, samt vilken grad av användar-
medverkan som förekom under utvecklingen av systemet. Vi utförde sedan en expert-
utvärdering för att identifiera problemområden i systemet. Den typ av expertutvärdering vi 
valde att göra var en heuristisk utvärdering. Detta för att på ett snabbt och billigt sätt upptäcka 
de största potentiella användbarhetsproblemen. Vi har även valt att fokusera på denna typ av 
expertutvärdering i uppsatsen, då vi anser att den har många fördelar gentemot andra 
expertutvärderingar.  

Därefter gjorde vi en användbarhetsutvärdering i form av användarstudier, för att identifiera 
de problem användarna upplevde med systemet. Vi har sedan arbetat fram ett första 
omdesignförslag i form av pappersprototyper, som vi sedan har utvärderat genom 
användartester. Till sist har vi utvecklat en klickbar prototyp efter den feedback vi fått från 
utvärderingen av pappersprototyperna. Denna klickbara prototyp har vi även utvärderat 
genom användartester. Både pappersprototyperna och den klickbara prototypen har vi arbetat 
fram genom användarcentrerade metoder. Under varje delstudie förklarar vi närmare hur vi 
gick tillväga.  
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5. Utvecklingen av Timesheet  

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi gjort för att undersöka hur UNIT4 Agresso AB 
arbetade vid utvecklingen av Timesheet i Agresso Business World 5.5.2. Vi börjar med en 
bakgrund till företaget UNIT4 Agresso AB, samt deras produkt Timesheet. Därefter 
presenteras syftet med delstudien och metoden vi använt för att utföra den, samt vad vi kom 
fram till i form av resultat och slutsats. 

5.1 Bakgrund 

UNIT4 Agresso AB, som vi i fortsättningen kommer att benämna som Agresso, är ett företag 
som utvecklar och levererar integrerade affärssystemlösningar inom Ekonomi, Inköp, Human 
Resource Management, Logistik, Projekthantering och Customer Relationship Management. 
Företaget började utvecklas i Norge under 1980-talet och hette då Inenco. Agresso AB 
startade i Sverige 1995, har drygt 400 medarbetare och finns på flera orter i Sverige. Från och 
med den 15:e februari 2010 bytte företaget namn till UNIT4 Agresso AB efter att ett 
holländskt bolag köpt upp företaget drygt ett decennium tidigare. (UNIT4 Agresso AB på en 
minut 22/2 2010, Intervju med Jessica Hellman 11/2 2010) 

Agresso Business World 5.5.2, som vi i fortsättningen kommer att benämna som Agresso 
5.5.2, är ett integrerat ekonomisystem och är en av produkterna som Agresso tillhandahåller. 
Det är ett system anpassat till organisationer där funktionalitet, ekonomisk styrning och 
kontroll är framstående krav. Systemet består i sin tur av sju produktfamiljer där Projekt är en 
av delarna. I Projekt ingår bland annat Timesheet, som är ett tidrapporteringsverktyg. 
(Agresso AB 2006) 

5.2 Syfte 

Syftet med denna delstudie är att ta reda på hur utvecklingen av Timesheet gick tillväga och 
hur stor användarmedverkan som förekom under utvecklingsarbetet. 

5.3 Metod 

Vi intervjuade Jessica Hellman, produktansvarig för Agressoprodukten i Sverige. Intervjun 
ägde rum i februari 2010 och var ca 30 minuter lång. Under intervjun ställde vi öppna frågor, 
för att få så grundliga svar som möjligt. Vi bad Jessica utförligt beskriva och förklara hur 
organisationen ser ut, vilka produkter de har och vad de använder för utvecklingsmetod.  

Vi har även utfört en telefonintervju med Thomas Hellström, produktutvecklare på Agresso i 
Norge. Intervjun ägde rum i mars 2010 och var 25 minuter lång, och vi ställde frågor kring 
hur Agressos utvecklingsmetod såg ut under utvecklingen av Agresso 5.5.2, samt hur den ser 
ut idag. Vi frågade hur de gick tillväga när de utvecklade Timesheet modulen och även om hur 
stor användarmedverkan de hade under utvecklingen av HiQ:s version av Timesheet.  

Utöver intervjuerna har vi även ställt kompletterande frågor via e-post, till både Hellman och 
Hellstöm.  
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5.4 Resultat 

I detta kapitel kommer vi presentera resultatet vi fått fram genom intervjuer med anställda på 
Agresso. I första delen beskriver vi Agressos egna utvecklingsmetod och därefter kommer vi 
presentera hur Agresso gick tillväga vid utvecklingen av Agresso 5.5.2. Till sist presenterar vi 
vad vi kom fram till i form av en slutsats. 

5.4.1 Agresso Development Process 

 

Vi fick ett dokument (Agresso R&D 2008) av Jessica Hellman med detaljerad information om 
Agressos egen framställda utvecklingsmetod. En sammanfattning av metoden är:  

Agresso Development Process (ADP), som visas i Figur 3 nedan, är utvecklingsmetoden som 
Agresso använder när de ska utveckla ny funktionalitet av Agresso Business World. 
Funktionaliteten kan sen komma att levereras i en ny version. Metoden har utvecklats över 
tiden för att möta kunders olika förutsättningar och bygger på olika agila utvecklingsmetoder 
som exempelvis Scrum.

 
 

Ett projekt är, enligt ADP, definierat som en komplex, icke rutinmässig engångsansträngning 
som ofta är begränsad av tid, resurser och projektomfång.  

Utvecklingsmetoden baseras på att man går in i olika faser och arbetar iterativt tills alla 
kriterier för den fasen är uppfyllda; först då går man vidare. Varje iteration är mellan 2-4 
veckor och startar med ett planeringsmöte där arbetet bryts ner i mindre delar. Det är 
produktutvecklingschefen som bestämmer vilka krav som fokus ska ligga på i varje iteration.  

Under planeringsmötet diskuteras ett antal frågor: uppfyllde vi våra mål, vad kan vi förbättra 
inför nästa iteration och vilket arbete blev inte färdigt, och vad är egentligen kvar att göra.  

Den första fasen innebär utvärdering och godkännande av krav från kunder, konsulter, 
produktchefer och andra. 

Under följande utvecklingsfaser går man igenom målen med varje fas, en Product Backlog 
med kraven skapas, ordningen kring hur kraven ska tas om hand bestäms, en tidsplan samt en 
plan för hur felhantering ska hanteras skapas. Efter varje utvecklingsfas hålls en utvärdering 
där huvudsyftet är att kontrollera att teamet har uppfyllt de krav som var satta från början. För 
att kunna gå vidare från en utvecklingsfas krävs en stabil produkt, kompletta krav, 
dokumentation i form av bland annat utvecklingsnoteringar, online hjälp och referens-
manualer. Dessutom krävs att relevanta dokument har blivit uppdaterade, programkoden gåtts 
igenom och att testplaner har blivit skapade. 

