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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Windows 8 är Microsofts senaste operativsystem, det har fått mycket uppmärksamhet i 

media och inom IT-intresserade kretsar. En av de mest debatterade aspekterna med 

Windows 8 är dess nya användargränssnitt som väcker starka reaktioner, både positiva 

och negativa. Användargränssnittet i Windows 8 baseras på ett designspråk som kallas 

Metro. Grundtanken med Metro är att fokus ska ligga på själva innehållet och all onödig 

utsmyckning ska tas bort för att skapa ett enkelt användargränssnitt. Det är ett 

användargränssnitt som i första hand är utformat för pekskärmar men som även ska 

fungera bra på stationära datorer. Alla applikationer som utvecklas för Windows 8 ska 

följa de designprinciper och riktlinjer som Metro bygger på.  

Företaget Ida Infront AB med kontor i Linköping, Sundsvall och Stockholm vill 

undersöka hur en av deras produkter, ett ärendehanteringssystem, skulle kunna utformas 

som en Metroapplikation. Ida Infronts ärendehanteringssystem heter iipax permission 

och används främst av statliga myndigheter. Systemet fungerar som ett stöd i 

administrationen av ärenden och används för att se till att ärendena går igenom alla 

nödvändiga arbetsstegsteg innan det kan avslutas.  

Målet med detta examensarbete var att utreda vilka möjligheter och vilka begräsningar 

Metrogränssnittet innebär för ett ärendehanteringssystem ur ett 

användbarhetsperspektiv. Hur kan designprinciperna och riktlinjerna för 

Metrogränssnittet användas för att skapa en applikation för ärendehantering? Arbetet 

har resulterat en prototypapplikation som är utvecklad i Windows 8. Prototypen visar 

hur Metrogränssnittet kan tillämpas på ett ärendehanteringssystem. 

Under arbetets gång har begränsningar och möjligheter identifierats vad gäller 

användbarheten för ett ärendehanteringssystem i Metrogränssnittet. Den största 

begränsningen är att det inte går att visa mycket information på samma gång vilket är 

viktigt när IT-system används som stöd i beslutsfattande. Men det finns även nya 

funktioner som är användbara för ett äredehanteringssystem. Några exempel är 

semantisk zoom, notifikationer, så kallade Tiles och inbyggd funktionalitet att enkelt 

dela information mellan applikationer. 
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1. Inledning 

När de sista orden skrivs i detta examensarbete är det november 2012. Merparten av 

rapporten skrevs under våren och sommaren 2012. I  augusti 2012 stod det klart att 

användargränssnittet i Windows 8 inte längre skulle kallas Metro, istället ska nu 

namnet Windows 8 UI, eller bara Windows UI, användas. Applikationer utvecklade i 

och för Windows 8 kallades tidigare Metroapplikationer men kallas nu Windows Store 

apps. I detta examensarbete används genomgående begreppen Metro, Metrogränssnitt 

och Metroapplikation eftersom dessa var etablerade begrepp då examensarbetet 

genomfördes. 

1.1. Microsoft och Metro 

Microsoft tror att pekskärmar är framtiden och att vi i framtiden kommer att betrakta en 

dator som inte har en pekskärm som trasig. Denna syn på framtidens datoranvändande 

återspeglas i det nya operativsystemet Windows 8 som planeras att lanseras under 

hösten 2012. Där har man utvecklat ett användargränssnitt som är anpassat för 

pekskärmar i första hand. De designprinciper och den designfilosofi som gränssnittet 

bygger på går under namnet Metro. I och med Metrogränssnittet har man valt att gå bort 

från det traditionella användargränssnittet som baseras på skrivbordsmetaforen med 

fönster, ikoner och menyer. Istället är tanken att gränssnittet ska vara så rent och 

intuitivt som möjligt och informationen som visas på skärmen ska tala för sig själv, utan 

metaforer eller utsmyckning. Alla applikationer som ska köras på Windows 8 ska vara 

utformade efter Metros designprinciper och riktlinjer.  

Enligt en undersökning gjord av Net Applications utgjorde Windows 92% av 

marknaden för operativsystem på stationära datorer i oktober 2012 (Net Application, 

2012). Alla ändringar som görs i Windows kommer med andra ord att påverka väldigt 

många användare och övergången till Metrogränssnittet är inget undantag, tvärtom 

anses Metrogränssnittet vara en av Microsofts största förändringar genom tiderna. 

1.2. Ida Infront AB 

Ida Infront AB är företaget som specificerat examensarbetet. De vill undersöka 

möjligheterna och begränsningarna med det nya användargränssnittet Metro med 

avseende på sina produkter. Ida Infront bildades 1986 i Linköping och är idag ett av 

Sveriges ledande företag inom storskalig ärendehantering och e-arkiv. De har sedan 

starten stadigt växt och fått många betydelsefulla kunder där några exempel är 

Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket och Statens kriminaltekniska laboratorium. Sedan 

2006 är företaget en del av Addnode group. Addnode group är en börsnoterad 

företagsgrupp som säljer och levererar verksamhetskritiska IT-lösningar. Verksamheten 

är organiserad i affärsområden efter fyra huvuderbjudanden; Design Management, 

Product Lifecycle Management, Process Management och Content Management. Ida 

Infront hör till affärsområdet Process Management 

Kärnan i Ida Infronts verksamhet är produktfamiljen iipax, som består av olika 

produkter inom bland annat ärendehantering, dokumenthantering, säker överföring av 

information och långtidsarkivering. Produkten för ärendehantering heter iipax 
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permission och används främst av stora och medelstora myndigheter. Genom att hantera 

dokument, utdrag och formulär gemensamt i ärenden som alla följer en speciell 

arbetsgång fungerar iipax permission som ett stöd genom hela arbetsprocessen från att 

ärendet skapas tills att det avslutas.  

1.3. Syfte och frågeställningar 

I detta examensarbete ska det utredas hur de designprinciper och riktlinjer som gäller 

för Metroapplikationer skulle kunna påverka användargränssnittet för ett 

ärendehanteringsystem. För att ta reda på detta kommer Metro som designspråk att 

undersökas och en prototyp av en applikation för ärendehanteringssystemet kommer att 

utvecklas i Windows 8. En diskussion om vilka möjligheter och begränsningar 

Metrogränssnittet innebär för ett ärendehanteringssystem kommer även hållas.  

Målet med examensarbetet är att utvärdera de designprinciper som gäller för Metro-

gränssnittet. Är gränssnittet användbart för en applikation för ärendehantering?  
För att uppnå målet kommer dessa frågor besvaras: 

2. Hur kan de nya designprinciperna för Windows 8, som kallas Metro, användas i 

en applikation för ärendehantering? 

3. Vilka begränsningar och möjligheter innebär Metrogränssnittet för en 

ärendehanteringsapplikation ur ett användbarhetsperspektiv?  

1.4. Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts när det kommer till utvecklingen av prototypen.  
På grund av den begränsade tidstillgången valdes att fokusera på en avgränsad del av 

Ida Infronts ärendehanteringssystem. Den utvalda delen är en arbetsyta som kallas Att 

göra. En annan viktig avgränsning i samband med prototyputvecklingen har varit att 

ingen hänsyn har tagits till om lösningen är tekniskt genomförbar eller inte utan ses som 

en vision om hur ett ärendehanteringssystem skulle kunna utformas som en 

Metroapplikation. 

1.5. Disposition  

I detta kapitel gavs en kort introduktion i ämnet och examensarbetets syfte 

presenterades.  

Nästföljande kapitel 2 ger en bakgrund till de ämnen som examensarbetet berör, i slutet 

av kapitlet finns en återkoppling till examensarbetets syfte.  

I kapitel 3 beskrivs de metoder som har används under examensarbetets gång med 

motivering till val av metod. Här beskrivs även några andra metoder som kan användas 

i användarcentrerad systemdesign men som inte har används i detta examensarbete.  

Det följande kapitel 4 innehåller en presentation av de teorier som har används i 

protyputvecklingen och utvärderingen av Metrogränssnittet. Teorierna rör människa-

datorinteraktion och begreppet användbarhet. 
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Kapitel 5 innehåller en genomgång av de riktlinjer och designprinciper som utgör 

Metrogränssnittet.  

Kapitel 6 beskrivs Ida Infronts ärendehanteringssystem iipax permission och dess 

användargränssnitt.  

I kapitel 7 visas den första versionen av den utvecklade prototypen tillsammans med 

återkoppling som erhölls av  

Examensarbetets huvudsakliga resultat presenteras i kapitel 8. Resultatet består av en 

interaktiv prototyp. I kapitlet beskrivs dess uppbyggnad och funktioner.  

Kapitel 9 innehåller en diskussion om hur vilka möjligheter och begränsningar 

Metrogränssnittet kan innebära för en ärendehanteringsapplikation ur ett 

användbarhetsperspektiv. Här finns också en reflekterande diskussion om 

examensarbetsmetod och resultat.  
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2. Bakgrund 

2.1. Användargränssnitt 

Det vi kallar användargränssnitt är den del av ett system som en användare kommer i 

kontakt med. Användargränssnittet fungerar som länken mellan systemet och dess 

användare. Benyon et al. delar in kontakten som sker mellan användare och system i tre 

olika typer, fysiskt kan användaren interagera med systemet genom att trycka på 

knappar eller ändra på reglage, perceptuellt kan systemet kommunicera med användaren 

genom grafik eller genom ljud och konceptuellt interagerar användaren med systemet 

genom att försöka lista ut vad systemet gör och systemet kan hjälpa användaren med 

detta bland annat genom att visa meddelanden och ge återkoppling (Benyon, 2010). 

2.2. Microsoft Windows 

Microsoft Windows är en serie operativsystem för persondatorer som såg dagens ljus 

1985. Det första versionen av Windows hette passande nog Windows 1.0 och innehöll 

ett av de första grafiska användargränssnitten (Apple hade året innan lanserat Macintosh 

som var den första kommersiellt framgångsrika datorn med ett grafiskt 

användargränssnitt) (Wikipedia, 2012). Det grafiska användargränssnittet i Windows 

1.0 var uppbyggt av fönster och användaren styrde en mus för att klicka sig runt i 

systemet. Under 1980-talet förbättras grafiken och funktionalitetet i 

användargränssnittet gradvis. Från och med Windows 3.0 och 3.1 som släpptes 1990 

och 1992 till nutid har användargränssnittet haft ett relativt oförändrat utseende som 

grundar sig i skrivbordsmetaforen (A history of Windows, 2012). Skrivbordmetaforen 

innebär att användargränssnittet byggs upp av objekt, komponenter och aktiviteter som 

kan återfinnas i den verkliga världen. Ikoner efterliknar verkliga ting så som 

papperskorg och mappar och filer och dokument hanteras med hjälp av paneler och 

fönster. Denna metafor är idag rotad i de flesta datoranvändares medvetande och är en 

självklar del av interaktionen med datorer. 

 

Den kommande versionen av Windows har det officiella namnet Windows 8 och ska 

lanseras under hösten 2012. Tidigare har två betaversioner släppts, Developers Preview 

blev tillgänglig för allmänheten i september 2011 och Consumer Preview släpptes i 

april 2012 (Microsoft, 2012). När det kommer till användargränssnittet så har man i 

Windows 8 valt att ta avstånd från skrivbordsmetaforen och istället har man grundat 

användargränssnittet på ett designspråk som går under namnet Metro. 

2.3. Vad är Metro? 

Vad är då egentligen det här som kallas Metro? I korthet kan det beskrivas som en 

filosofi och en rad riktlinjer som beskriver hur ett användargränssnitt ska utformas för 

att ge användaren en så bra upplevelse som möjligt. Microsoft använde Metro för första 

gången i Windows Phone 7 när man ville skapa ett nytt gränssnitt för telefoner som 

kändes modernt och nyskapande. Metro är ”touch first”, alltså anpassat för pekskärmar i 

första hand, men tanken är att det även ska fungera bra på stationära datorer med mus 

och tangentbord. En viktig inspirationskälla till Metro har varit den moderna 

designrörelse som grundades på Bauhausskolan i Tyskland på 1920- och 30-talen. Även 
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Swiss design, eller internationell typografi som det även kallas, har legat till grund för 

de designprinciper som Metro bygger på. Swiss design används ofta i transportsystem 

för att visa information som ska vara förstålig oavsett vilket språk man talar och vara 

snabb att tolka. Utmärkande för denna sorts informationsdesign är att den är enkelt 

utformad med raka linjer och klara färger och att stor och tydlig text används. En tredje 

inspirationskälla har varit kinematografi där enkel design och rörelse används för att 

skapa en viss känsla. Här nämns bland annat öppningstexterna till filmer så som Steven 

Spielbergs Catch me if you can som en inspiration. Så vad har dessa tre 

inspirationskällor gemensamt? Mest utmärkande är att det är funktionen som står i 

centrum. Metrogränssnittet är minimalistiskt och all onödig utsmyckning har reducerats 

ner till den grundläggande funktionaliteten. (Moreau, 2012)  

För att ge läsaren en känsla för hur Metrogränssnittet skiljer sig från de tidigare 

Windowsversionerna beskrivs här kortfattat vad som karakteriserar en typisk 

Metroapplikation och en desktopapplikation, alltså en applikation som körs i den 

traditionella skrivbordsmiljön.    

