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Sammanfattning
Användbarhet kan definieras på en rad olika sätt, men en metod för att beskriva
användbarhet är att dela upp det i ytterligare mer precisa begrepp. Ett av dessa är
lärbarhet som enkelt förklarat syftar till att ett system eller produkt ska vara lätt för
dess användare att lära. I detta arbete har en utvärdering av existerande riktlinjer för
lärbarhet utförts med syfte att undersöka om Linja-ahos (2006) riktlinjer kan tillämpas
i en annan domän än den domän de är utvecklade för. Detta har gjorts genom en
arbetsprocess bestående tre delar: En förstudie, prototyping samt en
expertutvärdering. Förstudien bestod av intervjuer och observationer av anställda på
ett tillverkningsföretag. Syftet med prototyping var att applicera Linja-ahos (2006)
riktlinjer på ett produktionssystem och expertutvärderingens syfte var att undersöka
vad andra användbarhetsspecialister anser om hur Linja-ahos (2006) riktlinjer för
lärbarhet kan applicerats i domänen och i de prototyper som tagits fram. Arbetets
resultat är dels en beskrivning av hur riktlinjerna tillämpats för ett produktionssystem
samt att riktlinjerna har kunnat implementeras i denna typ av system i stor
utsträckning.
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1 Introduktion
I och med att datorer med tiden fått större del och slagkraft i arbetslivet har även
vikten av att skapa användaranpassade och enkla gränssnitt ökat. Reul (2009) har
påpekat just detta, att många industriella fabriker ofta har system som brister ur ett
användarperspektiv när det kommer till användbarhet och lärbarhet.
Det finns ett antal forskare (exempelvis Gulliksen & Göransson, 2002; Benyon,
Turner & Turner, 2005) som beskriver att användbarhet och lärbarhet behövs för att
ett företags system ska vara enkelt att använda samt underlätta för användarna så det
begås få fel. Lärbarhet kan beskrivas som ett delbegrepp av användbarhet, där
lärbarhet främst adresserar hur lätt ett system är att lära sig (Linja-aho, 2006; Nielsen,
1993). Lärbarhet kan vid första anblicken verka som ett enkelt och tydligt begrepp,
men det finns ett antal aspekter av lärbarhet som gör att det kan definieras på ett
flertal olika sätt (Grossman, Fitzmaurice, & Attar, 2009) och på så vis kan begreppet
växa i komplexitet. Ett exempel på detta är att lärbarhet kan beaktas som en aspekt
som är viktigast den första tiden en användare börjar jobba med ett system eller som
något som är viktigt även efter den första tiden med systemet – alltså initial eller
utökad lärbarhet.
Att lärbarheten i ett system är hög och att ett system har en låg inlärningstid kan
påverka produktionen på ett företag på ett antal sätt. Myers (1993) påpekar att
användbarhet kan minska kostnader och öka produktivitet. Exempelvis skulle
produktionstakten kunna öka, då montörerna vet vad och hur de ska göra de olika
stegen i montering. Ett annat exempel kan vara att antalet monteringsfel kan bli färre
eller tiden det tar att komma fram till vad som gått fel samt att rätta till felet skulle
kunna bli kortare. I utvecklingen eller vidareutvecklingen av ett system kan
designriktlinjer användas just för att utvecklarna ska få förståelse för aspekter som
kan öka ett systems lärbarhet.
Syftet med detta arbete är att utvärdera existerande riktlinjer inom lärbarhet och
undersöka om de kan tillämpas i en annan domän. De riktlinjer som kommer att ligga
som grund för arbetet är Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet som är framtagna
för ett modelleringssystem, eller komplext system som Linja-aho (2006) själv kallar
det. Linja-aho (2006) beskriver själv att ett möjligt forskningsområde vore att validera
hennes riktlinjer och eventuellt undersöka om de kan anpassas till andra domäner,
vilket är detta arbetes fokus. Riktlinjerna Linja-aho tagit fram adresserar tre aspekter
av lärbarhet; användargränssnitt, systemets likhet med användarnas förväntningar
samt utbildning. Totalt har Linja-aho (2006) tagit fram 64 riktlinjer utifrån de tre
aspekterna av lärbarhet. Endast en delmängd av Linja-ahos (2006) riktlinjer kommer
att ligga i fokus för utvärderingen, de som handlar om användargränssnitt. Dessa
riktlinjer ska utvärderas inom domänen för ett tillverkningsföretag och beroende på i
hur stor utsträckning riktlinjerna lämpar sig för ett produktionssystem kan vissa
förbises och andra anpassas för att kunna appliceras. Begränsningen gällande
fokusering på en delmängd riktlinjer är främst för att hålla studiens tidsram.
Anledningen till att just riktlinjerna i kategorin användargränssnitt är valt och ingen
av de andra kategorierna är för att gränssnittet är en stor del av ett system och
påverkar lärbarheten mycket. Linja-aho (2006) beskriver även att studier om lärbarhet
oftast fokuserar på just gränssnitt, vilket även blir fallet i denna studie.
Denna rapport ligger inom området för människa-datorinteraktion som handlar om
interaktionen mellan människor och datorer (Benyon m.fl., 2005). Mer specifikt
hamnar arbetet inom användbarhet samt lärbarhet och utvärdering av riktlinjer för
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lärbarhet. Studien görs för att utvärdera befintliga riktlinjer och undersöka hur dessa
kan användas i en domän som de inte är framtagna för. Ytterligare ett delresultat från
studien är ett antal prototyper som påvisar och exemplifierar hur riktlinjerna kan
appliceras på det produktionssystem som används inom domänen montering, men det
är framförallt om riktlinjerna kan anpassas till en annan domän som ligger i fokus.
Rapporten bidrar till ämnet genom att utvärdera befintliga riktlinjer för lärbarhet och i
hur stor utsträckning de går att applicera i en annan domän. Det finns få samlingar av
riktlinjer för lärbarhet (Linja-aho, 2006) och därmed skulle det vara en fördel om de
går att applicera och/eller anpassa hennes riktlinjer till en annan domän.