Testfasen, som kommer efter utvecklingsfaserna, pågår under ca 5-8 veckor och det är under 
den här fasen som testning sker manuellt enligt testplanerna som framkommit under 
föregående fas. Kvalitetskontroll på daglig basis är gjord genom att om det blir det ett avbrott 
i kompileringen när ny kod har skrivits, ska felet rättas till omgående. 

Under arbetets gång sker daglig uppföljning, där fyra olika arbetsposter följs upp; 

Produktkrav, Utvecklingsarbete, Uppgifter och Buggar. 
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Figur 3. Agresso Development Process, anpassad efter figur hämtad ur Agresso Development Process  

(Agresso R&D 2008) 

 

5.4.2 Utvecklingen av Agresso 5.5.2 

Under intervjun med Thomas Hellström, Produktutvecklare på Agresso Norge den 1/3 2010, 
fick vi följande information: 

Under 2007 startade arbetet med Agresso 5.5.2 och systemet driftsattes under hösten 2008. 
Den metod som användes under utvecklingen var Agressos egen metod ADP. Den metod som 
finns beskriven under 5.4.1, har modifierats under årens gång och skiljer sig därför i hur den 
ser ut idag, gentemot hur den såg vid utvecklingen av Agresso 5.5.2. 

Avdelningen Product Management fokuserade på att samla in krav från kunder och efter att 
kraven hade blivit insamlade delades medarbetare in i team. Uppbyggnaden av teamen 
baserades på vilken typ av produkt den anställde arbetat med. De som jobbade med Timesheet 
delades in i ett eget team som bestod av 7 personer; två systemarkitekter, som hade till uppgift 
att göra om kraven så att de skulle kunna implementeras i systemet, tre programmerare som 
utvecklade produkten, en testare som gick igenom kravspecifikationen och testade det som 
systemarkitekterna kommit fram till, och till sist en Technical writer, som hade till uppgift att 
dokumentera Release Notes. 

Testningen av gränssnittet utfördes av testaren, som själv testade systemet fortlöpande under 
tre månader av utvecklingstiden. Inga tester mot slutanvändarna förekom. Fokus låg inte på 
designen, utan på att systemet skulle vara tillgängligt från webben. 

 

5.5 Slutsats 

Under utvecklingen av Timesheet förekom inga tester alls på användare, inga intervjuer eller 
observationer utfördes, utan det var endast en testare som själv testade systemet under tre 
månader. Dessutom, som framkommit under intervjun med Thomas Hellström, låg fokus 
under utvecklingen helt på de funktionella krav som skulle uppnås, exempelvis att det skulle 
vara tillgängligt på webben, istället för på användarna och deras situation. Det betyder 
sammantaget att vi anser att utvecklingen av Timesheet inte bedrevs användarcentrerat.  
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6. Heuristisk utvärdering av Timesheet 

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi utfört för att få en första inblick i vilka potentiella 
användbarhetsproblem som finns vid tidrapporteringen i Timesheet. Vi börjar med att 
presentera syftet med utvärderingen, sedan metoden vi använt för att utföra den samt vad vi 
kom fram till i form av resultat och slutsats. 

6.1. Syfte 

Syftet med denna delstudie är att på ett tidseffektivt sätt försöka finna de mest uppenbara 
användbarhetsproblemen genom att utföra en heuristisk utvärdering. Målet är att få ut en lista 
med potentiella användbarhetsproblem. 

6.2 Metod 

Vi har utfört en heuristisk utvärdering av Timesheet. Normalt sett brukar det vara minst 3-4 
personer som utför en heuristisk utvärdering, men vi ansåg att två personer skulle räcka i detta 
fall. Detta dels på grund av att systemets omfattning inte var särskilt stor, samt att vi även 
senare skulle komplettera den heuristiska utvärderingen med användarstudier i form av 
intervjuer och observationer. Den heuristiska utvärderingen ägde rum i februari 2010 och 
utfördes enligt standardmodellen, det vill säga att var och en av utvärderarna gick igenom 
systemet enskilt. Därefter sammanstrålade vi då vi sammanställde det vi kommit fram till 
individuellt. Vi sammanställde sedan alla problem i en tabell, Figur 6, rangordnade efter 
svårighetsgrad. Vi modifierade Nielsens metod, som finns beskriven under 3.4.1, genom att 
bara ha svårighetsgrad 1-3. Detta gjorde vi för att vi bedömde att systemet inte var så pass 
stort att det var relevant att ha en femgradig skala.  

Figur 4 och Figur 5 visar skärmdumpar av Timesheet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Startsida i Timesheet. Det är även denna startsida som visas vid månadsbyte mitt i en vecka.  
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Figur 5. Mina tidrapporter i Timesheet.  
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6.3 Resultat 

Detta är resultatet av den heuristiska utvärderingen:  

 

Figur 6. Resultatet av den heuristiska utvärderingen. 
 

  

Problem Plats Svårighet (1-3) 

Svårt veta var man är Överallt i systemet 3 

Förvirrande namngivning på 
knappar och fält 

Daglig tidregistrering och 
Mina tidrapporter 

3 

Ologisk strukturering på 
information 

Överallt i systemet 3 

Många klick för att komma dit 
man vill 

Överallt i systemet 2 

Hjälper inte användaren att 
göra rätt 

Daglig tidregistrering, Mina 
tidapporter, Hjälpfunktionen 

2 

Ingen varning vid borttagning 
av tidrad 

Daglig tidregistrering 2 

Ingen varning vid 
bortnavigering från sidan 

Daglig tidregistrering 2 

Ingen förklaring till hur man 
använder sökfunktionen 

Överallt i systemet 2 

Överflödig meny i systemet Överallt i systemet 1 

För mycket information Mina tidrapporter 1 

Hjälpfunktionen visar ingen 
information kring hur man får 

fram en rapport 
Mina tidrapporter 1 

Ingen möjlighet för 
användaren att rensa redan 

ifyllda fält 
Mina tidrapporter 1 
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Detta resultat kan sammanfattas på följande sätt: 

 Det var svårt att veta vart man var i systemet och vart man skulle gå för att hitta till 
den funktion som systemet huvudsakligen används till. Det blev onödigt många klick 
för att komma dit man ville. 