En 

desktopapplikation 

innehåller ofta 

många olika fönster 

som går att ha 

öppna samtidigt. 

Dessa fönster 

består i sin tur inte 

sällan av olika 

vyer. Informationen 

presenteras i täta 

listor. För att kunna 

interagera med den 

här sortens 

gränssnitt krävs att 

man har en mus 

och tangentbord. 

Figur 1 – Ett exempel på en klassisk desktopapplikation. Källa: Skärmdump från 

författarens dator. 
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En Metroapplikation 

fyller hela skärmen. 

Informationen är 

presenterad på ett sätt 

som ska möjliggöra 

snabb översikt. 

Tanken är att endast 

det viktigaste 

informationen ska 

visas. Knappar och 

kontroller ska gömmas 

undan i så stor 

utsträckning som 

möjligt. Att 

applikationen är 

”touch first” märks på 

att innehållet hålls 

luftigt. 

Figur 2 – En Metroapplikation för en aktiebevakning. Källa: Skärmdump från 

författarens dator. 

2.4. Ärendehanteringssystem  

Ett ärendehanteringssystem är verktyg används för att underlätta en organisations 

administration av ärenden. Ett ärende kan beskrivas som en samling av dokument, 

handlingar och utdrag som tillsammans ligger som grund till ett beslut. Ett exempel på 

ett ärende är en ansökan om studielån, från att en ansökan kommer in till Centrala 

Studienämnden till att lånet beviljas eller avslås måste ansökan genomgå ett antal steg 

som antingen kan genomföras automatiskt av ärendehanteringssystemet eller av 

handläggare inom organisationen. Det kan röra sig om att hämta in kompletterande 

uppgifter, antingen från andra organisationer eller från den ansökande, som behövs för 

att kunna fatta ett välgrundat beslut om beviljande av lånet. De arbetsuppgifter som 

måste utföras innan ärendet kan avslutas brukar ofta beskrivas i processmodeller. 

Ärendena, som alla har ett unikt identifieringsnummer, finns i ärendehanteringssystemet 

och kan granskas och uppdateras av auktoriserade personer inom organisationen. Även 

procesmodellerna brukar visualiseras i systemet för att ge en överblick över ärendets 

arbetsgång.  

Ärendehanteringssystem är ofta komplexa system som innehåller många funktioner och 

informationsobjekt som i sin tur har egenskaper, attribut och tillhörande data. Detta 

resulterar ofta i ett grafiskt gränssnitt som är detaljrikt och där mycket information visas 

samtidigt. I många fall är all denna information nödvändig att ha tillgänglig för att 

handläggarna ska kunna fatta väl grundade beslut i ärendena.  

2.5. Åter till syftet  

I föregående avsnitt presenterades de grundläggande designprinciperna och de 

bakomliggande inspirationskällorna till Metro som är det nya designspråket för 
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Windows 8. Det framgick att Metro är ett avskalat funktionellt användargränssnitt som 

är utformat för att fungera väl på enheter med pekskärmar. En introduktion till 

ärendehanteringssystem gavs också där det beskrevs att användargränssnitten till dessa 

ofta är komplexa med stor detaljrikedom. Problemet som behandlas i detta 

examensarbete är hur dessa två, till synes motsägande användargränssnitt, kan 

kombineras. Hur kan ett ärendehanteringssystem anpassas till Metrogränssnittet? 
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3. Metod 

Arbetet under tiden för examensarbetet kan enkelt beskrivas som en tredelad process. 

Den inledande delen bestod av insamling av information om ärendehanteringssystemet 

iipax permission och om Metrogränssnittet, den andra delen dominerades av 

prototyputveckling. Den sista delen av arbetet bestod av utvärdering och reflektioner 

kring Metros designprinciper och riktlinjer. Merparten av rapporten skrevs även under 

den avslutande delen.  

3.1. Informationsinsamling 

Tillvägagångssättet i den första delen av examensarbetet kan beskrivas med vad 

Löwgren och Stolterman beskriver som kontextuellt utforskande. Grundentanken i 

kontextuellt utforskande är att all systemutveckling ska vara i baserad på användarnas 

arbetssituation men även berika den genom de nya möjligheter som ny teknik ger. 

(Löwgren, Stolterman, 2010).  

I detta fall är den nya tekniken de tekniska och designmässiga lösningar som Windows 

8 och Metrogränssnittet erbjuder. Genom att observera och intervjua användare av iipax 

permission på deras arbetsplats var målet att förstå hur ärendehanteringssystemet 

används idag och vilka huvuduppgifter som ingår i interaktionen med systemet. Detta 

var viktigt att ta reda på för att kunna bestämma vilka funktioner som skulle ingå i 

prototypen och anpassa den efter användarnas behov. Ytterligare information om iipax 

permission erhölls genom att använda systemet och genom informella samtal med 

anställda på Ida Infront. 

När det gäller informationsinsamling om designprinciper och riktlinjer användes 

Microsofts officiella hemsida som huvudsaklig källa. Under denna period deltog även 

författaren i ett seminarium som anordnades av organisationen SweNug som handlade 

om vad Windows 8 kommer att innebära för systemutvecklare. 

En litteraturstudie inom ämnena människa-datorinteraktion och användbarhet gjordes 

för att få fördjupad kunskap om de teorier och metoder som har använts i 

examensarbetet. Litteraturen söktes fram främst genom Uppsala Universitetsbiblioteks 

databas och genom att söka på nyckelord på internet.  

3.2. Intervjumetoder  

Det finns olika metoder att tillämpa vid en intervjusituation och vilken metod som väljs 

beror på vad syftet med intervjun är. I en kvalitativ intervju ligger fokus på det generella 

och intervjupersonernas personliga uppfattningar och synsätt (Bryman, 2002).  

En kvalitativ intervju är flexibel i sin natur och kan antingen vara helt ostrukturerad 

eller semistrukturerad. Är intervjun ostrukturerad innebär det att intervjun mest 

påminner om ett samtal där intervjuledaren har en mall med teman som hon/han önskar 

prata om. Intervjupersonen får prata fritt och intervjuledaren kan ställa 

uppföljningsfrågor om något speciellt av intresse dyker upp.  
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En semistrukturerad intervju innebär att en lista med frågor inför intervjun förbereds 

men att respondenten uppmuntras att prata fritt kring dessa frågor. Frågorna behöver 

inte följa någon speciell ordning och intervjuledaren kan som inte ingår i den förberedda 

frågelistan (Bryman, 2002).  
 

3.2.1. Val av intervjumetod 

De intervjuer som genomfördes för detta examensarbete var semistrukturerade 

intervjuer. En lista med frågor sammanställdes innan genomförandet. Listan fungerade 

som en grund att falla tillbaka under intervjuerna men ofta berördes även andra frågor 

som kom upp som en naturlig del av samtalet. Frågorna som hade förberetts handlade 

om vilka uppgifter som användaren utför i arbetet med ärendehantering och vilken 

information som krävs för att utföra dessa. Även frågor om fördelar och nackdelar med 

det nuvarande systemet berördes. 

 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av en röstinspelare på mobiltelefon. 

Respondenterna informerades om detta och gav sitt godkännande innan intervjun 

startade. Ljudupptagningarna från intervjuerna skrevs ned och resultatet har använts till 

att få en större förståelse för ärendehanteringssystem och för att förstå hur systemet 

används i respondenternas dagliga arbete. Utifrån intervjuerna skapades några scenarier 

som användes under prototyputvecklingen. 

3.3. Scenarier 

Ett scenario är en kort berättelse som beskriver hur användaren löser olika uppgifter 

med hjälp av systemet och hur systemet beter sig. Att använda sig av scenarier i 

designprocessen är ett sätt att utforska och visualisera olika idéer. Ett scenario kan 

utformas på olika sätt, antingen kan de vara en berättelse om hur användaren använder 

systemet i viss situation och beskriva vilka tjänster systemet ska erbjuda eller så kan det 

vara mer fokuserat på själva interaktionen med systemet och beskriva alla steg som 

användaren måste utföra för att uppnå ett visst mål.(Löwgren & Stolterman, 2004. 

Cooper, 2007)  

3.3.1. Val av scenariotyp 

De scenarier som togs fungerade i detta fall som ett stöd i prototyputvecklingen. De 

valdes ut för att de representerar, vad jag uppfattade som, typiska arbetsuppgifter för 

många användare av ärendehanteringssystemet. Scenarierna är av typen som beskriver 

varje interaktionssteg mellan användare och system. I kapitel 6.3 beskrivs scenarierna i 

iipax permission och vilka steg som måste utföras för att uppnå målet. I kapitel 7.4 

beskrivs hur samma scenario utförs med hjälp av prototypen. Syftet med detta är att 

beskriva hur prototypen är utformad och även för att jämföra prototypen med det 

existerande ärendehanteringssystemet. 
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3.4. Prototyputveckling 

En prototyp är en representation eller en implementation av en systemdesign. Inom 

interaktionsdesign används prototyputveckling, eller prototyping, som det också kan 

kallas, som en metod vid systemutveckling. Syftet med att använda sig av 

prototyputveckling kan vara att utforska olika designlösningar eller att gradvis bygga 

det slutgiltiga systemet. (Gulliksen)  

Det finns en mängd olika sorters prototyper, det kan vara allt från en enkel pappersskiss 

av en skärmbild till ett helt fungerande system. Syftet med att skapa en prototyp är dock 

alltid att prova och utvärdera olika idéer vid utveckling av interaktiva system. Hur man 

väljer att utforma sin prototyp beror på vilken målgruppen är, i vilket steg i 

designprocessen man befinner sig och vilken del av systemet man ämnar utforska. 

Vanligen görs en uppdelning mellan low fidelity-prototyper och high fidelity-prototyper 

(Benyon, 2010). Skillnaden mellan dessa två ligger i hur lik det verkliga systemet 

prototypen är och i vilken grad man kan interagera med prototypen. Utöver denna 

uppdelning brukar man även tala om vertikala prototyper och horisontella prototyper 

där olika delar av användargränssnittet funktionalitet inkluderas i prototypen.  
 
3.4.1. Low fidelity- och High fidelity-prototyper 

Low fidelity-prototyper är enkla och snabba att producera och består ofta av skisser på 

papper eller är gjorda av andra “enkla” material. En vanligt förekommande metod är att 

rita så kallade storyboards som är en följd av skisser som beskriver 

användarinteraktionen med ett system. Ofta består prototypen av skisser som beskriver 

systemets grundläggande design och struktur. Att skapa low fidelity-prototyper i början 

av designprocessen är ett billigt sätt att generera och utvärdera olika designalternativ. 

(Benyon, 2010) 
 
Om målet med en prototyp är att skapa en liknande känsla och ett liknande utseende 

som det tänkta slutgiltiga systemet bör man använda sig av någon form av high fidelity-

prototyp. Dessa kan vara utvecklade i den utvecklingsmiljö som den slutgiltiga 

produkten kommer att utvecklas i eller i något mjukvaruprogram som gör det möjligt att 

interagera med systemet. All funktionalitet behöver inte vara implementerad i en high 

fidelity-prototyp. (Ibid) 
 
3.4.2. Vertikala och horisontella prototyper 

Eftersom det huvudsakliga syftet med att skapa prototyper är att utvärdera olika idéer 

utan att behöva utveckla ett helt fungerande system så kommer man alltid behöva göra 

en avvägning om vad som ska utelämnas i prototypen jämfört med det slutgiltiga 

systemet. Här brukar man tala om vertikala prototyper och horisontella prototyper. I en 

vertikal prototyp har man valt bort viss funktionalitet och istället valt att utveckla några 

få funktioner mer utförligt. Om man istället väljer att göra en prototyp av hela 

gränssnittet med avsaknad av funktionalitet så brukar det kallas en horisontell prototyp. 