1.1 Företagspresentation
Detta arbete har utförts i samarbete med ett tillverkningsföretag som fortsättningsvis
kallas Till AB. Det är ett stort företag som producerar maskintekniska produkter med
montering på löpandeband.
I dagsläget används ett antal olika produktionssystem som stöd vid monteringen.
Dessa system är i stort sett kopior av varandra, med endast mindre funktionella
skillnader för de olika monteringshallar som finns. Systemet är skapat på 1980-talet
och har sedan dess genomgått ett antal förändringar men systemet bygger fortfarande
på ett DOS-liknande gränssnitt som är kommandobaserat. Till AB känner nu att det är
på tiden att uppdatera sitt system till något bättre med högre lärbarhet då exempelvis
inmatning i systemet lätt kan ställa till problem och systemet har idag lång
inlärningstid.
För att utvärdera Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet kommer fokus ligga på ett
av Till ABs monteringssystem, det som används i den maskinella delen av
monteringen. Systemet har ett MS DOS-liknande gränssnitt och är kommandobaserat
(se Figur 6 i kapitel 4 för en skärmdump av systemet). Systemet har en huvudmeny
med ca 60 olika alternativ, som upptar två skärmbilder, varav montörer inte har
åtkomst till vissa av dessa trots att de syns som menyalternativ. Den främsta
skillnaden mellan systemet Linja-aho (2006) utvärderat och det produktionssystem
som används i denna studie är att det sistnämnda kan beskrivas som ett
kommandobaserat DOS-system medan Linja-aho utvärderat ett system i
Windowsmiljö. Detta skulle kunna göra utvärderingen av riktlinjerna svårare och mer
tidskrävande då det innebär ett större arbete att applicera riktlinjerna i denna studie.

1.2 Problemprecisering
Studien fokuserar på att undersöka hur Linja-ahos (2006) riktlinjer angående
användargränssnitt som är framtagna för ett komplext system kan anpassas till och
appliceras för ett produktionssystem. Linja-aho beskriver själv att ett möjligt
forskningsområde skulle vara att validera de faktorer och riktlinjer som tagits fram i
hennes studie. Linja-aho (2006) förklarar även att riktlinjerna är framtagna för ett
modelleringssystem och att de skulle kunna användas för andra domäner och system,
men att vissa faktorer eller riktlinjer kanske inte ens kan appliceras på grund av
skillnader domäner och system emellan. Utifrån detta har detta arbetets frågeställning
växt fram:
I vilken utsträckning kan Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet i
användargränssnitt tillämpas på ett produktionssystem?
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1.2.1

Avgränsningar

För att detta projekt inte ska bli för stort och ta upp mer tid än vad som finns
tillgängligt bör vissa avgränsningar införas. En avgränsning som har gjorts är att
endast ett fåtal delar av Till ABs produktionssystem kommer att studeras på grund av
systemets storlek och för att hålla den tidsram studien har. Studiens syfte är inte att
utveckla ett produktionssystem utan att utvärdera riktlinjer, men för att göra detta
behövs något att applicera riktlinjerna på - därmed några delar av Till ABs
produktionssystem.
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2 Bakgrund
Nedan följer ämnen som är relevanta att beskriva angående problemet och
problempreciseringen. Först presenteras produktion och produktionssystem, därefter
användbarhet och olika definitioner av detta för att senare i kapitlet gå djupare inom
riktlinjer för lärbarhet.