 Ett annat problem var att informationen i systemet inte var strukturerad i en logisk 
ordning. Knappen som innebar att man skickar in tidrapporten, var placerad längst upp 
till vänster i vyn, vilket gjorde den svårare att hitta. Namngivningen på knappar och 
fält var förvirrande och missvisande. Namngivningen gav ingen hjälp till vad man 
skulle skriva in i fälten eller vad som skulle hända om man tryckte på en knapp. 

 Systemet gav ingen förklaring till hur man skulle gå tillväga för att söka i fälthjälpen. 
Det gavs ingen information om vilka sökkriterier som skulle ges. 

 Designen överlag var inte tydlig, vilket gjorde det lätt att göra fel. Systemet gav inga 
varningar eller bekräftelser på input, eller vid borttagning av rad eller bortnavigering 
från sidan. 

 Sidan som användes för att ta fram gamla rapporter gav inga tydliga instruktioner om 
hur denne skulle gå tillväga för att få fram en rapport. Sidan innehöll för mycket 
information, vilket försvårade att se vilken information som var relevant.  

 Det fanns ingen möjlighet att rensa de sökkriterier som fyllts i fälten. 

 Den överordnade hjälpfunktionen innehöll ingen information kring hur man skulle 
fylla i de olika sökfälten eller hur man skulle gå tillväga vid en sökning.  

 En meny fanns till vänster i systemet, som var överflödig.  

6.4 Slutsats 

Under expertutvärderingen hittade vi många brott mot heuristikerna och som skulle kunna 
innebära användbarhetsproblem. Vissa av dessa var dessutom allvarliga till sin karaktär. Vi 
anser att detta i sig är tillräckligt för att motivera en omdesign. Dessutom pekade denna 
utvärdering ut ett antal områden som behöver undersökas närmare med hjälp av en 
användarstudie.  
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7. Användarstudier 

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi utfört för att undersöka hur användarna upplever 
Timesheet. Vi har utfört både observationer och intervjuer vilka kommer att presenteras under 
varsin rubrik.  

7.1 Observation  

I detta kapitel beskriver vi de observationer vi utfört för att få reda på vilka svårigheter 
användarna hade med Timesheet. Syftet med användarstudien presenteras och metoden vi 
använt för att utföra den samt vad vi kom fram till i form av resultat och slutsats. 

7.1.1 Syfte 

Syftet med denna delstudie är att försöka upptäcka eventuella användbarhetsproblem som är 
grundade i verkliga användares arbete med systemet och som därför inte hittats under den 
heuristiska utvärderingen. Ytterligare ett syfte är att validera de problem som hittats under den 
utvärderingen. 

7.1.2 Metod 

Vi bad om att få observera användare på HiQ som varit anställda ett par år, samt användare 
som var relativt nyanställda, för att få en så bred representation som möjligt. De användare vi 
fick möjlighet att observera, var användare som satt inne på kontoret, antingen för att de var 
mellan uppdrag eller för att de hade uppdrag där de inte behövde vara ute hos kund.  

Vi träffade tolv användare vid två olika tillfällen. Vid första tillfället träffade vi tio stycken 
användare, och vid det andra tillfället, som inföll 13 dagar efter det första, träffade vi två 
användare. Vi började med att förklara syftet med observationen och därefter fick användarna 
visa hur de tidrapporterade medan vi tyst observerade utan att komma med någon hjälp, för att 
se vilka svårigheter de hade med systemet. Vi bad användarna att tänka högt när de 
tidrapporterade och förklara vad det var de gjorde. Därefter utförde vi intervjuer och den 
delstudien finns beskriven under 7.2. Våra observationer var olika långa beroende på hur 
snabbt användarna tidrapporterade och varierade mellan 5 till 15 minuter. 

7.1.3  Resultat 

Vi upptäckte en skillnad mellan användarna när de tidrapporterade. En del av användarna 
rapporterade lika varje vecka och en del av användarna rapporterade väldigt olika från vecka 
till vecka. Vi har delat in dessa i grupper, där Grupp A är de som rapporterar olika varje vecka 
och består av tre användare. Grupp B rapporterar lika varje vecka, och består av nio 
användare. Under observationen noterade vi ett antal problem som fler av användarna hade. 
 
Problem för Grupp A: 

2 av 3 användare hade problem att hitta till "Mina tidrapporter". 

2 av 3 användare förstod inte hur de skulle söka i "Mina tidrapporter". 

1 av 3 användare hade problem att hitta till "Daglig tidsregistrering" efter att de hade loggat 
in. 
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Problem för Grupp B: 

9 av 9 användare hade problem att hitta till "Mina tidrapporter". 

7 av 9 användare förstod inte hur de skulle söka i "Mina tidrapporter". 

  
Vi observerade även att ingen i någon av grupperna använde sig av huvudmenyn till vänster, 
förutom den fliken där både tidrapporteringen och ”Mina rapporter” låg. Denna meny verkade 
överflödig. 

De användare som inte hade skrivit ner projektnummer på en lapp använde sökfunktionen för 
att få fram projektnumret.  

Fördelningen över grupperna visas i Figur 7 och Figur 8 nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Gruppfördelning. Visar fördelningen i grupperna baserat på medelålder, antal år arbetade i 

branschen och antal år arbetade på HiQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Könsfördelning. Visar fördelningen av kön i de olika grupperna. 
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7.1.4 Slutsats 

Under våra observationer märkte vi att användarna hade svårt att hitta i systemet, det tolkar vi 
som att de upplevde att systemet hade en ologisk struktur. Även fast användarna använder 
systemet en gång i veckan och kan räknas till ofta-användare så hade de svårt att lokalisera sig 
i systemet. Vi anser det inte rimligt att ett system som ändå används en gång i veckan (vissa 
användare rapporterar tid även flera gånger under en vecka), ska vara så svårt att använda som 
det är idag. 

De tidigare identifierade problemen upptäckta genom den heuristiska utvärderingen som 
syftar till förvirrande namngivning, ologiskt strukturerad information och en överflödig meny 
i systemet, anser vi kan valideras då dessa problem upptäckts även under denna delstudie.  

Ett nytt problem som vi upptäckte under denna delstudie var att några användare hade 
projektnumret nedskrivet på papper. Slutsatsen vi kan dra efter att ha observerat detta är att de 
sparade tre musklick på detta, genom att slippa söka upp projektnumret, och detta kan tolkas 
som ett försök till tidsbesparing från användarna. 
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7.2 Användarintervjuer 

I detta kapitel beskriver vi de användarintervjuer vi utfört för att få reda på vad användarna 
tyckte om Timesheet. Syftet med användarintervjuerna presenteras och metoden vi använt för 
att utföra dem samt vad vi kom fram till i form av resultat och slutsats. 