En medelväg mellan dessa två sorters prototyper är att man väljer att reducera antalet 

funktioner och egenskaper så att endast ett fåtal scenarier kan utföras i gränssnittet 

(Nielsen, 1993). 



15 

 

3.4.1. Val av prototyp 

För ändamålet att visualisera hur ett ärendehanteringssystem skulle kunna utformas som 

en Metroapplikation skapades ett mellanting mellan en vertikal och horisontell prototyp. 

Ett urval av de designprinciper och riktlinjer som finns för Metroapplikationer 

implementerades i en prototyp som visualiserar en avgränsad del av ett 

ärendehanteringssystem.  

Intentionen var inte att utveckla ett fullt fungerande användargränssnitt utan istället ska 

prototypen erbjuda en utgångspunkt för framtida utveckling och visa på vilka 

möjligheter och begränsningar som finns med att anpassa ärendehanteringssystemet till 

Metrogränssnittet.  

Eftersom målet med prototypen var att visualisera hur ett ärendehanteringssystem skulle 

kunna se ut i Metrogränssnittet så valdes att programmera en high fidelity-prototyp. Det 

ansågs viktigt för slutresultatet att få en så realistisk känsla av systemet som möjligt. 

Dessutom skulle många av de inbyggda effekterna som finns att tillgå gås om miste om 

en low fidelity-prototyp hade valts. Prototypen är begränsad till att visualisera en 

relativt liten del av ärendehanteringssystemet. 

 

Prototypen är skapad i utvecklingsverktyget Visual Studio 11 Beta och det tillhörande 

designverktyget Blend for Visual Studio. Programspråken som har använts är Javascript 

och HTML5 samt CSS. 

3.5. Utvärderingsmetoder 

Genom hela designprocessen bör utvärderingar göras för att identifiera eventuella 

problem och för att försäkra att önskad nivå av användaracceptans har uppnåtts 

(Gulliksen & Göransson, 2002, Dix et al, 2004). Utvärdering kan ske med olika tekniker 

och kan antingen utföras med användare eller av användbarhetsexperter. Här beskrivs 

några utvärderingstekniker som kan användas.  

3.5.1. Quick and dirty   

Denna teknik beskrivs som ett sätt för designern/utvecklare att få snabb återkoppling 

huruvida den föreslagna designen möter användarnas behov. Återkopplingen kan 

komma från antingen användare eller från consultants som har stor kunskap om 

användarna, marknaden och tekniken som används. Informationen som erhålls vid den 

här sortens utvärdering är i form av anteckningar, skisser eller anekdoter. (Peerce et al, 

2002) 

3.5.2. Expertutvärdering  

Expertutvärderingen går ut på att en eller flera experter på användbarhet och med 

erfarenhet av design och utveckling går igenom systemets alla delar. Genom att använda 

sig av checklistor, designriktlinjer och tumregler för användbarhet kan experten hitta 

felaktigheter och designproblem. Denna teknik är billig och snabb att genomföra men 

riskerar att inte ge en fullständig bild av eventuella användbarhetsproblem eftersom inga 

verkliga användare är involverade.(Gulliksen) 
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Scenariobaserad utvärdering – I en scenariobaserad utvärdering får användarna 

arbetsuppgifter som ska utföras i systemet. Användarna observeras medan de utför 

uppgifterna och får svara på frågor om hur de upplevde interaktionen med systemet. 

Denna typ av utvärdering passar bra under prototyputvecklingen. (Gulliksen & 

Göransson, 2002) 

3.5.3. Fokusgrupper  

En fokusgrupp är när en representativ grupp samlas för att resonera kring en produkt, 

koncept eller idé. En fördel med fokusgrupper är att deltagarna kan inspirera varandra, 

om en deltagare kommer med en idé kan de andra spinna vidare på denna vilket leder 

till att ämnen som intervjuaren inte tänkt på kan utforskas. Man bör dock vara 

uppmärksam på att deltagarna kan påverkas av grupptrycket och anpassa sina åsikter 

efter de andras och i vissa fall ogärna säger emot den allmänna uppfattningen inom 

gruppen (Brink et al, 2002). 

3.5.4. Val av utvärderingsmetod  

För att utvärdera prototypen och för att generera nya idéer till prototyputvecklingen 

genomfördes två möten med vad i denna rapport kallar fokusgruppen. Deltagarna i 

fokusgruppen bestod av tre anställda på Ida Infront; en konsultchef, en marknadschef 

och en verksamhetskonsult. Alla arbetar med iipax permission och har stor kunskap om 

systemet och dess användare.  

Deltagarna fungerade som consultants och kom med idéer om hur prototypen kunde 

utvecklas och kommenterade hur den upplevdes att använda. Mötena med fokusgruppen 

ägde rum i Linköping på Ida Infronts kontor. En projektor användes för att visa upp 

prototypen och deltagarna fick också prova att använda den på en platta med pekskärm. 

Båda mötena varade ungefär två timmar. Vid mötena fungerade jag som mötesledare 

som styrde diskussionen och skrev ned de åsikter och idéer som gruppen genererade. 

För att utvärdera prototypen och Metrogränssnittet ur ett användbarhetsperspektiv har 

författaren av detta examensarbete använt sig av riktlinjer för användbarhet och teorier 

från Människa-datorinteraktion. I detta fall har författaren fungerat som en 

expertutvärderare som avser hitta problem med Metrogränssnittet i kontexten av 

ärendehantering. 
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4. Teoretisk bakgrund 

4.1. Människa-datorinteraktion 

Människa-datorinteraktion är ett tvärdisciplinärt forskningsområde som berör hur 

samspelet mellan människor och datorer ser ut. Området innefattar ämnen så som 

psykologi, datavetenskap, formgivning och ergonomi. I framtagandet av ett grafiskt 

användargränssnitt är det viktigt att ta hänsyn till hur människan uppfattar och tolkar sin 

omgivning. För att skapa ett system som fungerar som ett stöd i det dagliga arbetet med 

ärendehantering och beslutfattande måste kunskap om hur människan fungerar som 

informationsbehandlare tillämpas. 

4.1.1. Minnet  

En viktig aspekt vad gäller interaktionen mellan människa och dator är människans 

förmåga att lagra information, det vill säga minnas saker. Funktionellt kan minnet delas 

in i två delar med olika egenskaper, långtidsminnet och korttidsminnet. I långtidsminnet 

lagrar vi inlärd kunskap som vi kan plocka fram vid behov. För att lagra information i 

långtidsminnet krävs inlärning och när informationen väl är lagrad så försvinner den 

sällan. Att återvinna information från långtidsminnet krävs så kallade triggers som 

aktiverar den aktuella informationen.  

I kortidsminnet lagrar vi information för snabb bearbetning under en pågående aktivitet 

(Lif, 1998). En vedertagen teori säger att vi kan lagra 5-8 enheter i korttidsminnet åt 

gången, vad en enhet beror på sammanhanget, det kan till exempel vara en siffra. Det vi 

lagrar i korttidsminnet stannar där i cirka 15 sekunder innan det börjar avklinga och 

korttidsminnet är även extremt känsligt för störningar (Oestreicher, 2010).  

 
4.1.2. Kognitiv psykologi 

I en enkel modell av den mänskliga förmågan att bearbeta information görs en 

distinktion mellan automatiserade och medvetna tankeprocesser. Den medvetna 

tankeprocessen sker på en hög kognitiv nivå. På denna nivå har människan god förmåga 

att ta in och analysera information samt lösa komplexa problem men kapaciteten är 

begränsad till att behandla en sak i taget.  

På den lägre kognitiva nivån är det möjligt att hantera flera olika processer samtidigt, 

det är här vi utför inlärda och automatiserade arbetsuppgifter (figur3)  (Sandblad et al, 

1991). Om ett IT-system ska fungera som ett stöd i arbetet ska så lite av den kognitiva 

förmågan som möjligt reserveras till att hantera själva systemet. Användargränssnittet 

bör utformas så att användaren kan hantera systemet automatiskt så att den högre 

kognitiva nivån kan användas åt att lösa arbetsrelaterade problem. (Lif, M, 1998)  
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Figur 3 -  En förenklad bild av människans kognitiva förmåga på olika nivåer. Källa: 

http://www.it.uu.se/research/hci/publications/papers/20/20.pdf 
 

4.1.3. Kognitivt tunnelseende 

Vid beslutsfattande har människan en tendens att ta större hänsyn till information som 

är direkt synlig i systemet även om man vet att annan relevant information finns 

tillgänglig. På grund av detta bör all information som kan ligga till grund i 

beslutsfattandet vara tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt. (Sandblad et al 1991) 

4.1.4. Överblick och detalj samtidigt 

Genom att erbjuda en överblick av all relevant information i systemet och detaljerad 

information över en begränsad del så minskas den kognitiva belastningen. Detta leder 

till att man kan koncentrera sig på uppgiften som ska utföras. (Sandblad et al, 1991) 

4.1.5. Kontroll över arbetet 

När ett IT-system ska fungera som ett stöd i arbetet är det viktigt att det ger användaren 

en känsla av kontroll. När man tidigare arbetade med ärenden i pappersform kunde 

pappershögen på skrivbordet visa hur man låg till i arbetet. Man kunde dela upp 

ärendena i olika högar med olika prioritet och sätta post-it-lappar på ärenden. Allt detta 

bidrog till en känsla av kontroll över arbetsflödet, vad man har gjort, vad som ska göras 

och vad som är extra viktigt att ta itu med. Det är viktigt att man tänker på dessa 

aspekter när man designar IT-system. Systemet måste ge en överblick över 

arbetsbördan, inte bara fylla på med fler och fler arbetsuppgifter i en lista. (Olsson et al, 

2012) 

http://www.it.uu.se/research/hci/publications/papers/20/20.pdf
http://www.it.uu.se/research/hci/publications/papers/20/20.pdf
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4.2. Användbarhet 

Man talar ofta om att IT-system måste vara användbara, speciellt när det kommer till 

arbetsstödjande system. De flesta känner igen och kan irritera sig på icke-användbara 

system när de kommer i kontakt med dem men det kan vara svårt att sätta fingret på vad 

det egentligen är som gör ett system användbart. En officiell definition är den 

internationella standarden, ISO 9241, som beskriver användbarhet som: 

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

uppnå specifika mål, med användarmålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i ett 

givet användningssammanhang.” (Gulliksen & Göransson, 2002) 

Definitionen grundas på tre nyckelord som är ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse. Ändamålsenlighet syftar till den grad av noggrannhet och 

fullständighet med vilken användaren uppnår givna mål. Med effektivitet menas den 

resurstillgång som krävs för användarna att uppnå de givna målen. Tillfredställelse 

definieras som frånvaro av obehag och närvaron av positiva attityder då produkten 

används. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

Användbarhet hos en produkt kan inte uppnås om man inte ser till sammanhanget i 

vilken produkten ska användas. I användarsammanhanget ingår användaren och dennes 

egenskaper, uppgiften som användaren utför samt i vilken social och fysisk omgivning 

användnigen sker (Gulliksen & Göransson, 2002). Den definition som ges i ISO 9241 

beskriver användbarhet som ett helhetsbegrepp samtidigt som den gör det möjligt att 

konkretisera begreppet och göra det mätbart. 

4.2.1. Riktlinjer för användbara gränssnitt 

Många författare har genom åren utformat konkreta riktlinjer för hur användbara 

interaktiva system ska utformas. Dessa skiljer sig åt i detaljnivå men har ofta samma 

grundsyn på användbarhet och är grundande i teorier om hur människan fungerar som 

informationsbehandlare. I design av användargränssnitt fungerar dessa riktlinjer som en 

vägledning när beslut ska fattas kring utformningen. Nielsen (1993) talar om generella 

riktlinjer (general guidelies) som är gäller för alla användargränssnitt, ett exempel på en 

sådan typ av riktlinje är att systemet ska ge användaren återkoppling.  

Den andra sortens riktlinjer är sådana som är specifika för det typ av system som 

utvecklas (category-specific guidelines), här kan den generella riktlinjen specificeras 

genom att ge exempel på hur målet ska uppnås, till exempel “ha alltid relevanta objekt 

och dess attribut synliga på skärmen”.  

Den tredje sortens riktlinjer är sådana som bara gäller för den aktuella produkt som 

utvecklas (product-specific guidelines), på denna nivå beskrivs på detaljnivå hur den 

aktuella riktlinjen ska uppfyllas, till exempel att en viss typ av objekt ska representeras 

av en specifik ikon. (Nielsen, 1993). 