2.1 Produktion och produktionssystem
När det gäller ett tillverkningsföretag gäller det att ha en eller flera konkurrenskraftiga
produkter. Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att de fyra viktigaste
konkurrensfaktorerna är kostnad, kvalitet, flexibilitet och leveransförmåga. Alla dessa
faktorer har ett produktionssystem någon sorts påverkan på. Kostnaden handlar om att
producera och leverera kostnadseffektivt och här kan ett bra produktionssystem hjälpa
till att minska kostnader. Den andra konkurrensfaktorn är kvalitet, att produkten ska
kunna tillfredställa kundens förväntningar och göra det kunden vill. Bellgran och
Säfsten (2005) menar att kvalitet gällande en produkt antingen kan handla om
kundens upplevelse av produkten eller hur väl den stämmer de specifikationerna som
finns uppsatta, varpå att producera med hög kvalitet, enligt Bellgran och Säfsten
(2005), syftar på att ha hög överensstämmelse med specifikation. Flexibilitet handlar
om att kunna göra ändringar och anpassa produktionen snabbt och effektivt. Inom
produktion handlar det oftast om skillnader i volym, volymflexibilitet, eller att kunna
hantera olika varianter av företagets produkter, produktmixflexibilitet (Bellgran &
Säfsten, 2005). Den sista konkurrensfaktorn som Bellgran och Säfsten (2005)
beskriver är leveransförmåga vilket handlar om att säkert och snabbt kunna leverera
sina produkter.
Ett företags konkurrensfaktorer kan utvecklas både positivt och negativt över tiden
beroende på hur företaget i fråga arbetar (Bellgran & Säfsten, 2005). Ett exempel på
detta kan vara att ett företag utvecklar sitt produktionssystem så att produktionen blir
mer kostnadseffektiv och att de producerar fler men samtidigt bättre produkter än
tidigare, vilket då gör att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Ett annat exempel
Bellgran och Säfsten (2005) beskriver är att tiden för att en ny produkt når marknaden
blir mer och mer viktig. Att ha kort tid från introduktion av produkten tills att den
finns ute på marknaden kan innebära ekonomiska och marknadsmässiga fördelar.
2.1.1

Definition av ett produktionssystem

Enligt Tangen, Axelson, Dencker och Gröndahl (2008) kan ett produktionssystem ses
som ett verktyg som hjälper ett företag att från råvaror eller delkomponenter
producera varor som sedan levereras till kunder. Ett perspektiv på produktionssystem
kan vara att det sträcker sig från skördande av naturresurser till att själva produkten är
klar, vilket då innefattar mer än bara ett företag eller bara själva monteringen eller
produktionen. Tangen m.fl. (2008) menar att den vanliga bilden av ett
produktionssystem ofta inte är lika vid, utan en mer inskränkt bild som bara omfattar
ett företag eller kanske till och med bara själva monteringen inom företaget.
Holmström (2005) beskriver ett produktionssystem som en resurs som hjälper till och
förenklar sättet att skapa en fysisk produkt eller en uppsättning av produkter.
Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att begreppet produktionssystem ofta används
som synonym för de liknande begreppen tillverkningssystem och monteringssystem.
Viss skillnad kan läggas i de olika begreppen (se Figur 1), exempelvis att ett
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monteringssystem är hierarkiskt underordnat och täcker en mindre del av ett företag
än ett produktionssystem (Bellgran & Säfsten, 2005).

Figur 1 Begreppshierarki angående produktionssystem utifrån Bellgran och Säfsten (2005, s. 64).

Holmström (2005) definierar ett produktionssystem som en produkt eller ett flertal
delprodukter som har funktionen att producera eller transformera andra produkter.
Bellgran och Johansson (1995) beskriver att det i utvecklingen av ett
produktionssystem ofta är stort fokus på att snabba upp utvecklingsprocessen. Fler
aspekter av ett produktionssystem som är viktiga att beakta i utvecklingen är
exempelvis systemets kvalitet och flexibilitet som båda kan bidra till att systemet kan
användas i en organisation längre utan större vidareutveckling (Bellgran & Johansson,
1995).
Tangen m.fl. (2008) fortsätter att beskriva att ett produktionssystem utsätts för press
från två håll, dels från underleverantörer och dels från kunder. Underleverantörerna
pressar produktionen på så sätt att de måste kunna bidra med de råvaror eller
delmoduler som behövs i produktionen. Kunder pressar på så sätt att
produktionsföretaget måste kunna erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva
produkter. Ett produktionssystem hjälper produktionsföretag att effektivisera
produktionen och minska kostnader (Tangen m.fl. 2008).
Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att det finns ett antal olika orsaker till
förändring av ett produktionssystem. Det kan dels bero på yttre orsaker så som att en
ny produkt ska börja tillverkas och dels på inre orsaker som att systemet saknar viss
funktionalitet eller att systemet kan göras bättre utifrån effektivitet eller användbarhet.
De yttre orsakerna till förändringar av ett produktionssystem leder oftare till
nyutveckling av systemet eller en del av systemet medan de inre orsakerna ofta
innebär förbättring, transformation och vidareutveckling (Bellgran & Säfsten, 2005).
Därmed kan det även vara bra att översiktligt beskriva utvecklingsprocessen eller
livscykeln för ett produktionssystem.
2.1.2