7.2.1 Syfte 

Syftet med denna delstudie är att få ut vad användarna tycker om systemet, vad som är bra 
respektive dåligt samt vad de skulle vilja förbättra med systemet.  

7.2.2 Metod 

Vid samma tillfälle som vi utförde observationer på användare som finns beskrivet under 7.1, 
utförde vi även intervjuer. Varje intervju var mellan 15-25 minuter lång beroende på hur lång 
tid användarna behövde till att tidrapportera. Efter att de tidrapporterat klart ställde vi frågor 
kring vad de tyckte om systemet. Vi identifierade sex olika problemområden utifrån det 
användarna uttryckte var problematiskt. Därefter samlade vi citat från användarna som vi 
grupperade in i dessa problemområden. De frågor vi ställde under intervjuerna finns att se i 
Bilaga 1.  

7.2.3 Resultat 

Många användare uttryckte att systemet inte gav någon bra överblick över hur ens eget arbete 
varit fördelat under en viss tid. Vidare tyckte nästan alla att det var problematiskt att 
tidrapportera när månadsbyte skedde mitt i en vecka. Många tyckte även att det var svårt att 
komma ihåg och hitta projektkoden för det projekt de arbetat med. Flera användare uttryckte 
att de saknar statistik över flextid, semester och arbetade timmar. Ett stort missnöje fanns även 
över sökfunktionen, många tyckte att den var dåligt utformad och kunde vara mycket lättare. 
Överlag så fanns en förvirring kring hur de skulle navigera genom systemet. 

Utifrån de problem användarna uttryckte fanns i systemet, har vi identifierat sex 
problemområden: Tidkoder, Projektnummer, Mina tidrapporter, Bruten vecka, Navigering och 
Gränssnitt. Nedan presenterar vi citat från användarintervjuerna grupperat i respektive 
problemområde: 

Tidkoder  

"Tidkoderna tycker jag är lite konstiga" 

"Jag är osäker på vad det ska stå i första fältet, ska det stå noll där" 

"Då brukar jag gå in här och leta efter tidkoder, de brukar jag aldrig komma ihåg" 

 
Projektnummer 

"Dom här jäkla projektnummrena kommer jag aldrig ihåg"  

"Blir väldigt många klick för att hämta upp sitt projektnummer" 

"Jag har en lapp för att komma ihåg dom olika projektkoderna" 

"Jag som användare ska inte behöva kunna sådana här koder" 
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Mina tidrapporter 

"Det här är lite lurigt" 

"Jag ser ingenstans hur mycket jag har jobbat, då finns ju i och för sig de här rapporterna, men 
de är så himla svåra att se" 

"How did I do that again?" 

"Jag blir helt enkelt inte klok på det" 

"All the information is there I suppose, in some way" 

"Jag har varit inne på denna, men fattade inte hur det fungerade och orkade inte sätta mig in i 
det" 

"Jobbig att hitta" 

"Vad står det där ”Ver” för, vet ni det?"  

 
Bruten vecka 

"Man gör ju fel varenda gång"  

"Eftersom det inte händer jätteofta glömmer man alltid bort hur man ska göra" 

"Ibland som det är lite meckigt framför allt det när man ska tidrapportera när månaden tar slut 
mitt i en vecka, det blir så jäkla mycket problem för då ska man skicka in halva rapporten på 
nåt jävligt konsigt vis" 

"När det är månadsbyte mitt i veckan så måste man rapportera två gånger" 

"The system should understand that it is the end of a month"  

"Månadsbryten borde vara enklare på något sätt" 

"Månadsskiftet är lite bökigt, då ska det ju vara klart på ena raden, har man jättemånga projekt 
så måste man göra kopior på alla rader, och det blir ju bökigt" 

 
Navigering 

"I did understand this before" 

"Här har jag en tendens också att välja fel för att hitta vart jag ska rapportera" 

"Nu kommer jag inte ihåg vart jag brukar gå in" 

"Man kommer aldrig ihåg vad man ska använda" 

"Rapporter, det vet jag inte ens vad det är för nåt" 

"Jag vet inte vart man tittar för att se hur man ligger till i flextid. Vart kollar man det? Går det 
att se överhuvudtaget?" 

"Man måste klicka flera gånger för att tidrapportera och det är inte så bra" 
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"Nej just det, det låg inte här" 

"Where is it, here?" 

 
Gränssnitt 

"Hierarkin är inte logisk" 

"Allt det här till vänster har man ingen aning om vad det används till" 

"Det är värst för dom som är nya, dom sitter som frågetecken oftast" 

"Man kan ju undra vad de här knapparna betyder, utkast, vad betyder det?" 

"Vad är det här arbetstimmar? Det har jag inte ens varit inne på" 

"Vad är meningen med den här knappen? Klar. Måste jag ändå trycka på Spara innan den 
skickas in" 

"Skapa genväg, vad gör den?" 

"Det här gränssnittet är jättebökigt" 

"The problem is that you have two ‘klar’, what the hell is going on here?" 

"Man får dålig överblick med det här systemet" 

"Everything is very complicated" 

 

7.2.4 Slutsats 

Alla användare uttryckte på något vis frustration eller förvirring över systemet. Vid 
månadsbyte mitt i en vecka, var alla användare eniga om att det var alldeles för krångligt och 
svårt att förstå hur de skulle gå tillväga. Även om en funktion är svår att hantera i systemet 
ska denna problematik inte drabba gränssnittet och därigenom användarna. Vi anser att även 
denna delstudie pekar på att systemet har stora användbarhetsproblem. 
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8. Omdesign - Pappersprototyper 

I detta kapitel beskriver vi den delstudie vi utfört med att arbeta fram pappersprototyper. 
Syftet med delstudien presenteras och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat. 

8.1 Syfte 

Syftet med denna delstudie är att arbeta fram pappersprototyper utifrån de resultat vi fått från 
de tidigare delstudierna. 

8.1.2 Avgränsningar 

I systemet som används av HiQ, finns idag ingen möjlighet att visa flextid och intjänad 
semester. Detta beror på begränsningar i databasen, då det idag inte finns någon koppling till 
lönesystemet för att kunna hämta den informationen. Därför kommer ingen information om 
flextid eller semester finnas med i förslaget till omdesign.  