Cooper et al. beskriver designprinciper för interaktiva system som generella riktlinjer 

som berör frågor om hur systemets innehåll, form och beteende ska utformas. 

Karakteristiskt för dessa designprinciper är att de syftar till att skapa en positiv 
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användarupplevelse av produkten och ge stöd åt användarens önskemål och krav 

(Cooper et al. 2007).  

Som sagt finns en mängd designprinciper och riktlinjer för utforminingen av interaktiva 

system. Grunden för detta examensarbete är de riktlinjer och principer som gäller 

specifikt för Metroapplikationer. Utöver dessa beskrivs här några av de ramverk som är 

mer generella i sin natur.  

Enligt Benyon et al. finns tolv riktlinjer för att skapa ett väl fungerande interaktivt 

system: 

 För att skapa ett system som är lätt att lära sig och komma ihåg bör systemet ha 

följande egenskaper: 
Synlighet: Systemets funktioner bör vara synliga för användaren och det bör 

också vara tydligt vilket tillstånd systemet befinner sig för tillfället. 
Konsistens: Designen och utformningen av systemet bör hållas konsistent. 
Förtrogenhet: Symboler och språk som användaren är bekant med bör 

användas i så stor utsträckning som möjligt. 
Brukskvalitet: Designa saker så det är tydligt vad de är till för. 

 För ge användaren en känsla av kontroll bör man tänka på följande: 
Navigation: Hjälpmedel som underlättar för användaren att förflytta sig i 

systemet måste finnas. 
Kontroll: Det ska vara tydligt vem eller vad som är i kontroll, man bör även 

underlätta för användaren att ta kontroll. 
Återkoppling: Återkoppling ska ske snabbt så att det är tydligt vad som händer 

i systemet och vilken effekt användarens handlande har. 

 Skapa en känsla av säkerhet och trygghet i systemet: 
Återhämtning: Om användaren begår misstag eller om något fel inträffar måste 

systemet kunna återhämta sig snabbt och effektivt. 
Begränsningar: Hindra användare från att göra olämpliga saker i systemet 

genom att sätta upp begränsningar på vad som är möjligt att göra. 

 Anpassa systemet efter användaren: 
Flexibilitet: Gör det möjligt att utföra uppgifter på flera olika sätt så att 

användare med olika erfarenheter och kunskaper kan anpassa systemet efter sina 

behov. 
Stil: Systemets design bör vara modern och tilltalande. 
Gemytlighet: Ett interaktivt system måste vara trevligt och tillmötesgående. 

 

Shneidermans 8 gyllene regler för design av användargränssnitt 
 

 Sträva efter konsistens. Använd samma terminologi genom hela 

användargränssnittet och använd färger, ikoner och typsnitt med mera 

konsekvent. Sekvenser av användaråtgärder bör hållas konsekvent för liknande 

situationer i användargränssnittet (Shneiderman & Plaisant, 2010) .  

 Tillgodose allmän användbarhet. Olika användare har olika behov och 

användargränssnittet bör kunna tillgodose dessa olika behov. En 

nybörjaranvändare behöver kanske en förklaring till vad en åtgärd leder till 
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medan en van användare kan stödjas genom att erbjudas genvägar och 

snabbkommandon. (Ibid) 

 Erbjud informativ återkoppling. För varje användarinteraktion bör systemet ge 

återkoppling. För vanligt förekommande interaktioner kan återkopplingen vara 

subtil men för ovanliga interaktioner bör återkopplingen vara mer omfattande 

och tydlig. (Ibid) 

 Designa dialoger från början till slut. Sekvenser av händelser bör organiseras i 

grupper med en tydlig början och slut. Genom att ge återkoppling när sekvensen 

är avslutad kan användaren vara försäkrad om att den önskade åtgärden är 

genomförd och kan koncentrera sig på nästa sekvens.(Ibid) 

 Förhindra fel. I största mån möjlig bör systemet utformas så att allvarliga fel inte 

kan göras i användargränssnittet. Om användaren ändå skulle göra något som 

orsakar ett fel bör systemet ge information om hur felet kan åtgärdas och 

möjliggöra återhämtning till det önskade systemläget.(Ibid) 

 Möjlighet att ångra åtgärder. Användaren ska så ofta som möjligt ha möjlighet 

att ångra en utförd åtgärd. Detta skapar en känsla av trygghet och uppmuntrar 

användaren till att utforska systemet då hon/han vet att en felaktig operation går 

att ångra.(Ibid) 

 Stärk användarens känsla av kontroll. En van användare vill känna att denne har 

kontroll över systemet. Systemet bör reagera på ett förutsägbart sätt och inte 

överraska användaren med oväntat beteende. Det bör heller inte vara svårt för 

användaren att erhålla nödvändig information i systemet.(Ibid) 

 Minimera belastningen på korttidsminnet. Eftersom människan är begränsad i 

sin förmåga att hålla information i korttidsminnet bör användargränssnittet 

utformas så att användare inte behöver minnas information medan navigering 

mellan sidor utförs. (Ibid) 

 

4.3. Användning av teorin 

Den teori som har presenterats i detta kapitel har behandlat teorier och riktlinjer som 

enligt litteraturen bör följas i utveckling av interaktiva system. Dessa riktlinjer har i så 

stor grad som möjligt följts i utvecklingen av prototypen. I den avslutande diskussionen 

i kapitel 8 har begrepp från teorin som presenteras ovan används för att belysa vilka 

möjligheter och begränsningar Metrogränssnittet innebär. 
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5. Designprinciper och riktlinjer för 
Metroapplikationer 

5.1. Metros fem designprinciper 

För att skapa en enhetlig användarupplevelse för Windows 8 har Microsoft definierat 

designprinciper och riktlinjer för hur Metroapplikationer ska utformas. Det finns fem 

övergripande principer som utgör grunden för Metro och som alla 

applikationsutvecklare bör följa, dessa är: 

Stolthet över hantverket. Som applikationsutvecklare bör man ägna tid och energi åt de 

små detaljerna för att skapa en polerad och komplett användarupplevelse. Applikationen 

ska vara tillförlitlig och säker att använda. För att skapa en bekant känsla för 

användaren bör applikationen anpassas till den siluett som är karakteristisk för 

Metroapplikationer. Använd symmetri och hierarki för att rikta användarens fokus. 

(Moreau, 2012) 

Snabb och rörlig. En Metroapplikation ska vara mottaglig för användarinteraktion och 

svara snabbt på användarens handlingar. Hit hör att använda animationer konsekvent för 

att markera någon händelse, till exempel en övergång mellan olika sidor. En viktig 

aspekt av denna designprincip är att göra användargränssnittet anpassat för pekskärmar. 

(Moreau, 2012) 

Genuint digital. Låt den digitala informationen göra gränssnittet levande utan att 

använda onödiga utsmyckningar och effekter. (Moreau, 2012) 

Gör mer med mindre. Fokusera på det som just din applikation är bra på. Istället för att 

vara halvbra på många saker bör applikationen utformas så att användaren kan utföra 

den grundläggande funktionen på ett enkelt sätt. Även här påpekas att gränssnittet ska 

hållas rent och enkelt. (Moreau, 2012) 

Utnyttja de inbyggda funktionerna. Genom att använda de mallar och de funktioner som 

ingår i utvecklingsverktygen för Metroapplikationer är det enkelt att skapa en bekant 

känsla för användaren. (Moreau, 2012) 

Dessa fem designprinciper erbjuder ett ramverk för hur alla Metroapplikationer bör 

utformas. Utifrån designprinciperna har mer detaljerade designriktlinjer satts upp.  Här 

följer en genomgång av några dessa riktlinjer som anses relevanta för utvecklingen av 

en applikation för ärendehanteringssystem. 
 

5.2. Metroapplikationens siluett 

Alla Metroapplikationer bör anpassas efter en siluett som karakteriseras av breda 

marginaler till vänster, upptill och nedtill. Denna utformning ska ge en indikation till 

användaren att applikationens innehåll breder ut sig till höger och att panorering ska 

användas för att skifta fokus i innehållet. Specifika mått för hur breda marginalerna ska 

vara finns att tillgå. Typiskt för Metroapplikationer är också en stor titel högst upp på 
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sidan (MSDN, 2012a). Figur 4 visar en applikation för recept som på många sätt är 

typisk för Windows 8. 

 

Figur 4 – En receptapplikation som visar upp den typiska siluett som kännetecknar 

Metroapplikationer. Källa: Skärmdump från författarens dator. 

5.3. Att välja rätt arbetsytor i användargränssnittet 

I utformningen av en Metroapplikation finns det olika arbetsytor att välja mellan. 

 
5.3.1. Tiles 

En tile är en representation av applikationen som visas på Windows Startsida. Denna 

ska fungera som “ansiktet” till applikationen och ska visa vad som är aktuellt för 

stunden i applikationen (MSDN, 2012c).  

I vissa fall kan informationen på en tile vara så utförlig att användaren inte ens behöver 

öppna applikationen, till exempel kan en tile till en väderapplikation visa det aktuella 

vädret där användaren befinner sig.  

I andra fall kan applikationens tile ge en indikation på att något hänt i applikationen som 

kan vara av intresse för användaren, till exempel att e-postapplikationen har två olästa 

brev.  

Med så kallade Secondary tiles har användaren möjlighet att skapa egna tiles som fästs 

till Windows startsida. Detta ger möjlighet att skapa genvägar in till specifika delar av 

applikationen, till exempel kan användaren skapa en tile för en specifik ort i 

väderapplikationen. (MSDN, 2012d) 
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5.3.2. Applikationsfönstret 

Applikationsfönstret är basen i användargränssnittet, i standardläget fyller i denna yta 

hela skärmen. Här ska så mycket som möjligt av applikationens funktionalitet 

integreras. Användaren ska kunna utföra applikationens huvudsakliga funktioner här. 

(MSDN, 2012b) 
 

5.3.3. Applikationspanel 

Efter applikationsfönstret är applikationens AppBar, från och med nu kallad 

applikationspanelen,  den primära arbetsytan, här presenteras operationer, verktyg och 

navigationskontroller. Applikationspanelen är dold i standarläget men dyker upp när 

användaren drar fingret från under- eller överkanten. Man kan även välja att låta 

applikationspanelen vara synlig hela tiden, detta alternativ ska väljas om panelen 

innehåller många funktioner som är nödvända för att utföra en viss uppgift.  

Om applikationen har många funktioner som inte får plats i applikationspanelen  bör 

man välja att visa en meny med fler alternativ när en viss ikon i applikationspanelen 

väljs (figur 6). Om applikationen kräver av användaren att en viss operation skall 

utföras så ska användaren inte behöva öppna applikationspanelen för att utföra 

operationen. (MSDN, 2012b) 

 
Figur 5 - Applikationsfönstret och applikationspanelen. Källa: 

http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/windows/apps/hh465304 
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Figur 6 – Här visas fler alternativ när en kontroll i applikationspanelen väljs. Källa: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh761499.aspx 
 
5.3.4. Kontextmenyer 

Dessa menyer kallas ibland även pop-upmenyer och visar vilka aktiviteter en användare 

kan utföra på ett objekt eller text i applikationen. Menyerna får högst innehålla fem 

alternativ för att undvika att kontextmenyn blir rörig och lätt att läsa. Kontextmenyerna 

ska inte användas för de primära funktionerna som kan utföras i applikationen, för de 

bör applikationspanelen istället användas. Passande alternativ för dessa kontextmenyer 

är ”Kopiera”, ”Klistra in” och ”Öppna med”. (MSDN, 2012b) 
 

5.3.5. Meddelandedialoger 

Meddelandedialoger är ett fönster som visas för användaren och som kräver något 

handlande från denne. När meddelandedialogen dyker upp så dimmas 

applikationsfönstret ned och det går inte att fortsätta använda applikationen innan ett 

svar från användaren tagits emot. (MSDN, 2012b) 

 
Figur 7 - Meddelandedialog som kräver att användaren väljer ett alternativ. Källa: 

http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/windows/apps/hh465304 
 

5.3.6. Flyouts 
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Flyouts visar tillfällig information som är relaterad till användarens aktivitet. Till 

exempel kan en flyout användas för att be användaren att bekräfta en handling, visa en 

drop-downmeny från applikationspanelen eller för att visa kompletterande information 

om ett objekt. Det är möjligt för användaren att ignorera flyouten genom att klicka 

utanför den och då fortsätta att arbeta med applikationen. (MSDN, 2012b) 

 
Figur 8 - Exempel på en flyout. Källa: http://msdn.microsoft.com/sv-

se/library/windows/apps/hh465304 
 

5.3.7. Toasts 

Det som kallas toasts är små notifikationer tillhörande applikationen som dyker upp i 

skärmens övre högra hörn. En toast ska användas för att göra användaren uppmärksam 

på att något har hänt i applikationen, antingen när applikationen används eller när 

användaren arbetar med något annat. (MSDN, 2012e) 
 

5.4. Riktlinjer för användarinteraktion 

I första hand ska Metroapplikationens design anpassas för pekskärmar vilket innebär att 

interaktionsdesignen påverkas.(MSDN, 2012f) 

5.4.1. Panorering 

Panorering (eller scrollning som det kallas när en mus används) är till för att låta 

användaren navigera inom en sida som är större än vad visningsområdet är. Som 

tidigare nämnts breder en Metroapplikations innehåll ut sig i horisontell riktning. 