Utveckling av produktionssystem

Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att ett produktionssystem kan betraktas ha en
livscykel, som ett återvinningssystem där de positiva aspekterna med systemet tas till
vara och de negativa aspekterna hos systemet ska minimeras. Livscykeln sträcker sig
från initial planering till driftsättning och till slut till avveckling (se Figur 2). Bellgran
5
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och Säfsten (2005) förklarar att nya produktionssystem ofta utformas och driftsätts
parallellt med att det gamla systemet fortfarande är i drift eller i början av dess
avvecklingsfas. Figuren över ett produktionssystems livscykel läses som om det vore
en cirkel. Skulle det vara en nyutveckling påbörjas livscykeln med planering för att
fortsätta mot drift och eventuellt samtida planering för vidareutveckling.

Figur 2 Ett produktionssystems livscykel utifrån Bellgran och Säfsten (2005, s. 67).

En viktig aspekt i utveckling eller vidareutveckling av ett produktionssystem är de
personer som arbetar med systemet. Benyon m.fl. (2005) beskriver att användarna,
deras aktiviteter och deras kontext är viktig i utvecklingen av ett användbart system.
Davidson och Svedin (1999) beskriver operatörers arbete kortfattat i fem punkter:
•

Övervakning

•

Upptäcka fel

•

Diagnostisera fel

•

Eliminera effekten av fel

•

Optimera produktens resultat

Vidare beskriver Davidson och Svedin (1999) att dessa punkter är väldigt generella
och att avvikelser finns. De beskriver även att stora delar av det moderna
operatörsarbetet ofta innebär en indirekt kontakt med produkterna, att operatörerna
ofta arbetar via datorer och bildskärmar. Ur Davidson och Svedins (1999) studie
konstaterar de att operatörsarbetet ofta är ett repetitivt arbete med små inslag av andra
uppgifter, exempelvis planering och felsökning. På grund av att operatörerna i stor
utsträckning arbetar med datorer är det viktigare än någonsin att ta hänsyn till
användarna av ett produktionssystem i utvecklingen eller vidareutvecklingen av
systemet.
Trots att ett produktionssystem redan tidigare effektiviserar produktionen eller
monteringen i ett företag enligt Tangen m.fl. (2008), kan det fortfarande finnas
aspekter som går att förbättra. Exempel på detta är att produktionssystemen kan vara
utvecklade av systemutvecklare som endast tänker på att skapa den funktionalitet som
behövs, utan att fundera på vad systemets användare behöver eller hur systemet kan
6
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stödja deras arbete, eller att de skapar gränssnitt som skulle kunna göras betydligt
enklare eller tydligare. Det är här användbarhet och lärbarhet kommer in i och visar
sin vikt i utvecklingsprocessen; att förenkla, tydliggöra och anpassa systemen så de
blir enklare för användarna att använda och lära.

2.2 Användbarhet
Det finns en uppsjö av olika definitioner av användbarhet och vad begreppet innebär
(Gulliksen & Göransson, 2002). Nedan presenteras ett urval av definitioner av
användbarhet som har en tydlig koppling till lärbarhet och därmed är intressanta för
detta arbete.
En definition av användbarhet ger den internationella standarden ISO 9241-11. Den
beskriver användbarhet som något som ska ge ändamålsenlighet, effektivitet samt
tillfredställelse i ett visst användningssammanhang (ISO 9241-11, 1998). Vidare
tydliggörs de olika begreppen i definitionen.
•

Ändamålsenlighet definieras som: ”noggrannhet och fullständighet med vilken
användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11, 1998)

•

Effektivitet definieras som: ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet
och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11,
1998)

•

Tillfredställelse definieras som ”frånvaro av obehag samt positiva attityder
vid användningen av en produkt.” (ISO 9241-11, 1998)

•

Till slut definieras användningssammanhanget som ”användare, uppgifter,
utrustning (maskin, programvara och annan materiel) samt fysisk och social
omgivning i vilken produkten används.” (ISO 9241-11, 1998)

En annan definition av användbarhet är den som Nielsen (1993) ger. Han beskriver
användbarhet utifrån fem andra begrepp:
•

Lärbarhet – Detta handlar om hur lätt det är för användare att utföra
grundläggande handlingar för första gången.

•

Effektivitet – När användarna väl lärt sig designen, effektivitet handlar om
hur snabbt användarna då kan utföra sina uppgifter.

•

Minnesbarhet – När användarna återvänder till systemet efter en period,
minnesbarhet handlar om hur lätt användarna då kan hitta tillbaka till samma
tempo.

•

Fel – Hur ofta användare gör fel och hur allvarliga felen är samt hur lätt är det
att återhämta sig från felen som ändå uppstår.