8.2 Metod 

Vi baserade vår design på den feedback vi fått ut från både intervjuer, observationer och den 
heuristiska utvärderingen. Vi använde oss av de designprinciper som finns beskrivna under 
3.6, vid utformningen av gränssnittet. Därefter ritade vi upp skisser på papper som 
visualiserade vår nya design. Dessa skisser var skärmdumpar över olika scenarios i systemet, 
och innehöll olika förslag på samma scenario. Allteftersom vi hade ritat ett förslag visade vi 
det för vår handledare på HiQ, som bekräftade eller dementerade att designen innehöll all 
relevant funktionalitet och information. När designen innehöll all information och 
funktionalitet som vår handledare ansåg nödvändig, kunde vi gå vidare till nästa delstudie.  
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8.3 Resultat 

De framarbetade pappersprototyperna presenteras nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Startsida. (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 
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Figur 10. Skapa ny tidrapport. (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Startsida vid månadsbyte mitt i en vecka. (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 
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Figur 12. Skapa ny tidrapport vid månadsbyte mitt i en vecka. (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13.  Rapporter (Mina tidrapporter) (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 
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9. Utvärdering – pappersprototyper 

I detta kapitel redovisar vi den delstudien där vi utvärderade de pappersprototyper vi 
framarbetat i den tidigare delstudien, som finns beskrivet under kapitel 8. Vi börjar med att 
presentera syftet med utvärderingen sedan metoden vi använt för att utföra den samt vad vi 
kom fram till i form av resultat och slutsats.  

9.1 Syfte 

Syftet med denna delstudie är få feedback från användarna kring vad de tycker om de olika 
designförslagen, på de pappersprototyper vi arbetat fram. Syftet är även att få reda på vad 
användarna tycker är bra respektive dåligt med nya designen jämfört med den gamla.  

9.2 Metod 

Vi hade inga speciella preferenser rörande vilka användare vi ville intervjua, förutom att vi 
gärna ville träffa samma användare som vi intervjuat tidigare. Ingen av dessa användare var 
tillgängliga, så de användare vi fick möjlighet att intervjua, var användare som satt inne på 
kontoret, antingen för att de var mellan uppdrag eller för att de hade uppdrag där de inte 
behövde vara ute hos kund. 

Vi testade prototyperna på fyra stycken användare, och varje testsession var ca 20 minuter 
lång. Vi började sessionen med att förklara vad syftet med testet var, och därefter fick 
användaren prova på att tidrapportera genom att ”klicka” runt i designen. En av författarna 
agerade dator och böt papper baserat på var i designen användaren klickade. Den andra 
författaren observerade användaren och förde anteckningar. När användaren testat alla 
prototyper ställde vi frågor om vad denne tyckte om designen och vilket förslag användaren 
föredrog. Vi visade två olika förslag på hur meddelanden ska visas, hur startsidan ser ut och 
hur rader ska tas bort i systemet. Vi förtydligade även eventuella oklarheter som förekommit 
från användarens sida. 

9.3 Resultat 

Användarna tyckte genomgående att designen blivit bättre.  

3 av 4 användare föredrog designen med en ny startsida som innehöll menyval istället för att 
komma direkt till tidrapporteringen. 

3 av 4 användare sade uttryckligen att designen med statiska meddelandeikoner föredrogs 
framför den alternativa, som innebar att en meddelandetext endast visas vid nya händelser. 
Resterande användare uttryckte att det inte spelade någon roll vilket av dessa designförslag 
som användes.  

4 av 4 användare tyckte att förslaget med hur borttagning och rensning av rader sker, var 
bättre än hur det fungerar i det befintliga systemet. 

4 av 4 användare uttryckte positiv respons generellt för omdesignförslagen, och tyckte att de 
var bättre än det befintliga systemet. 

4 av 4 användare ansåg att lösningen vid månadsbyte mitt i en vecka, var mycket bättre än hur 
det fungerar i det befintliga systemet. 
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9.4 Slutsats 

Under användartesterna fick vi mycket positiv feedback från användarna. På tre av de olika 
förslagen, var alla användare överens om vilket förslag de gillade bäst. Detta underlättade för 
oss och gjorde det självklart vilket designförslag som vi kommer att bygga vidare på.  

De flesta användarna föredrog startsidan som innehöll menyval. Vi tolkade detta som att de 
ville vara säkra på att de skulle välja rätt gällande vad de ville göra i systemet. Vi har valt att 
modifiera denna designlösning då vi anser att denna startsida inte helt passade in. Vi har 
istället valt att återskapa den känslan användarna har när det gäller att välja rätt, genom att 
ändra dessa menyval till en statisk meny, så att användarna har möjlighet att ändra sitt val 
genom hela tidrapporteringsprocessen. 

Flera av användarna tyckte om designförslaget med statiska meddelandeikoner. Detta tolkade 
vi som att användarna ville ha tydlig feedback på händelser. Därför skapade vi ytterligare en 
förstärkning av återkopplingen genom att använda textblock som endast dyker upp när det 
finns information att visa. Detta för att ikonerna skulle bli små och svåra att se i det färdiga 
systemet.  

Vi har valt att förtydliga månadsbyte mitt i en vecka, genom att ha ett statiskt meddelande 
som gör användaren uppmärksam på detta.  
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10. Omdesign - Klickbara prototyper 

I detta kapitel redovisar vi den delstudien vi utfört med att arbeta fram klickbara prototyper. 
Syftet med delstudien presenteras och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat. 

10.1 Syfte 

Syftet med denna delstudie är att färdigställa en klickbar prototyp, baserad på den feedback vi 
fick från användarna i arbetet med pappersprototyper.  

10.1.1 Avgränsningar 

Vi kommer endast att fokusera på designen i detta moment och på grund av tidsbrist kommer 
vi ej att titta på tekniska lösningar. Den klickbara prototyp vi kommer att arbeta fram kommer 
därför inte att innehålla någon funktionalitet gentemot det redan befintliga systemet, utan är 
bara en simulering av gränssnittet, där endast utvalda scenarion kommer innehålla full 
simulering.  

10.2 Metod 

Vi har utgått från den feedback vi fick från användarna vid arbetet med pappersprototyperna, 
och därigenom arbetat fram en klickbar prototyp.  

Vi började arbetet med att modifiera den design vi tidigare ritat på papper, baserat på den 
feedback vi fått från tidigare moment, genom att först rita den i Photoshop. Vi importerade 
sedan vår design till Flash Catalyst där vi kunde påbörja arbetet för att göra prototypen 
klickbar. Vi fortsatte att utveckla och forma designen i detta verktyg, för att få de klickbara 
interaktioner vi ansåg nödvändiga.  

  



38 

 

10.3 Resultat 

Skärmdumpar av den klickbara prototypen presenteras nedan i Figur 14-17: 

 

Figur 14. Startsida (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Startsida vid månadsbyte mitt i en vecka. (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 
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Figur 16. Skapa ny tidrapport vid månadsbytet mitt i en vecka. (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Historik (Mina tidrapporter) (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 
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11. Utvärdering – klickbara prototyper 

I detta kapitel redovisar vi den delstudien i vilken vi utvärderade de klickbara prototyper vi 
framarbetat i den tidigare delstudien som finns beskriven under kapitel 10. Vi börjar med att 
presentera syftet med utvärderingen och metoden vi använt för att utföra den samt vad vi kom 
fram till i form av resultat och slutsats.  