Om en panoreringsregion är placerad i en annan panoreringsregion så bör panoreringen 

i de båda regionerna ske i olika riktningar (figur 9). Om de är i samma riktning så är det 

lätt hänt att ofrivillig panorering sker för den yttre regionen när slutpunkten för den inre 

panoreringsregionen nås. (MSDN, 2012g) 
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Figur 9 - Om två regioner med panorering placeras i varandra bör panoreringen ske i 

motsatta riktningar. Källa: 

http://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/apps/hh465310.aspx 
 

5.4.2. Semantisk zoom 

Semantisk zoom innebär att gränssnittets innehåll presenteras på olika sätt beroende på 

hur mycket man har zoomat in. Den semantiska zoomen i Windows 8 använder två 

olika nivåer för att presentera innehållet. I den utzoomade vyn delas innehållet in i 

logiska grupper som ger en översikt över helheten, på denna nivå visas få detaljer. Den 

inzoomade vyn ger en mer detaljerad vy av objekten. Semantisk zoom är användbar när 

stora informationsmängder ska presenteras och navigeras igenom. Figur 10 och figur 11 

visar hur semantisk zoom har används i en applikation för e-post. (MSDN, 2012h) 

 
Figur 10 - Utzoomad vy i den semantiska zoomen. Här visas en översikt över 

meddelanden med information om innehållet i varje kategori. Källa: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465319.aspx 
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Figur 11 - Inzoomad vy i den semantiska zoomen. Här visas allt innehåll i varje 

kategori. Källa: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh465319.aspx 
 

Vilka detaljer som visas på de olika nivåerna är upp till applikationsutvecklaren. 

Semantisk zoom ska inte användas för att ändra innehållets typ eller omfattning. 
 

5.4.3. Targeting 

När fingret används för att interagera med gränssnittet är kontaktytan större än när en 

muspekare används, därför måste de objekt som användaren kan interagera med vara 

tillräckligt stora. Det finns inga exakta angivelser för storleken på interaktiva objekt 

utan valet beror på olika faktorer som i vilket sammanhang interaktionen sker och 

vilken användarupplevelse man vill skapa. Dock rekommenderas en minsta storlek på 7 

mm och ett avstånd mellan olika objekt på minst 2 mm. (MSDN, 2012i) 

 
5.4.4. Visuell användaråterkoppling 

Vid interaktion med en pekskärm är visuell återkoppling till användaren extra viktigt. 

När en mus används erhålls återkoppling genom den fysiska upplevelsen av att trycka 

ned musknappen med fingret, man både känner och hör att knappen verkligen har 

tryckts ned. Denna återkoppling fattas när interaktionen sker direkt med skärmen, därför 

behövs andra indikationer som försökrar användaren om att systemet svarar.  

En sådan indikation är att använda sig av animationer. Animationerna ska vara i diskreta 

och intuitiva ledtrådar till vad som händer i gränssnittet, de ska inte distrahera 

användaren från vad han/hon vill göra i applikationen. Windows 8 egna kontroller har 

inbyggda funktioner för användaråterkoppling så som animation när ett objekt i en lista 

trycks ned, vilket ger den visuella effekten att objektet verkligen trycks ned. Alla 

interaktioner måste ge återkoppling oavsett hur kort interaktionen är. Detta är viktigt för 

att visa att skärmen och applikationen fungerar. Återkopplingen ger också information 

om ett objekt är interaktivt eller inte. Det visar även användaren om denne missar det 

tänkta målet. (MSDN, 2012j) 
 

5.5. Navigeringsmodell 
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De navigationsmodeller som rekommenderas är antingen den platta modellen eller den 

hierarkiska modellen tillsammans med den så kallade Hub-designen. Många av de 

applikationer som finns i Windows 8 Consumer Preview använder sig av den senare 

varianten som enligt Microsofts riktlinjer gör applikationen lätt att använda och bidrar 

till enkel och snabb navigering. Denna navigeringsmodell beskrivs närmare här. 

Hubsida: 

Denna sida är den första sida som användaren 

kommer till, det är ingångspunkten till applikationen 

olika delar. Här presenteras innehållet i olika 

kategorier som breder ut sig i horisontell riktning. 

Varje kategori representerar en logisk sektion i 

applikationen och ska visa det som viktigast eller 

mest intressant för användaren i just den sektionen 

för tillfället. Hubsidan ska vara engagerande och 

locka användaren till att klicka sig vidare i 

applikationen. 

Sektionssida: 

Den andra nivån i applikationen är en sida där allt 

innehåll i varje sektion visas. Hur innehållet 

struktureras beror på vad som är applikationens syfte. 

Varje sektionssida består av objekt som alla har en 

egen detaljerad sida.   

Detaljerad sida: 

Här visas varje objekt i en detaljerad vy. Hur den här 

sidan är utformad beror på viken typ av objekt det är. 

Det kan vara i form av ett enda objekt, till exempel en 

bild eller en video, eller det kan vara i form av 

mycket detaljerad information eller funktionalitet. 

(MSDN, 2012k) 

Figur 12 - Den hierarkiska navigationsmodellen med tre nivåer. Källa: 

http://i.msdn.microsoft.com/dynimg/IC561749.png 

Microsoft avråder utvecklare från att använda trädstrukturer för att visa hierarki. Istället 

rekommenderas att olika logiska grupperingar och olika storlek på texten används för att 

visa hur informationen är hierarkiskt strukturerad. 

5.6. Dynamiskt innehåll 

Metroapplikationer kan köras i tre olika lägen. I helskärmsläge körs en applikation i 

taget men det finns även möjlighet att använda två applikationer samtidigt. Då fästs en 

applikation till den vänstra kanten, detta läge kallas snapped view, den applikation som 

fyller resten av skärmen visas i så kallad filled view. Applikationens innehåll bör 
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anpassa sig så att den blir användbar i alla dessa lägen. I snapped view bör innehållet 

organiseras så att scrollning/panorering i sidled undviks. (MSDN, 2012b) 

   

Figur 13 - En Metroapplikations tre olika lägen. Källa: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/apps/hh465304.aspx  

Eftersom Windows 8 kan köras på många olika enheter, som mobiler, stationära PC:ar 

och surfplattor så är det även viktigt att applikationernas gränssnitt anpassas efter hur 

stor skärmen är. Genom att visa mer och mer utförlig information när skärmen är större 

utnyttjas den tillgängliga utrymmet.  

 

Figur 14 – Mer av applikationen innehåll visas när skärmen är större. Källa: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh780612.aspx  

5.7. Kontrakten i Windows 8 

En nyhet i Windows 8 är de så kallade Kontrakten som är inbyggda funktioner som kan 

användas av alla applikationer. Kontrakten gör det möjligt för en applikation att 

kommunicera med andra applikationer, websidor eller operativsystemet. För att två 

applikationer ska kunna kommunicera med varandra genom kontrakten krävs att båda 

applikationerna har support för dessa. Vilka kontrakt som applikationen ska använda 

bestäms av applikationsutvecklarna.  

Exempel på ett kontrakt är Share som gör det möjligt att inifrån en applikation dela 

intressant information med andra applikationer som har implementerat Share. I Figur 14 

visas hur Share har aktiverats från Uppsala Universitets hemsida och delas med 

mailapplikationen.  

Ett annat kontrakt är Search som gör det möjligt att söka efter information i alla 

applikationer oavsett var i systemet du befinner dig. Search gör det också möjligt för 

applikationsutvecklarna att själva bestämma hur sökresultatet ska presenteras. Det finns 
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även en FilePicker som gör det möjligt att använda dokument, bilder och filer från 

filsystemet eller från andra applikationer utan att använda kopiera/klistra funktionen. 

källa 

 

Figur 15 – Kontraktet Share har aktiverats från en websida och delas med 

Mailapplikationen som visas till höger på skärmen. Källa: Skärmdump från författarens 

dator. 
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6. iipax permission 

Ärendehanteringsystemet iipax permission är en del av Ida Infronts produktfamilj. Det 

används av myndigheter och organisationer där några exempel är Naturvårdsverket, 

Kammarkollegiet, Rikspolisstyrelsen och Allmänna Reklamationsnämnden. Merparten 

av iipax permissions användare är anställda på statliga myndigheter. De är handläggare, 

registratorer, beslutsfattare och administratörer. Användarnas arbete består av att 

hantera ärenden från att de kommer in till myndigheten tills ett besluts har fattats och 

ärendet avslutas. Användarna arbetar ofta med systemet varje dag, hela dagen. Med 

hjälp av iipax permission kan de hantera och få översikt över de ärenden som behandlas 

på myndigheten och få hjälp med att lägga upp sitt dagliga arbete med ärendena. (Ida 

Infront, 2012) 

Grunden i iipax permission är inte helt oväntat ärendena. Ett ärende består av sina egna 

egenskaper och en samling av informationsobjekt. Informationsobjekten kan vara 

handlingar, noteringar och registerposter. En handling kan beskrivas som ett eller flera 

dokument som antingen har inkommit eller skickats ut från ärendet. Olika ärendetyper 

har olika egenskaper och hur dessa bestäms beror på myndigheternas krav och 

arbetsprocesser. Till varje ärende finns några grundfunktioner som fungerar som stöd i 

hanteringen: 
 
Ett ärendes status beskriver i vilket steg i processen det befinner sig. (Ida Infront, 2010) 
 
För att hålla reda på de i förväg bestämda aktiviteterna som ska genomföras i ärendet 

kopplas en eller flera processer till ärendet. Aktiviteterna i processen kan antingen 

genomföras automatiskt av systemet eller manuellt av handläggare.(ibid.) 

Uppgifter är även de något som ska utföras i ärendet. Uppgifter skiljer sig från 

aktiviteterna genom att de inte är kopplade till processen utan kan utföras när som helst. 

(ibid.) 
 
Varje ärende har ett unikt diarienummer eller ärendeidentiteter som genereras av 

systemet. Även de tillhörande dokumenten och handlingarna kan ha unika nummer. 

(ibid.) 

Ärendemeningen beskriver kortfattat vad ärendet handlar om. (ibid.) 

6.1. iipax permissions användargränssnitt 

iipax permissions användargränssnitt är uppbyggt av flera olika arbetsytor. Beroende på 

vilken roll användaren har är olika arbetsytor tillgängliga. I denna rapport kommer 

enbart den arbetsyta som kallas Att göra behandlas. Denna arbetsyta används av 

handläggare i deras dagliga arbete med ärenden. Här kan de se alla ärenden som de 

själva är handläggare för men också andra handläggares ärenden.  

Arbetsytan Att göra är uppdelad i vyer som dediceras till olika information. Figur 16 

visar en skärmdump av arbetsytan där de olika vyerna är markerade med bokstäver. I vy 

A visas en lista med alla uppgifter och aktiviteter som handläggaren ska utföra, denna 

lista kommer i fortsättningen att kallas Att göra-listan.  
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Ovanför listan finns en rad olika alternativ som finns för att filtrera Att göra-listan. Man 

kan till exempel söka på ett visst ärende, en ärendetyp eller en specifik handläggare. När 

användaren har valt en uppgift i Att göra-listan visas de möjliga åtgärder som finns i 

form av knappar (B).  

Det tillhörande ärendet visas i en trädstruktur i sektionen C. Ärendets innehåll består av 

mappar med dokument, handlingar eller andra informationsobjekt. När användaren 

väljer ett objekt i sektion C visas information om detta i sektion D. I sektion D finns 

flera flikar att välja mellan, dessa är Egenskaper, Händelser, Egenskapslogg, Karta och 

Dokumentvisare. 