•

Tillfredställelse – Detta handlar om hur behagligt det är att använda systemet.

Nielsen (1993) menar att genom att definiera användbarhet med mer exakta och
mätbara begrepp så blir användbarhet enklare både att använda i utveckling och att
mäta.
Skillnaden mellan de båda definitionerna av användbarhet kan beskrivas som en
skillnad i abstraktionsnivå. ISO-standarden (1998) kan ses som att den har en högre
abstraktionsnivå och att Nielsens (1993) olika begrepp skulle kunna härledas ut den
första definitionen. Exempelvis skulle alla Nielsens (1993) begrepp kunna härledas ur
ISO-standardens (1998) beskrivning av begreppet tillfredställelse. Nielsens (1993)
tillfredställelse handlar om behag vid användning, vilket är exakt vad även ISO7
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definitionen beskriver. Även Nielsens (1993) andra begrepp kan underlätta för
användaren och på så sätt öka behaget eller tillfredställelsen vid användningen av
systemet. När det gäller ISO-standardens (1998) effektivitet beskriver den
resursåtgång och fullständighet för arbetet med systemet vilket kan skapas genom en
kombination av Nielsens (1993) begrepp minnesbarhet, effektivitet, fel och lärbarhet.
Visst kan antalet begrepp som används från Nielsen variera beroende på vilken vikt
det läggs vid ISO-standardens ”resursåtgång”. Exempelvis läggs tolkningen här på
kognitiv resursåtgång, vilket kan uppstå genom att det uppstår fel eller att något är
krångligt eller svårt att minnas. Men när det gäller ändamålsenlighet handlar detta mer
om nytta (eng. utility) än om användbarhet, även om just funktionaliteten är en viktig
del av användbarhet. Men de begrepp från Nielsen (1993) som skulle kunna knytas till
detta är lärbarhet. Lärbarhet för att användaren ska kunna klara av att utföra en
uppgift från början till slut. Både Nielsen (1993) och ISO-standarden (1998) beskriver
ungefär samma sak, fast på olika abstraktionsnivåer och med lite olika perspektiv.
Något ytterligare att poängtera är att begreppet lärbarhet skulle kunna knytas till alla
delar av ISO-standardens definition, vilket skulle kunna tyda på begreppets vikt för att
uppnå ett användbart system.
Linja-aho (2006) beskriver att det finns lite olika syn på hur begreppen användbarhet
och lärbarhet hör ihop. Vissa anser att lärbarhet är ett delbegrepp av huvudbegreppet
användbarhet, exempelvis som Nielsen (1993) vilket speglas i hans definition. Vidare
beskriver Linja-aho (2006) att en annan syn på relationen mellan användbarhet och
lärbarhet innebär att de båda begreppen har en stark relation och är nästintill
sammanflätade. Lärbarhet kan användas för att skapa högre användbarhet och på
samma sätt kan användbarhet användas för att till viss del öka ett systems lärbarhet
(Linja-aho, 2006). Samtidigt kan det bli tvärt om – exempelvis genom att fokusera på
att skapa hög lärbarhet kan systemets användbarhet minska. I kommande avsnitt
beskrivs området lärbarhet, först en motivering för området för att senare närmare
beskriva begreppet och reda ut dess olika aspekter.