11.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om den nya designen är självförklarande. 

11.2 Metod 

Vi hade inga speciella preferenser rörande vilka användare vi ville intervjua. De användare vi 
fick möjlighet att intervjua, var användare som satt inne på kontoret, antingen för att de var 
mellan uppdrag eller för att de hade uppdrag där de inte behövde vara ute hos kund. 

För att testa vår prototyp tog vi hjälp av sex stycken användare, då vi utförde observationer 
och intervjuer. Alla tillfällen inföll på samma dag och varje tillfälle tog ca 20 minuter. Vi 
startade med att förklara syftet med testet och hur det skulle utföras. Vi skrev ner tre stycken 
scenarion, som användarna skulle utföra. Vi baserade de olika scenariona på de vanligaste 
förekommande situationerna som användarna utför i systemet.  Vi förklarade inte vad knappar 
och dylikt i designen gjorde, utan vi satt tysta och observerade hur användarna tolkade 
designen. Efter att användarna utfört de olika scenariona ställde vi frågor om vad användarna 
tyckte om designen, och hur de upplevde den i jämförelse med det gamla. De olika scenariona 
finns i Bilaga 2 och de frågor vi ställde finns i Bilaga 3.  

11.3 Resultat 

I detta kapitel presenterar vi det resultat vi fått fram från våra användartester, i form av 
observationer och intervjuer, på vår klickbara prototyp. Första delen visar det resultat vi fick 
fram från observationerna och den andra delen visar resultatet från intervjuerna. 

Observation 
 
När vi observerade hur användarna utförde de tre olika scenarion, uppmärksammade vi 
följande: 

 6 av 6 användare förstod hur de skulle gå tillväga för att rapportera tid för en vecka där 
de arbetat med ett projekt enligt Scenario 1.  

 4 av 6 användare förstod hur de skulle rapportera restid som är en typ av specialtid, 
enligt Scenario 1.  

 2 av 6 användare var osäkra på hur de skulle godkänna restiden de lagt till i rutan för 
specialtid, som var en del av Scenario 1.  

 1 av 6 användare hittade rätt till hämta tidrapport från tidigare vecka, på första 
försöket, vilket var en del av Scenario 2.  

 6 av 6 användare använde sökfunktionen korrekt och enligt Scenario 3 utan problem.  
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Intervju 

Ingen av användarna uttryckte att något i vår design hade försämrats utan alla var eniga om att 
den nya designen var en förbättring gentemot den gamla designen. Framförallt var det 
överskådligheten som användarna tyckte hade förbättrats. De upplevde att den nya designen 
var mycket tydligare och att det blivit en klar visuell förbättring samt att den nya designen var 
med lättanvänd. Majoriteten av användarna uttryckte även att den nya statiska ”menyn” 
innehållandes användarinfo, projektinfo och en kalender, var väldigt bra. De tyckte att det var 
framförallt den menyn som var den bidragande faktorn till att designen blivit bättre. En 
användare sa även uttryckligen att användbarheten blivit mycket bättre. Ingen användare 
saknade någon funktion i designen. 

Några av användarna tyckte även att hanteringen av specialtider var bättre än i det gamla 
systemet. Den främsta orsaken till detta var att användarna inte behöver lägga till en extra rad 
för att lägga till en annan tidtyp på ett projekt de redan skrivit in tider för. Den gamla designen 
krävde nya rader för varje projekt och för varje tidtyp. 

Flera användare var även nöjda med att den nya designen var minimalistisk. Överflödig 
information och knappar som de inte behöver finns inte med i den nya designen. 

Ett genomgående problem som alla användare hade var svårigheter med var att förstå hur de 
skulle hämta en tidigare tidrapport. Namngivningen är i den nya designen annorlunda 
gentemot hur det såg ut i den gamla designen. 

I rutan där användarna skulle fylla i specialtid finns en knapp som har samma namngivning 
som tidigare i designen. Denna knapp förknippade några av användarna med att godkänna den 
specialtid de lagt till. Namngivningen på denna knapp tyckte några av användarna skulle 
ändras. 

 

11.4 Slutsats 

Under observationen märkte vi en förvirring över hur användarna skulle hämta en tidigare 
tidrapport. När vi intervjuade användarna diskuterade vi detta, och användarna uttryckte att 
namngivningen för knappen var förvirrande.  

Vi tror att vissa av de svårigheter användarna upplevde kan bero på att de är låsta/vana vid hur 
det gamla systemet såg ut och fungerade. Exempelvis vid rapportering av specialtid, trodde 
några av användarna att de skulle bete sig som de gjorde i det gamla systemet.  

Utöver dessa synpunkter har den nya designen fått väldigt positiv feedback, och både vi och 
användarna upplever att stora förbättringar har gjorts.  

Eftersom användarna genomgående upplevde den nya designen som bättre och mer intuitiv, 
kan vi därför dra slutsatsen att den nya designen är mer användbar än den gamla.  

Vi har utifrån feedbacken från användarna modifierat designen för att göra den så intuitiv som 
möjligt. Den slutliga designen finns att se i Bilaga 4.  
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12. Övergripande slutsats 

Under utvecklingen av Timesheet utfördes inga intervjuer eller observationer, samt inga tester 
på användare förekom. Inga av de steg som normalt förknippas med användarcentrerad 
systemutveckling togs alltså och det ledde till ett system med låg användbarhet. Stöd för detta 
har vi hittat både genom en expertutvärdering och användarstudier i form av intervjuer och 
observationer. De resultat vi fått fram genom de två första delstudierna visar på tydliga 
problem i systemet och vi anser att Agresso hade kunnat undvika de största och de flesta 
användbarhetsproblemen, genom att arbeta användarcentrerat.  

Genom att arbeta användarcentrerat och iterativt samt testa vår design på användare, har vi 
fått fram resultat som visar att den nya designen upplevs som mer användbar. 

Vår studie kan därför ses som ytterligare ett exempel på att användbarheten hos ett system 
ökar om man arbetar enligt en användarcentrerad systemutvecklingsmetod.  
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13. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring de metodval vi gjort samt de slutsatser och 
resultat vi fått från utförandet av vår fallstudie.  