Under fliken Egenskaper visas information om det objekt som har valts i vy C. Under 

fliken Händelser kan  man se sådant som har hänt i ärendet, till exempel när handlingar 

kom in i eller skickades från ärendet. I Egenskapsloggen kan man se alla ändringar som 

gjorts i ärendets egenskaper. Det gamla värdet och det nya värdet visas samt vid vilken 

tidpunkt ändringen skedde.  

Nästa flik är Karta som är en visualisering av den process som ärendet är kopplat till. På 

processkartan kan man se vart i processen ärendet befinner sig för tillfället och vilka 

steg som har genomförts samt vilka som ska ske. Om det objekt som valts i vy C är ett 

dokument av något slag kan man förhandsgranska detta genom att välja fliken 

Dokumentvisare. 

 

 

Figur 16 - Arbetsytan Att göra i iipax permission. Källa: iipax permission, Ida Infront 

AB. Modifieringar gjorda av författaren. 
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6.2. Scenarier i iipax permission 

Från intervjuerna som genomfördes framgick att olika användare använder 

ärendehanteringssystemet olika beroende på vad deras arbetsuppgifter innefattar. Dock 

kunde några användarscenarier identifieras, dessa representerar vanligt förekommande 

uppgifter som utförs av handläggare i systemet. Scenarierna baseras på observationerna 

och intervjuerna som utfördes under informationsinsmalingen och har fungerat som en 

grund i idégenereringen och utvecklingen av prototypen.  

Scenario 1: Skapa arbetsuppgift tillhörande ett dokument i ett ärende 

Att skapa en uppgift innebär att man skickar en arbetsuppgift till en eller flera personer 

inom organisationen. Uppgiften tillhör ett specifikt ärende eller ett dokument i ärendet. 

Den som arbetsuppgiften skickad till sig ser denna på sin Att göra-arbetsyta. I detta 

scenario skapas en uppgift som hör till ett specifikt dokument i ärendet. 

Utförande i iipax permission: Handläggaren klickar på ett ärende i listan av aktuella 

uppgifter (A). För att skapa en uppgift högerklickar användaren på det dokument som 

uppgiften hör till i sektionen C. I menyn som då öppnas väljs “Skapa..” och en 

dialogruta öppnas. I dialogrutan väljs alternativet ”Uppgift” och användaren får fylla i 

alternativ för uppgiften, de fält som måste fyllas i är ”Kategori”, ”Att göra”, 

”Beskrivning”, ”Bemanning” och ”Skapa gemensam uppgift”. När allt är ifyllt klickar 

användaren på ”Slutför” och dialogrutan stängs. 

 

Scenario 2: Föra ett ärende framåt i processen 

Att föra ett ärende framåt i den förutbestämda processen innebär att handläggaren utför 

någon specificerad aktivitet och sedan registerar resultatet i ärendehanteringssystemet 

Utförande i iipax permission: För att föra ett ärende framåt i processen måste 

användaren befinna sig i Att göra-arbetsytan. Ur listan i av uppgifter att utföra (A) väljs 

en aktivitet. Ärendets innehåll visas då i sektionen C. I sektionen B finns knappar som 

representerar de alternativ som kan väljas för ärendet i det aktuella processteget. När ett 

alternativ har valts försvinner den genomförda uppgiften ur listan i A och sektionerna B 

och C blir tomma. 

 

Scenario 3: Diarieföra en handling 

När ett beslut har fattats i ärendet så måste det registreras i diariet. Också när en 

handling inkommer till ärendet, blir utskickad eller upprättas i ärendet så ska även detta 

registreras. Att registrera en händelse i diariet kallas för att diarieföra handlingen. 

Utförande i iipax permission: För att diarieföra en handling så högerklickar man på den 

och väljer alternativet ”Skapa..” och sedan alternativet ”Diariehändelse”. Där får man 

fylla i ”Användare” och ”Datum”. När handlingen har blivit diarieförd så blir den låst i 

systemet vilket innebär att inga ändringar kan göras. 

Önskade funktioner 
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Vid användarintervjuerna förklarade en av respondenterna att hon saknar en funktion i 

systemet som kan påminna om uppgifter som måste utföras, till exempel ”nu har du tre 

dagar på dig att svara på det här”. 

En respondent kommenterar även att arbetsuppgifter ibland blir bortglömda. Hon 

menade att alla inte går in i Att göra-arbetsytan varje dag, ”även om tanken är att man 

ska göra det.” 
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7. Prototyputveckling 

7.1. Prototyp 1 

Den första versionen av prototypen var relativt enkel i sin utformning. Några funktioner 

var implementerade som en grund till diskussion kring användargränssnittet. En Att 

göra-lista hade skapats varifrån man kunde klicka sig till ett ärende.  

Ärendesidan bestod av en sektion med ärendets innehåll, denna var implementerad med 

semantisk zoom där det utzoomade läget visade ärendets mappar och 

informationsobjekt översiktligt och den inzoomade vyn visade innehållet i varje mapp 

mer detaljerat i listor (figur 17 och 18). Bredvid den semantiska zoomen visades 

ärendets ärendemening, ansvarig handläggare, ärendetyp , status och diarienummer. 

Nederst på sidan visades den uppgift som användaren valt på Att göra-lista. 

När en mapp eller ett informationsobjekt markerats visades applikationspanelen. När 

användaren tryckte på knappen Skapa i applikationspanelen öppnades en flyout där 

användaren kunde välja att skapa en ny uppgift, händelse eller ett nytt objekt. Till höger 

om ärendets semantiska zoomen fanns grundläggande information om ärendet så som 

ärendemening, ärendetyp, ärendets status och dess diarienummer. Till höger fanns en 

lista över ärendets händelser. 

Figur 17 - Ärendets innehåll i utzoomad vy. Källa: Skärmdump från författarens dator. 
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Figur 18 - Ärendets innehåll i inzoomad vy. Här är ett dokument markerat och app 

baren visas. Källa: Skärmdump från författarens dator. 

 

7.1.1. Återkoppling från fokusgruppen 

För att få återkoppling om utformningen av den första prototypen samlades fyra 

anställda på Ida Infront för att utvärdera och komma med förslag på förbättringar. 

Prototypen visades upp för deltagarna i fokusgruppen och de fick prova på att använda 

den. Deltagarna använde också existerande applikationer i Windows 8 Developers 

Preview för att se exempel på hur andra har valt att implementera Metros 

designprinciper.  
 

Några av de idéer och kommentarer som genererades av fokusgruppen var: 
 

 Den semantiska zoomen som användes för att visa ärendets innehåll upplevdes 

som lite förvirrande. Det var även lite ryckigt vid in- och utzoomning. 

 En startsida där det visas sektioner för varje arbetsyta bör skapas. Varje sektion 

kan bestå av olika tiles som visar information utan användare behöver gå in på 

arbetsytan. Till exempel kan olika tiles för arbetsytan Att-göra representera olika 

filter, där använder får en genväg till exempelvis “Nyinkomna uppgifter” eller 

“Alla mina uppgifter”. 

 På ärendesidan kan tiles användas som visar relevant information om vad som är 

nytt i ärendet eller vad som behöver göras. Till exempel antal nya uppgifter i 

ärendet eller antal nyinkomna mail. Detta skulle ge en snabb översikt över 

ärendet. 
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 En sida där en detaljerad vy av ärendet visas i olika sektioner. Här kan all 

information panoreras i sidled och varje sektion skulle motsvara en tile i 

översikts-vyn. 

 Semantisk zoom skulle kunna användas för att visa ärendets historik (och kanske 

framtid) i en tidslinje. Användaren skulle då kunna zooma in på en händelse för 

att se mer information om den. 

 Att-görasektionen i ärendesidans nederkant upplevdes som bra eftersom det gav 

en tydlig bild till användaren vad som förväntas av denne. Ett förslag om att 

sektionen borde utvecklas med en utförligare beskrivning av uppgiften och en 

länk till tillhörande dokument och kanske även till ärendets processkarta gavs. 

 Förslag gavs på att grön skulle användas i den grafiska profilen, och även att fler 

foton skulle användas. 
 

7.2. Prototyp 2 

Från första mötet med fokusgruppen ändrades en hel del i prototypen utifrån de förslag 

som gavs. Den andra prototypen skiljer sig ganska lite från den slutgiltiga prototypen 

därför ges ingen närmare beskrivning här. 

7.2.1. Återkoppling från fokusgruppen 

Vid det andra tillfället fokusgruppen träffades diskuterades prototypen som hade 

genomgått vissa förändringar sedan det första mötet. Några av de synpunkter som togs 

upp av deltagarna var: 
 

 Knapparna med alternativ som tillhör uppgiften bör vara placerade i 

applikationsfönstret och inte i applikationspanelen. Denna åsikt var i linje med 

Microsofts rekommendationer, eftersom knapparna hör till huvudfunktionerna i 

applikationen så bör de placeras i applikationsfönstret. 

 Olika sätt att presentera ärendets innehåll diskuterades.  

 En möjlighet vore att låta användaren skapa favorit-ärenden och “pinna” dessa 

till antingen applikationens startsida eller Windows startsida.  

Efter det andra mötet med fokusgruppen bestämdes i samråd med uppdragsuppgivaren 

att några ändringar skulle göras i prototypen och att den sedan skulle anses vara klar. 

Det slutgiltiga resultatet presenteras i kapitel 7 nedan. 
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8. Resultat 

Nedan följer en beskrivning av den slutgiltiga prototypen som utvecklades under 

examensarbetet. Prototypen är ett förslag på hur ett ärendehanteringssystem skulle 

kunna utformas i Metrogränssnittet. 

8.1. Tile 

På Windows startsida representeras applikationen av en tile. Här visas om användaren 

har några nyinkomna uppgifter och i sådana fall hur många. 

 

Figur 19 – Applikationens tile på Startsidan visar att användaren har 9 nya uppgifter 

att utföra. Källa: Skärmdump från författarens dator. 
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8.2. Applikationens startsida 

 

Figur 20 - Applikationens startsida visar de olika arbetsytorna i 

ärendehanteringssystemet. Källa: Skärmdump från författarens dator. 
 

Det första användaren möts av när applikationsfönstret öppnas är startsidan. Här visas 

de olika arbetsytor som finns i ärendehanteringssystemet. Varje arbetsyta är uppdelad i 

olika tiles som representerar olika genvägar, eller filter, in till arbetsytan.  

I prototypen är endast arbetsytan Att göra implementerad. På applikationens startsida 

finns tre ingångar till Att göra. Ingångarna är tiles som representerar ”Alla mina 

uppgifter, ”Mina nya uppgifter” och ”Mina larmade uppgifter”.  
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8.3. Att göra-listan 

 

Figur 21 - Att göra-listan visar alla uppgifter. Till höger om rubriken kan man välja 

olika filter på listan. Källa: Skärmdump från författarens dator. 
 

När användaren trycker på någon tile på applikationens startsida förflyttas han/hon in 

till listan med uppgifter.  

Beroende på vilken tile som valdes visas olika filteringar av listan. För att kunna byta 

filter utan att behöva gå tillbaks till startsidan kan användaren även ändra filter överst på 

sidan där en drop-downmeny finns. 
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8.4. Ärendeöversikt 

 

Figur 22 - Ärendets översiktssida. Källa: Skärmdump från författarens dator. 

När man tryckt på en uppgift i Att göra-listan kommer man in till det aktuella ärendet. 

Överst på sidan visas ärendets unika diarienummer och bredvid detta står vilken 

ärendetyp det är, vem som är handläggare och ärendets status. 
 
Under rubriken finns en sektion som panoreras i vertikal riktning. Längst till höger finns 

en översikt över ärendets innehåll, alltså de informationsobjekt och dokumentmappar 

som hör till ärendet. Dessa är utformade som tiles som innehåller översiktlig 

information om vad varje mapp eller objekt innehåller.. 
 
Vid sidan om översikten finns en lista som visar de senaste händelserna och 

aktiviteterna i ärendet. Denna sektion är en finns inte representerad i 

desktopapplikationen. Här visas till exempel om ett dokument har kommit in till ärendet 

eller om någon har utfört en aktivitet.  
 
Till höger om listan med senaste händelser är en sektion som visar alla personer 

inblandade i ärendet, här visas ärendets registrator, handläggare och beslutsfattare. 

I nedre delen av sidan finns en sektion som har rubriken Att göra. Denna sektion är 

relaterad till den uppgift man tryckte på i Att göralistan på föregående sida. 