2.3 Lärbarhet
Både Gulliksen och Göransson (2002) samt Benyon m.fl. (2005) beskriver lärbarhet.
Båda källorna menar att ett systems lärbarhet är viktigt för hur det kommer att fungera
i en organisation och hur enkelt användarna kan komma igång med systemet. Linjaaho (2006) beskriver att hög lärbarhet leder till bättre inlärningstider, ökad
produktivitet under inlärningsfasen samt en större tillfredställelse hos användarna som
använder systemet. Vidare beskrivs det att om ett system är lätt att lära är användarna
mer benägna att kontinuerligt använda systemet i det dagliga arbetet även efter att
inlärningsfasen är slutförd (Linja-aho, 2006).
Ur ett företagsperspektiv kan ett antal effekter av att fokusera på lärbarhet uppnås.
Exempel på dessa är att produktionen i ett företag effektiviseras samt att det kan
reducera antalet fel (Gulliksen & Göransson, 2002; Nielsen, 1993; Myers, 1993),
vilket i sin tur bidrar till att företaget i fråga minskar sina kostnader och får en mer
kostnadseffektiv produktion.
Det finns även fördelar med att under utvecklingen fokusera på lärbarhet ur ett
användarperspektiv. Genom att produktionssystemet blir lättare att lära och enklare att
använda kan exempelvis belastningen på användarnas minne minskas, då de
exempelvis kan slippa att komma ihåg hur de ska interagera med systemet i olika
situationer eller i vilket format ett datum ska matas in (Nielsen, 1993). Även
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användarnas stressnivå och frustration kan reduceras eftersom antalet fel som uppstår
kan minskas samt att användarna lättare interagerar med systemet (Nielsen, 1993).
Vidare presenteras även viss forskning inom användbarhet i just industri och
produktionsföretag, detta för att lärbarhet och användbarhet har en stor koppling och
kan påverkar varandra (Linja-aho, 2006). Memmel, Gundelsweiler och Reiterer
(2007) förklarar att det finns ett glapp mellan systemutveckling och användbarhet
inom industri och produktionsföretag. Då lärbarhet ses som ett delbegrepp av
användbarhet i denna rapport och även av andra forskare (bl.a. Nielsen, 1993; Linjaaho, 2006) är detta viktigt att beakta även i detta fall. Memmel, Gundelsweiler och
Reiterer (2007) beskriver att ofta ligger fokus i en utvecklingssituation mestadels på
att skapa den grundläggande funktionaliteten och inte på att anpassa systemet utefter
användarna. Ofta har utvecklarna en bakgrund inom systemutveckling och där med
kanske ingen större kunskap eller tanke på användbarhet eller lärbarhet i
systemutvecklingen (Memmel, Gundelsweiler & Reiterer, 2007).
Även Reul (2009) har identifierat problemet att många industriella fabriker ofta har
system som brister ur ett användbarhetsperspektiv, och därmed även gällande
lärbarhet. Reul (2009) beskriver att dåliga gränssnitt ofta leder till frustrerade
användare och låg produktivitet. Det finns därmed ett behov inom industri- och
produktionsdomänen att fokusera mer på användbarhet och lärbarhet när system
utvecklas och eller vidare utvecklas.
För att få en insikt i vad lärbarhet verkligen är presenteras nedan en fördjupad
beskrivning i området där olika definitioner och ramverk presenteras och diskuteras
för att ge en tydlig bild av vad lärbarhet är samt att visa begreppets komplexitet.
2.3.1

Definitioner av lärbarhet

Även när det gäller lärbarhet finns det en uppsjö med olika definitioner, nedan
kommer några av dem att presenteras. När Nielsen (1993) beskriver användbarhet
definierar han även lärbarhet som att ”systemet ska vara lätt att lära så att
användaren snabbt ska komma igång med arbetet” (s. 26). I Nielsens definition är det
framförallt enkelheten och snabbheten i att en användare ska lära sig som ligger i
fokus. Definitionen påpekar även att det är fokus på användare som är nybörjare med
systemet; att de lätt ska kunna komma igång med systemet och arbetet med detta.
Nielsen (1993) beskriver vidare att många system har en lätt sluttande
inlärningskurva, att det krävs mycket utbildning och lång tid för användarna att lära
sig systemet och nå ett effektivt användande. Av denna anledning är det viktigt att
fokusera på lärbarhet och att skapa system som snabbare låter användarna nå effektivt
användande.
En liknande definition av lärbarhet beskriver Holzinger (2005), att ”användaren
snabbt ska kunna börja arbeta med systemet” (s. 72). Även här ligger fokus på att
användare lätt och snabbt ska kunna komma igång med systemet och även här är
fokus på nybörjaranvändare. Det finns stora likheter mellan denna definition och
Nielsens (1993) definition, det kan därmed diskuteras om definitionerna inte kan
anses vara densamma trots att Holzinger (2005) inte refererar till Nielsen angående
definitionen.
Grossman, Fitzmaurice och Attar (2009) påpekar att det finns en tydlig skillnad
mellan olika definitioner av lärbarhet. De menar att definitionerna kan uppdelas i två
grupper; dels de definitioner som adresserar det initierande lärandet och de
definitioner som adresserar ett mer utökat lärande. Grossman, Fitzmaurice och Attar
9
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(2009) poängterar att båda dessa perspektiv behövs för att få en enhetlig bild av
lärbarhet.
Grossman m.fl. (2009) har gjort en studie över lärbarhet och undersökt hur lärbarhet
används och definierats i en mängd olika sammanhang. De undersökte 88 olika
artiklar och kunde därigenom kategorisera definitionerna av lärbarhet i åtta olika
kategorier. Majoriteten av artiklarna som Grossman m.fl. (2009) studerat har använt
begreppet lärbarhet utan att ge någon definition och i resterande artiklar varierar
definitionerna från att behandla förstagångsanvändning till att skapa förmåga att bli
expert på systemet. Definitionerna varierar med andra ord på ett stort kontinuum och
mellan olika synsätt. Utifrån dessa resultat har Grossman m.fl. (2009) skapat en
taxonomi, som en karta, som kan användas för att lättare skapa en gemensam bild av
lärbarhet (se Figur 3).

Figur 3 Lärbarhetsramverk efter Grossman m.fl. (2009, s. 651).