13.1 Metodval 

Vi anser att vi har gjort rätt metodval när det gäller de utvärderingsmetoder vi valt. När det 
gäller den heuristiska utvärderingen känner vi att den har varit en bra metod för att få en första 
inblick i vilka potentiella användbarhetsproblem som kan finnas i systemet. Vi har tidigare 
utfört heuristiska utvärderingar och har därmed erfarenheter inom detta. Därför sparade vi tid 
då vi inte behövde läsa in oss på en helt ny metod. Den enda möjliga nackdelen vi kan se med 
denna utvärdering är att vi endast var två utvärderare. I och med det riskerade vi att inte få en 
tillräckligt bred representation av problemområdena och inte upptäcka så många av 
problemen som det skulle vara möjligt att göra med eventuellt ett par utvärderare till. Vi anser 
dock inte att detta nödvändigtvis är ett problem eftersom systemet vi utvärderade var så pass 
litet, samt att vi även utförde intervjuer och observationer som komplement. Vi valde denna 
metod framför bland annat en kognitiv genomgång, som går ut på att lära sig genom 
användning, och dess mål är att få fram en historia om en typisk användares interaktion med 
systemet. Denna metod tar längre tid att utföra och blir väldigt subjektiv då den helst ska 
utföras av de som designat systemet. Dessa personer fanns inte tillgängliga för oss, och vi 
bedömde utifrån dessa aspekter att den heuristiska utvärderingen var lättare och snabbare att 
utföra.  

Att vi valde att utföra observationer och intervjuer tycker vi passade bättre än att använda 
exempelvis fokusgrupper. Detta för att användarna var konsulter, och det var svårt för flera av 
dem att vara borta samtidigt under en längre stund. Att använda sig av fokusgrupper kan 
innebära svårigheter, dels för att de exempelvis tar lång tid och informationen som erhålls 
innehåller endast hur användarna beskriver att de utför uppgifterna istället för att se hur de 
egentligen utför dem.  Eftersom det ofta är stora skillnader i vad människor säger att de gör 
och vad de egentligen gör, är det ofta bättre att intervjua och observera användare när de utför 
sina riktiga uppgifter.  

Vi valde att använda oss av pappersprototyper då det har många fördelar; det är ett snabbt och 
enkelt sätt att designa på, det tillåter snabb feedback från användarna då ingen 
programmeringskod behövs skrivas och vi anser att användarna vågar kritisera designen i 
större utsträckning om den inte ser färdig ut.  

Vi har suttit med användarna i deras naturliga arbetsmiljö där vi har intervjuat och observerat 
dem när de har utfört sina riktiga arbetsuppgifter och därigenom kan validiteten på dessa 
delstudier stärkas. 

Reliabiliteten är relativt låg, eftersom vi endast har utvärderat användbarheten i ett system, 
men vi känner ändå att våra resultat är relevanta eftersom de är ytterliga exempel på att 
användbarheten i ett system ökar vid användandet av användarcentrerade metoder.  

I den heuristiska utvärderingen är det lättare att få högre tillförlitlighet, eftersom andra 
utvärderare troligtvis också skulle hitta de problemområden vi hittade. Gällande intervjuer är 
det svårt att få en hög tillförlitlighet eftersom personer troligtvis inte säger exakt samma sak 
vid olika tillfällen. När det gäller observationer så påverkas resultatet av personen som 
observerar eftersom observatörerna har varierande kunskap och observationsförmåga.  
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13.2 Slutlig diskussion 

Vi har genom denna uppsats undersökt om man vid användandet av användarcentrerade 
systemutvecklingsmetoder kan förbättra användbarheten i ett system. Vi anser att användar-
involvering är något som är ytterst viktigt för att till fullo kunna uppnå effektivitet, 
ändamålsenlighet och tillfredsställelse. Denna involvering krävs däremot under hela 
utvecklingsprocessen och tyvärr är det i dagens läge så att detta sker alldeles för sent i 
processen, eller inte alls. Vi anser att användarna ska vara delaktiga från början till slut för 
bästa resultat, då användarna är källan till information. 

Constantine och Lockwood (1999) förespråkar att det är bäst att få allt rätt från början, vilket 
är något vi också håller med om. Genom att aldrig involvera användarna bäddar man för en 
katastrof, om man nu inte lyckas ”gissa rätt” första gången och få till ett system som är 
perfekt anpassat till just de användarna, vilket inte är särskilt troligt. I vår fallstudie kunde vi 
konstatera att ingen som helst testning på användare skedde, systemet bröt mot många av de 
designregler som finns att ta del av samt att användarna uttryckte ilska och frustration över 
det nuvarande systemet. Detta anser vi beror på att Agresso inte hade någon som helst 
användarinvolvering under utvecklingsprocessen. De fokuserade främst på funktionaliteten 
och att systemet skulle vara tillgängligt på webben, inte vilka det var som skulle använda 
systemet i slutändan.  

Dagens problem är att få företag vill satsa på användbarhet. De tror att det är alldeles för 
kostsamt och att de inte tjänar in på att utveckla system användarcentrerat. Många satsar 
hellre sina slantar på funktionalitet i systemet. Det få inser är att det just är tvärtom, pengar 
kan tjänas på att utveckla ett system så att det blir användbart. Detta stämmer även väl in på 
Agresso eftersom det de satsade på under utvecklingen var just funktionaliteten, och 
användbarheten i systemet blev därmed lidande. Är systemet användaranpassat kan det med 
stor sannolikhet innebära kortare inlärningstid för användaren. Ett system utvecklat ur 
användbarhetsperspektiv syftar i hög grad till att användarna ska kunna förstå och hantera 
systemet utan hjälp. Det läggs därmed mindre tid på att ta hjälp av kollegor och support för att 
kunna lösa problem som eventuellt uppstår.  

Vi anser att Agresso hade kunnat förhindra en del av missnöjet bland användarna genom att 
jobba användarcentrerat och därmed utföra exempelvis expertutvärderingar, intervjuer, 
observationer och tester på användare. Dessvärre ger bara exempelvis en expertutvärdering 
inte helt fullständig information gällande de potentiella problemområdena och därför är en 
kombination av ytterligare utvärderingsmetoder att föredra. Våra resultat och slutsatser anser 
vi därför stärks ytterligare då vi även utfört observationer och intervjuer samt testat vår design 
på slutanvändarna. Vi har genom detta fått fram fler problemområden i systemet, än om vi 
endast hade utfört en heuristisk utvärdering. 

I och med att HiQ är ett IT-företag kan det mycket väl vara så att anställda på HiQ har högre 
krav på system jämfört med anställda på andra företag inom icke IT-relaterade områden. Då 
de anställda på HiQ är IT-konsulter och har kunskap om systemutveckling, kan det diskuteras 
om deras syn på systemet är annorlunda gentemot personer som inte har kunskap om hur IT-
system byggs. Det är självklart lättare att klaga på ett system när vetskapen finns att man hade 
kunnat bygga ett bättre system själv. Vid expertutvärderingen upptäckte vi stora problem med 
systemet och vi är säkra på att även andra användare, som inte är experter inom IT, hade 
upplevt problem gällande användbarheten. 