Informationen som visas här är avgörande för att användaren ska kunna utföra sin 

arbetsuppgift, därför är denna sektion statiskt placerad i nederkanten av skärmen så att 

användaren kan navigera sig runt i ärendet men ändå alltid ha denna information 

tillgänglig. I denna sektion finns alltså en beskrivning av den arbetsuppgift som ska 

utföras och möjlighet att kvittera denna uppgift när den har utförts. En länk till 
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eventuella relaterade dokument finns också här. Härifrån går det även att nå ärendets 

processkarta för att se var i processen den aktuella uppgiften hör hemma. När den 

aktuella uppgiften har utförts visas nästa uppgift i ärendet. 

 

8.5. Objektsida 

 

Figur 23 - En objektsida i ärendet. Användaren har navigerat in till kategorin 

Tjänsteanteckningar. Källa: Skärmdump från författarens dator. 
 
När användaren trycker på någon tile i ärendeöversikten navigeras hon/han till en ny 

sida där en detaljerad vy av objektets eller mappens innehåll visas (figur 23). Längst till 

vänster visas en lista med allt innehåll i objektet/mappen. Här kan användaren välja 

vilket dokument/objekt som ska visas till höger om listan. Om objektet är ett dokument 

visas en förhandvisning i en så kallad flip view där användaren kan bläddra igenom 

dokumentets första sidor i litet format.  

Att visa dokumentet i en flip view gör att användaren kan få en uppfattning om vad 

dokumentet innehåller utan öppna det. Om användaren vill se hela dokumentet så 

öppnas det i ett annat program (ej implementerat i prototypen). Informationen om 

objektet är utbredd i horisontell riktning.  

För att utföra någon aktion på ett dokument/objekt i listan så markeras detta genom att 

dra med fingret i horisontell riktning på det eller genom att högerklicka på det om mus 

används. När ett dokument/objekt markeras så visas applikationspanelen där de möjliga 

aktionerna visas. 



44 

 

Användaren kan alltid ta sig tillbaka till ärendeöversikten genom att trycka på ärendets 

titel som består av ärendets diarienummer.  
 

8.6. Applikationspanelen 

 
Figur 24 - Användaren har markerat ett objekt och applikationspanelen visas. Källa: 

Skärmdump från författarens dator. 

Applikationspanelen används för navigering till startsidan och för att skapa uppgifter, 

händelser eller ett nytt objekt i ärendet. Applikationspanelen är gömd i standardläge 

men visas då användaren drar med fingret från övre eller undre kanten. Den visas också 

när användaren markerar ett objekt (figur 24). De kontroller som är specifika för det 

objekt som har markerats har placerats till vänster och de kontroller som är konstanta i 

hela applikationen har placerats till höger.  

8.7. Toasts  

Toast som påminner om uppgifter som ska utföras eller inkomna handlingar med mera  

gör användaren uppmärksam på viktiga händelser i applikationen. Dessa visas även om 

användaren befinner sig i en annan applikation.  

8.8. Scenarier i prototypen 

Scenario 1: Skapa arbetsuppgift tillhörande ett dokument i ett ärende 

Utförande i prototypen: Handläggaren väljer en uppgift i Att göra-listan och hamnar då i 

det tillhörande ärendets Översiktssida. Därefter väljs den mapp där dokumentet ligger 

varvid man navigeras till den tillhörande Objektsidan. I listan till vänster över alla 

dokument som finns i mappen markerar handläggaren det dokument som hon önskar 
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skapa en uppgift till. När dokumentet markeras visas App baren och alternativet 

”Skapa..” väljs. I menyn som öppnas väljs alternativet ”Uppgift” och en flyout öppnas 

där handläggaren får välja bemanning och beskriva uppgiften. När detta är ifyllt trycker 

handläggaren på ”Klar” och en liten flyout som informerar om att uppgiften har blivit 

skickad visas. 

 

Scenario 2: Föra ett ärende framåt i processen 
 

Utförande i prototypen: Även här väljer handläggaren det ärende som hon önskar 

behandla. Hon navigeras då till översiktssidan. Längst ner på sidan finns en beskrivning 

av den aktuella aktivitet som ska utföras i ärendet och även de alternativ som finns för 

det aktuella processteget. När handläggaren har valt något av alternativen visas nästa 

aktivitet som ska utföras i ärendet. 

Scenario 3: Diarieföra en handling 

Utförande i prototypen: Detta scenario utförs på liknande sätt som scenario 1. 

Användaren navigerar in till ärendet från Att göralistan och markerar den 

handling/dokument som ska diariföras. Om handlingen är nyligen inkommen kan 

handläggaren se den i listan ”Hänt i ärendet” där aktuella händelser visas. Om 

handlingen inte är där få handläggaren navigera till den tillhörande Objektsidan. När 

handlingen har markerats, visas App baren och användaren trycker på kontrollen 

”Skapa..” sedan ”Diariehändelse”. I den flyout som öppnas får användanden fylla i 

”Användare” och vilken typ av diariehändelse det rör sig om. 

8.9. Motivering till designvalen i prototypen 

Genom att fokusera på handläggarens uppgifter i Att göra-arbetsytan genom hela 

prototypen var förhoppningen att göra en applikation som stödjer handläggningen av 

ärenden och samtidigt tillämpa de teorier inom användbarhet som är relevanta för Ida 

Infronts verksamhet.  

Tile 

Enligt Benyons riktlinjer för användbara system är det viktigt att tydligt visa vilket 

tillstånd systemet befinner sig i. Applikationens tile på Windows startsida gör 

användaren uppmärksam på att nya uppgifter inkommit utan att denne behöver gå in 

applikationen. Detta gör att det är mindre risk att användaren missar att de fått en ny 

uppgift att utföra i något ärende. Applikationens tile bidrar alltså till att öka systemets 

synlighet och ge återkoppling till användaren om vad som har hänt i applikationen.  

Startsidan 

I prototypen skapades en speciell startsida för applikationen som fungerar som en 

översikt över de arbetsytor som finns i systemet representerade som tiles. En framtida 

möjlighet för denna sida skulle vara att implementera funktioner som ”Senast öppnade 

ärenden”, ”Mina favoriter” och andra genvägar. Genom att skapa genvägar anpassade 

efter användarens önskemål kan användargränssnittet göras flexibelt och anpassas efter 

användarens egna behov. 
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Ärendeöversikt 

För att erbjuda en snabb överblick över ärendets innehåll valdes att visa ärendets 

mappar och informationsobjekt som tiles på översiktssidan.  

Valet att placera sektionen Att göra längst ner på sidan och låta den vara kvar där även 

om användaren navigerar runt i ärendet motiveras med att informationen inte ska 

behövas hållas i korttidsminnet. Placeringen av Att göra-sektionen stödjer 

automatisering av arbetsuppgiften, alltså att så lite som möjligt av användaren kognitiva 

ska reserveras åt att hantera gränssnittet när en arbetsuppgift ska utföras.  

När användaren befinner sig i ett specifikt ärende är det dess diarienummer som visas 

som rubrik, som ”underrubrik” visas en kort sammanfattning av ärendets viktigaste 

egenskaper. Profilbilder på de personer som är aktiva i ärendet används för att skapa ett 

mer tilltalande och personligt gränssnitt. 

Objektsida 

På objektsidorna valdes att ha en sektion till vänster där alla objekt i kategorin listas 

samtidigt som detaljerad information om det valda objektet visas till höger. 

Motiveringen till detta var att erbjuda överblick och detalj samtidigt för att minska den 

kognitiva belastningen för användaren vilket rekommenderas av Sandblad (1991). 

Applikationspanelen 

Genom att placera kontroller i applikationspanelen skapas en konsistent känsla genom 

systemet. Oavsett var i systemet användaren befinner sig kan applikationspanelen tas 

fram eller så visas den när användaren markerar ett objekt i ärendet.  

Navigation i prototypen har underlättats genom att placera en ”Startsida”-knapp i 

applikationspanelen, detta gör att användaren alltid kan navigera till applikationens 

startsida oavsett vart i systemet han/hon befinner sig. På sidan med Att göra-listan 

skulle applikationspanelen kunna användas för att filtrera listan. Detta rekommenderas 

speciellt om filteralternativen blir många och då skulle göra applikationsfönstret rörigt. 

I prototypen har standardstorlekar på rubriker och underrubriker används. Den för 

Metroapplikationer karakteristiska stora huvudrubrik används för att visa var i 

applikationen man befinner sig vilket bidrar till att användaren snabbt kan orientera sig.  

Toasts 

Från användarintervjuerna framkom ett önskemål om att kunna bli påmind om uppgifter 

som måste utföras. I prototypen har detta implementerats med så kallade toasts (se 

beskrivning i kapitel 7).  

Navigeringsmodell 

De rekommenderade navigationsmodellerna för Metroapplikationer är de den 

hierarkiska modellen eller den platta modellen. Navigeringsmodellen som valdes för 

prototypen av ärendehanteringssystemet kan ses som en omarbetning av den hierarkiska 

modellen. Applikationens startsida fungerar som en Hubsida för hela applikationen där 
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användaren får en översikt över alla arbetsytor och kan välja vilken han/hon vill gå in i. 

Även ärendesidan kan ses som en sorts Hubsida där en sammanfattning av ärendets 

innehåll och händelser visas. Istället för att breda ut hela ärendets innehåll i horisontell 

riktning som riktlinjerna säger valdes att låta användaren trycka sig in till den önskade 

kategorin. För varje “kategori-sida” valdes att visa alla dokument/objekt i kategorin på 

vänster sida. Anledningen till detta är att det ansågs (av mig) att detta underlättar för 

användarens förmåga att få översikt och detalj samtidigt. 

8.10 Förslag till vidareutveckling av prototypen 

Många tankar om hur prototypen skulle kunna vidareutvecklas har dykt upp under 

arbetets gång, här presenteras några av dem. 

Semantisk zoom 

Den semantiska zoomen skulle kunna användas för att ge en bättre överblick över 

ärendets innehåll. I utzoomat läge skulle förslagsvis de olika kategorierna som finns i 

ärendet visas och i inzoomat läge visas de olika dokument och objekt som varje kategori 

innehåller. Detta skulle möjliggöra för användaren att växla mellan översikt och 

detaljerad vy med en enkel gest och enklare navigera genom innehållet om ärendet har 

mycket innehåll. En enkel version av detta hade implementerats i Prototyp 1, men denna 

upplevdes som förvirrande av deltagarna i fokusgruppen. En anledning till detta kan ha 

varit att utformningen inte var så genomarbetad.  

Ett förslag som kom upp från en av deltagarna i fokusgruppen var att visa vad som hänt 

i ärendet som en tidslinje med semantisk zoom. I utzoomat läge skulle de viktigaste 

händelserna i ärendet visas och när användaren zoomar in visas mer detaljerad 

information och fler händelser. 

Secondary tiles 

En möjlighet till framtida utveckling är att implementera secondary tiles. Dessa kan 

användas för att låta användaren få enkel åtkomst till utvalda ärenden, dokument eller 

uppgifter. Denna funktion skulle vara användbar till exempel om handläggaren ska på 

ett möte där några specifika ärenden ska diskuteras eller om handläggaren av någon 

anledning vill ha extra uppsyn över ett visst ärende. Här finns möjlighet att låta 

användaren anpassa systemet efter sina egna behov och det kan även stärka känslan av 

att vara i kontroll över systemet vilket rekommenderas av Schneiderman.  

Utveckla applikationspanelen 

Applikationspanelen skulle kunna utvecklas med fler funktioner. Det finns möjlighet att 

göra applikationspanelen kontextuell, det vill säga att funktionerna i 

applikationspanelen ändras beroende på vad användaren har markerat i gränssnittet. 

Eftersom applikationspanelen är en begränsad yta så kan det vara fördelaktigt att dela in 

kontrollerna i olika dropdown-menyer, se beskrivning i kapitel 5.  
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9. Diskussion 

9.1. Metro + ärendehanteringssystem = användbart? 

Det är viktigt att påpeka att ett systems användbarhet alltid måste ses i förhållande till 

den situation som systemet används i och testas med verkliga användare. Eftersom inga 

tester med verkliga användare har gjorts är det inte möjligt att här ge ett fullständigt svar 

på om ett ärendehanteringssystem skulle vara användbart som en Metroapplikation. 

Däremot påpekas här vad som kan vara problematiskt och vilka möjligheter 

Metrogränssnittet kan innebära baserat på de teorier om användbarhet som 

presenterades i kapitel 4. 