Taxonomin Grossman m.fl. (2009) tagit fram ger en översiktsbild av lärbarhet och
påvisar även olika kategorier av lärbarhet (se Figur 3). Exempel på detta är att olika
typer av användare kategoriseras utifrån olika typer av tidigare erfarenheter och att
själva inlärningsförhållandet kan ske på olika sätt, initialt eller utökat. Den undre
delen av taxonomin beskriver användarna och deras erfarenheter eller kunskaper för
aspekter som påverkar lärbarheten. Sista kolumnen i den delen med texten
”ingen  optimal” står för att detta attribut kan variera mellan olika användare.
Både Nielsens (1993) och Holzingers (2005) definition av lärbarhet som presenterats
ovan adresserar just den initiala lärbarheten. Därmed kan det vara fördelaktigt att
presentera ytterligare en definition som utöver det initiala även behandlar utökad
lärbarhet. Dix, Finlay, Abowd och Beale (2004) definierar lärbarhet som ”den lätthet
med vilken nya användare effektivt kan börja interagera och uppnå maximal
prestation” (s. 260). Fokus i denna definition ligger i att nya användarna ska lära sig
men även med tiden utveckla sitt användande av ett system, precis som Grossman,
Fitzmaurice och Attar (2009) beskriver är nödvändigt. Dix m.fl. (2004) definition av
lärbarhet innehåller samma delar som Nielsen och Holzingers definitioner, men
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tillägget att uppnå maximal prestation är något som kan anses viktigt då det gör att
användare utvecklas och blir bättre över tid.
Linja-aho (2006) definierar dessutom lärbarhet: ”Hur snabbt och lätt nya användare
kan börja använda systemet effektivt och felfritt” (s. 203). Denna definition liknar de
första definitionerna som behandlar det initierande lärandet och med detta påpekas
även vikten av denna typ av lärbarhet som även ofta är lättare att studera då det inte
kräver lika lång studietid som vid studier av utökad lärbarhet.
Oavsett om en definition av lärbarhet endast adresserar det initiala eller det utökade
lärandet eller om den tar hänsyn till båda dessa så ger den en bild av lärbarhet. Men
för att få en helhetsbild är det som Grossman m.fl. (2009) beskriver bra att ta hänsyn
till både det initiala och utökade lärandet. Samma sak gäller för användarna och deras
erfarenhet. I detta arbete kommer lärbarhet att definieras just utifrån Grossman m.fl.
(2009) taxonomi, och utifrån definitionen som Dix m.fl. (2004) ger, att huvudfokus
för att öka ett systems lärbarhet är att användaren snabbt ska kunna använda systemet
och kunna nå ett effektivt användande. Tanken är att adressera främst det initiala
lärandet, den översta grupperingen i Grossmans m.fl. (2009) taxonomi (se Figur 3),
men även att det utökade lärandet är tänkt att stödjas till viss del. Dessa båda
perspektiv behövs för att få djup i lärbarheten och en effekt på systemet så att dess
användare kan utvecklas under tiden.
Ett exempel på hur lärbarhet kan få större fokus i utvecklingssituationer är att
utvecklarna kan använda riktlinjer i utvecklingen av ett system för att öka lärbarheten.
Gulliksen och Göransson (2002) beskriver att det behövs mer specifika riktlinjer som
kan användas i utvecklingen av nya system. Designriktlinjer kan vara ett sätt att göra
användbarhet och lärbarhet lättare att använda i utveckling.

2.4 Stöd i utvecklingen - designriktlinjer för lärbarhet
I detta delkapitel beskrivs först designriktlinjer och designstöd generellt för att påvisa
vad det är och varför exempelvis designriktlinjer ska användas. Vidare presenteras en
inblick i tidigare studier inom lärbarhet och riktlinjer.
2.4.1