Att arbeta användarcentrerat känner vi har varit väldigt givande. Även om det är småsaker, 
som namngivningen eller en bakgrundsfärg i en popup-ruta som användarna nämnt bör 
ändras, så upplever vi det som väldigt bra och givande att ha fått denna feedback. Den har 
varit nödvändig för att kunna gå vidare till nästa delstudie och för att få en användbar design i 
slutändan. 
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Efter utförandet av denna studie, kan vi nu se tydliga tecken på att obefintlig involvering av 
användare under utvecklingsprocessen innebär problem. Vi tror att det kommer märkas stor 
skillnad på effektiviteten och tillfredsställelsen om användarna så snart som möjligt 
involveras i utvecklingen och får bekanta sig med systemet och komma med synpunkter. Dels 
hjälper det utvecklarna att upptäcka fel, användarnas behov kan bättre tillfredsställas och 
användarna får en längre process att vänja sig vid det kommande systemet, vilket gör att de 
med största sannolikhet välkomnar det varmare när det väl blivit implementerat. 

CHAOS-rapporten är den mest omfattande undersökningen inom IT-projekt, och är unik i sitt 
slag. Undersökningen bygger på diverse förbestämda faktorer för ett framgångsrikt projekt. Vi 
är dock inte övertygade om att en så pass generaliserad syn på framgång är lämplig och 
ifrågasätter därmed CHAOS-rapportens objektivitet i frågan. Värt att notera är att även fast ett 
projekt räknas som lyckat enligt CHAOS-rapportens kriterier, kan det finnas projekt, inom 
samma kategori, som är misslyckade. Detta beror på hur man betraktar definitionen av ett 
lyckat projekt och vilka kriterier man väljer att ta med i bedömningen. 

Procenttalen i rapporten anger egentligen endast de faktorer som utvecklarna och ägarna anser 
som framgångsfaktorer och inte vad slutanvändarna och intressenterna tycker om systemet. 
För de involverade i ett projekt är en projektframgång vanligtvis tänkt på som insatser 
gällande projektmål, vilket vanligtvis inkluderar flera parametrar så som tid, kostnad, 
funktionalitet, kvalité och säkerhet. Däremot får man inte glömma bort att slutanvändarna inte 
nödvändigtvis har samma förutbestämda mål som de involverade i projektet. Om ett projekt är 
lyckat eller inte ligger i betraktarens ögon. Har projektet följt tidsramen, budgeten och 
kravspecifikationen, men användarna kan inte jobba effektivt, tillfredsställande eller 
ändamålsenligt, ska systemet då ses som lyckat eller misslyckat? 

Ytterligare en sak att fundera på är att Timesheet, enligt CHAOS-rapportens kriterier, skulle 
anses som lyckat, därför att det levererades i tid, inom budget och med full funktionalitet. 
Dessa kriterier nämner inte användbarhet och vi anser att ett projekt inte kan ses som lyckat 
om inte slutanvändarna är nöjda. Det är trots allt de som i slutändan kommer använda 
systemet och om de inkluderas i hela processen ökar chansen betydligt för att de ska vara 
nöjda i slutändan. Vi anser därför att Timesheet inte kan ses som ett lyckat system, även om 
det uppfyllde CHAOS-rapportens kriterier, då vi genom denna studie kommit fram till att 
användarna inte är nöjda med eller kan arbeta effektivt i systemet. En skrämmande tanke är 
att om man ser till användbarheten i system, skulle CHAOS-rapportens siffror se ännu värre 
ut, eftersom även bland de lyckade projekten kan det finnas projekt som är misslyckade.  

Vi har med denna studie visat att ett system som ses som lyckat, kan vid närmare 
undersökning visa sig ha stora brister inom användbarhet.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor om Timesheet 

 

 Hur länge har du arbetat på HiQ? 

 

 Hur många år har du arbetat i branschen? (Konsult) 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Hur ofta tidrapporterar du? 

 

 När tidrapporterar du? 

 

 Hur lång tid tar det att tidrapportera per gång? 

 

 Vad tycker du om systemet? 

 

 Vad tycker du är bra med systemet? 

 

 Vad tycker du är dåligt med systemet? 

 

 Vad är svårast med att tidrapportera? 

 

 Vad är svårast att förstå hur det ska utföras? 

 

 Vad är lättast med att tidrapportera? 

 

 Vad är lättast att förstå hur det ska utföras? 

 

 Vilka känslor får du när du ska tidrapportera? 

 

 Vad tycker du skulle kunna förbättras med systemet? 

 

 Saknar du någon funktion?  

 

 Vilken webbläsare använder du när du tidrapporterar? 
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Bilaga 2 – Scenarion användartester 

 
Scenario 1 – Tidrapportera vanligt 

Du har jobbat på projekt H&M, 8h varje dag, förutom på tisdagen där du även ska rapportera 
2h restid. Under beskrivning vill du skriva förklara att du har jobbat med test.  Avsluta genom 
att skicka in tidrapporten.  

 
Scenario 2 – Tidrapportera vid månadsbyte mitt i veckan 

Du vill rapportera fram till månadsskiftet. Du vill hämta en tidigare tidrapport, från veckan 
17. Avsluta genom att skicka in tidrapporten. 

 
Scenario 3 – Söka efter en gammal rapport 

Du vill veta hur mycket du har jobbat under hela januari månad på projekt KM, aktivitet KM 
och tidtyp Normal. 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor användartester nya designen 

 
 Hur länge har du arbetat på HiQ? 

 

 Hur många år har du arbetat i branschen som konsult? 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Vad tyckte du om systemet? 

 

 Vad var bra? 

 

 Vad var dåligt? 

 

 Var det någonting som var svårt att förstå hur det skulle utföras? 

 

 Vad var lättast att förstå hur det skulle utföras? 

 

 Vad tycker du skulle kunna förbättras med systemet? 

 

 Saknar du någon funktion? 

 

 I jämförelse med det gamla systemet, tycker du att det blivit en förbättring? 

 

o Varför? 

o Vad har förbättras? 

o Har något försämrats? 
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Bilaga 4 – Slutlig design 

Vy: Startsida. Här har vi förtydligat verktygsfältet med en mer självförklarande namngivning. (Bildrättigheterna 

tillhör HiQ) 

 

 

Vy: Tidrapportering vid månadsbyte mitt i en vecka. (Bildrättigheterna tillhör HiQ) 