Mindre information synlig samtidigt 

Enligt Sandblad (1991) är det viktigt att ha samtidig tillgång till all information som rör 

ärendet när IT-system används som stöd i beslutsfattandet. Även om man vet att 

information finns på annat ställe i systemet har vi en tendens att inte väga den 

informationen lika tungt som den information som är direkt synlig. Därför är det viktigt 

att all information samlas och att användaren inte behöver navigera runt i systemet för 

att få tillgång till all information som rör ett ärende. Det finns tydliga begränsningar i 

Metrogränssnittet i detta avseende. 

Till exempel: Enligt riktlinjerna ska breda marginaler upptill och till vänster användas 

för att ge applikationen en utseende som genast känns igen som en Metroapplikation 

och även ge användaren en indikation om att innehållet breder ut sig åt vänster. De 

breda marginalerna leder till att mindre yta kan utnyttjas till själva innehållet.  

Även det faktum att objekt måste göras tillräckligt stora för interaktion med fingret gör 

att mer yta behövs jämfört med när en mus används som primärt interaktionsverktyg. 

Detta innebär att mindre information kan visas på samma gång vilket i sin tur betyder 

att användaren i vissa fall måste navigera runt i systemet för att få tillgång till den 

information som behövs för att fatta ett beslut i ett ärende. I detta avseendet kan 

Metroapplikationen ses som mindre effektiv, alltså att mer resurser, i form av kognitiv 

kapacitet, krävs för att utföra arbetet.  

Det är också rimligt att svårigheten att visa mycket information samtidigt leder till 

kognitivt tunnelseende, alltså att mer hänsyn tas till den information som finns 

tillgänglig just för tillfället när beslut ska fattas.  

En funktion som dock underlättar presentationen av stora informationsmängder i 

gränssnittet är den semantiska zoomen. Med hjälp av den semantiska zoomen kan en 

översikt skapas och användaren kan snabbt navigera sig till den information som 

eftersöks.  

Här bör också nämnas att eftersom man som mest kan ha två Metroapplikationer öppna 

samtidigt, med hjälp av Snapped mode, begränsas möjligheten att ha samtidig tillgång 

till information som finns i andra program.  

Bra möjligheter att ge överblick och återkoppling  
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Benyon (2005) och Schneiderman (2010) menar att ett användbart system tydligt visar 

vad användaren kan göra i systemet och ger att det återkoppling om vad som händer i 

systemet. Här erbjuder Metrogränssnittet flera användbara funktioner. En funktion som 

ger tydlig information till användaren när något nytt händer i applikationen är toast. För 

ärendehanteringsapplikationen kan toasts kunna användas för att informera om nya 

uppgifter på Att göra –listan eller för att påminna om uppgifter som måste utföras i ett 

ärende.  

Applikationens tile på startsidan bidrar även den till att öka systemets synlighet och 

informera användaren om vad denne behöver göra i sina ärenden.  En väl utformat tile 

kan användas för att ge en meningsfull överblick över applikationens innehåll. Som 

Olsson och Sandblad påpekar är det viktigt att ge användaren en tydlig bild över arbetet 

som behöver göras och vad som är mest akut att ta itu med, här är tiles en tydlig 

tillgång. Eftersom tiles ständigt uppdateras fungerar de som en ögonblicksbild av vad 

som är pågående och relevant för användaren. Tiles kan användas för både 

ärendehanteringssystemet som helhet och de enskilda ärendena.  

Små respektive stora enheter/skärmar 

Metrogränssnittet gör det möjligt att skapa ett dynamiskt gränssnitt där innehållet 

anpassas efter storleken på skärmen. För ett ärendehanteringssystem innebär detta att 

man skulle kunna erbjuda mer funktionalitet och mer information när användaren sitter 

vid en stationär dator med stor skärm och erbjuda färre funktioner och mindre 

sammafattande information när användaren använder systemet på en liten enhet.  

När det kommer till panorering/scrollning i sidled så känns det intuitivt på en pekplatta 

men på en stationär PC är det inte lika smidigt. De olika objekten i ett ärende har ofta 

mycket metadata och egenskaper som måste vara tillgängliga, detta gör att panorering är 

omöjligt att undvika. På små enheter kan detta leda till att användaren måste använda 

sig av mycket panorering för att se det önskade innehållet i ärendet.  

Återkoppling i form av animationer 

En viktig del av Metroapplikationer är att animationer ska användas för att skapa ett 

levande och responsivt gränssnitt. Animationer är bra för att ge användaren återkoppling 

på att systemet reagerar på användarens aktioner. Eftersom ärendehanteringssystemet 

ofta används varje dag och hela dagen är det emellertid viktigt att inte använda för 

mycket animationer i gränssnittet. Ett överanvändande av animationer kan bli tröttsamt i 

längden, och riskerar att göra användaren frustrerad och distraherad från arbetsuppgiften 

som ska utföras.  

 

Fokus på användarens arbetsuppgifter 

En positiv aspekt med att gå över till Metrogränssnittet tror jag är att det erbjuder en 

chans att skapa någonting helt nytt. För att skapa en användbar applikation för 

ärendehantering i Windows 8 tror jag att det krävs ett nytt sätt att tänka kring 

gränssnittsdesignen. Istället för att få in så många funktioner som möjligt i gränssnittet 

måste fokus ligga på användarupplevelsen och att erbjuda användaren det som behövs i 

just den situation han/hon befinner sig i. Jag ser det som en möjlighet att dela upp 
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ärendehanteringssystemet i flera Metroapplikationer som är mer uppgiftsorienterade. 

Genom att grunda designen på användarnas arbetsuppgifter i form av scenarier kan detta 

underlättas. Att dela upp ärendehanteringssystemet i flera mindre applikationer skulle 

även vara mer i linje med ”Metrofilosofin” att applikationen ska vara väldigt bra på en 

eller några få saker och inte halvbra på många. 

I Windows 8 finns flera användbara funktioner som möjliggör kommunikation mellan 

applikationer och om ärendehanteringssystemet delas upp i mindre applikationer skulle 

de kunna kommunicera med hjälp av dessa. Till exempel skulle man kunna dela 

dokument och information mellan olika ärenden genom FilePicker och kontraktet 

Share. Även kontraktet Search skulle möjliggöra smidig informationssökning i 

applikationerna.  

Nya mobila möjligheter 

Metrogränssnittet gör att användare sömlöst kan växla mellan olika enheter. Samma 

gränssnitt kan användas på stationära datorer, surfplattor och mobiler vilket leder till 

nya möjligheter för personer som arbetar med ärendehanteringen. Ett exempel är att 

man på ett enkelt sätt kan ta med sig ärenden man arbetar med om man ska på ett möte 

för att diskutera dessa. Ett annan möjlighet är när man måste besöka arkiv för att leta 

rätt  på arkiverad information som har med ärendet att göra,  med Metroapplikationen 

kan man då ta med sig hela ärendet till arkivet, vilket skulle göra det lättare att hitta rätt 

och relevant information i arkivet.  

Mycket nytt att lära sig 

En av de största utmaningarna med Metrogränssnittet är att användarna är ovana vid det 

och att användarinteraktionen i många fall skiljer sig från interaktionen med 

traditionella desktopgränssnittet. För att återkoppla till teorin om skillnaden mellan 

automatiserade och medvetna tankeprocesser kan man säga att användarna med 

Metrogränssnittet måste hantera gränssnittet på den medvetna kognitiva nivån. Många 

av iipax permission användare skulle säkert uppleva det nya, och annorlunda 

gränssnittet, som ”jobbigt” på grund av att de måste lära sig att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett nytt sätt. Självklart är detta en vanesak och när man har använt 

Metrogränssnittet ett tag kommer även det nya interaktionsmönstret bli automatiserat.  

9.2. Metoddiskussion 

Tanken var från början att arbeta efter en användarcentrerad metod med användartester 

genom hela protyputvecklingen. Detta blev dock aldrig realiserat på grund av tidsbrist. 

Användarnas roll i detta examensarbete har varit att bidra med kunskap om hur 

ärendehanteringssystemet används i deras arbete. Intervjuerna med användarna gav 

inspiration till hur prototypen skulle utformas. Om utvärdering av prototypen hade 

utförts med användbarhetstester med verkliga användare hade det troligen varit enklare 

att svara på vilka begränsningar och möjligheter Metrogränssnittet innebär för ett 

ärendehanteringssystem.      

När det kommer till prototyputvecklingen gjordes en avvägning mellan att uppnå en 

realistisk känsla i prototypen och den tid det tog att utveckla en high-fidelity-prototyp. 

En nackdel med att välja att programmera prototypen istället för att göra en low fidelity-
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prototyp var att det gick åt mycket tid till inlärning. Då jag var relativt oerfaren inom 

programmering lades mycket tid ned på att sätta mig in i programspråken och 

verktygen.  

Även det faktum att Windows 8 är under utveckling har påverkat arbetet. Ibland har den 

tillgängliga dokumentationen varit bristfällig. Under arbetets gång har emellertid mer 

och mer dokumentation och information om utveckling för Windows 8 blivit tillgänglig. 

Under tiden för prototyputvecklingen uppgraderades betaversionen vilket ledde till att 

en del kod behövdes skrivas om, då jag inte hade kommit så långt vid det tillfället 

innebar det dock inte något större bakslag. 

9.3. Resultatdiskussion 

I detta examensarbete har det redogjorts vilka designriktlinjer som gäller för 

applikationer utvecklade i Windows 8’s designspråk Metro och hur dessa kan tillämpas 

på ett ärendehanteringssystem. Arbetet har resulterat i ett förslag på hur en applikation 

för ärendehantering, grundat på Ida Infronts system iipax permission, skulle kunna 

utformas som en Metroapplikation.  

Syftet kan sägas ha uppnåtts i och med att uppdragsgivaren uttryckt att den framtagna 

prototypen visar upp en möjlig lösning. Den prototyp som har utvecklats visar att det är 

möjligt att implementera ett ärendehanteringssystem med viss funktionalitet i 

Metrogränssnittet och visar hur detta skulle kunna se ut. Vidare har en diskussion om 

vilka möjligheter och begränsningar Metrogränssnittet innebär för en 

ärendehanteringsapplikation hållits.  

Efter att ha arbetat med Windows 8 och så är min uppfattning att Metrogränssnittet inte 

är optimalt för ett ärendehanteringssystem. Ur ett användbarhetsperspektiv finns det 

vissa problem som jag stött på så som begränsad möjlighet att visa mycket information 

på samma gång och att navigeringsmodellerna och vissa av riktlinjerna troligtvis leder 

till ökad belastning på användarens kognitiva förmåga. 

Det finns emellertid även positiva egenskaper i Metrogränssnittet som jag tror kan vara 

till hjälp i användarens arbete med systemet. Funktioner som semantisk zoom, toasts 

och tiles kan bidra till att skapa ett lättöverskådligt system som går att anpassa efter 

användarens behov.  
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11. Appendix 1. Intervjufrågor till användare 
av iipax permission 

 

Bakgrundsfrågor: 

Yrke: 

Arbetsbeskrivning:  

Ålder: 

Hur ofta använder du iipax permission?  

Frågor: 

Uppgifter: 

Vilka är de vanligaste uppgifterna du utför i ärendehanteringssystemet? (Visa gärna) 

När utförs uppgiften? I vilket sammanhang? 

Varför utförs uppgiften? 

Vilka steg behöver göras för att utföra uppgiften? 

Finns det olika sätt att genomföra uppgiften? 

Vilka arbetsytor används?  

Vilka in- och utmatningar av information behövs? 

Vilken information är nödvändig för att kunna utföra uppgiften? 

Vilka behörigheter krävs för att utföra uppgiften? 

Ärenden: 

Vilka olika sorters ärenden finns det? 

Vad kan ett ärende innehålla? 

Hur ofta tittar du på ärenden som du inte är handläggare/registrator för, i vilket 

sammanhang? 

Hur ofta tittar du på ärendets processkarta? 

Vad i ärendets historik krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

Används andra hjälpmedel, förutom ärendehanteringssystemet, i arbetet med ärendena? 
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Vilken information skulle du vilja ha i ett komprimerat ärende (sammanfattning)? 

 

Ärendehanteringssystemet: 

Erfarenhet av andra ärendehanteringssystem? Fördelar med det?  

Vad anser du kan förbättras i systemet idag? 

Vad tycker du är speciellt bra i systemet? 

I vilka situationer används arbetsytorna ”Att göra” respektive ”Sök”?  

Hur brukar du oftast sortera ärendena i ”Att göra”? 

 

 