Övergripande om riktlinjer och designstöd

Det finns ett antal olika hjälpmedel, verktyg, för en designer i utvecklingen av ett
system, bland annat designprinciper och -riktlinjer samt standarder (Dix m.fl., 2004).
Skillnaden mellan dessa begrepp har att göra med vilken abstraktionsnivå verktyget
har. Dix m.fl. (2004) menar att det mest abstrakta av begreppen är designprinciper
som förmedlar generella råd för att skapa en bra design. Både standarder och riktlinjer
är mer specifika och skillnaden mellan de båda är att standarder ofta gäller större delar
av ett gränssnitt medan designriktlinjer ofta är väldigt specifika och ofta bara
adresserar en liten del i gränssnittet, exempelvis hur muspekaren bör se ut vid
datainmatning (Dix m.fl., 2004). En designriktlinje kan ses som en hjälpande
pekpinne som hjälper utvecklarna i utvecklingen av ett system att fokusera på det som
riktlinjen beskriver (Benyon m.fl., 2005).
Även riktlinjer finns på olika abstraktionsnivå, från specifika till mer generella (Dix
m.fl., 2004). Det finns ingen standard för hur en designriktlinje ska vara utformad
eller vilken abstraktionsnivå de bör hålla, utan allt beror på den eller de personer som
utvecklat riktlinjen och vad de behövde för stöd när riktlinjen skapades eller vad
syftet med riktlinjen är. Exempel på variationen i en riktlinjes abstraktionsnivå kan
vara att den är väldigt bred, exempelvis att ”element ska vara synliga”, eller att de är
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mer specifika, exempelvis att ”tydligt visa möjliga utvägar” (Benyon m.fl., 2005, s.
64).
Gulliksen och Göransson (2002) beskriver att det behövs mer specifika riktlinjer
gällande användbarhet och gränssnittsdesign. De beskriver att företag efterfrågar
lättanvända riktlinjer som varken är för generella eller för specifika. Gulliksen och
Göransson (2002) beskriver även problemet med att anpassa riktlinjer för företag som
kanske inte har domänkunskap inom användbarhet. Exempelvis kan det vara svårt
som utvecklare att avgöra när en riktlinje ska följas eller när det bör göras
avvägningar mot andra riktlinjer som kanske passar bättre. Gulliksen och Göransson
(2002) beskriver att det för varje riktlinje finns tillfällen som det är bättre att bortse
från vad riktlinjen beskriver än att följa den till punkt och pricka.
2.4.2

Designprinciper för lärbarhet

Trots att detta arbete främst fokuserar på designriktlinjer som enligt Dix m.fl. (2004)
är mer specifika än designprinciper, så kan även designprinciper påvisa vad som är
bra att fokusera på i utvecklingen av ett system. Vidare kan de nedanstående
designprinciperna användas om de existerande riktlinjerna för lärbarhet inte går att
anpassa till det produktionssystem som används i denna studie. Därmed kommer även
några exempel på designprinciper för lärbarhet presenteras.
Benyon m.fl. (2005) beskriver fyra designprinciper angående just lärbarhet. De
beskriver att det är viktigt att allt i systemet ska vara synligt och att användaren hela
tiden ska veta vad systemet gör. Det skulle exempelvis kunna vara att visa en
laddningsruta när något större och krävande utförs. Den andra punkten som Benyon
m.fl. (2005) beskriver handlar om att det även är viktigt med ett konsistent system där
samma funktioner har samma namn och att de ser ut på samma sätt. Detta hjälper
användaren att knyta ihop exempelvis en funktion med ett visst ord eller en viss ikon.
Vidare beskriver de att något som anses viktig när det kommer till lärbarhet är att
systemet ska vara familjärt, att systemet använder termer och funktioner som känns
igen från tidigare upplevelser. Den sista punkten som Benyon m.fl. (2005) beskriver
handlar om affordance, vilket kort beskrivet innebär att ett objekt i en design enkelt
ska uppfattas för vad det är. Exempelvis bör en knapp se ut som en knapp och även ha
funktionerna som användarna kan anse att en knapp bör ha – att något sker när vi
trycker på den. Med dessa fyra punkter förmedlar Benyon m.fl. (2005) att det är
viktigt att hjälpa användarna av ett system att hantera, lära sig och även att komma
ihåg systemet och dess olika funktioner.
En lite annan syn på lärbarhet har Haramundanis (2001) som beskriver fem
nyckelattribut som är viktiga för lärbarhet. Dessa innefattar minnesbarhet, logik,
återskapbarhet, konsistens samt utseende och kommer att beskrivas mer detaljerat
nedan.
Minnesbarheten delas ofta upp beroende på hur länge något ska minnas: på kort sikt,
medium sikt och på lång sikt. Till denna rapport är det framförallt minnesbarhet på
medium och lång sikt som är viktig. Haramundanis (2001) beskriver att människor lär
sig eller minns vissa saker med hjälp av repetition, exempelvis att köra bil eller att
utföra vissa uppgifter i ett datorsystem, medan andra saker mer eller mindre måste
hårdkodas in, exempelvis multiplikationstabeller eller utseenden på ikoner i ett
system.
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Det andra attributet som enligt Haramundanis (2001) behövs för hög lärbarhet är
logik. Med detta menas exempelvis att information, knappar och funktioner grupperas
eller följer efter varandra i en logisk ordning, exempelvis efter funktion.
Med återskapbarhet menar Haramundanis (2001) att en användare ska kunna
återskapa eller rekonstruera en procedur eller handling utan att behöva använda
exempelvis support eller manualer. Vidare menar Haramundanis (2001) att om
användare anset att något är återskapbart eller rekonstruerbart är det ofta även både
minnesbart och logiskt.
Det fjärde attributet Haramundanis (2001) beskriver är att ett system ska vara
konsistent, exempelvis att information ska använda välkända termer och inte använda
olika ord för samma sak. Även funktioner och layout ska vara konsistenta för att
underlätta för användaren och på så vis öka systemets lärbarhet genom att liknande
funktioner fungerar på ungefär samma sätt (Haramundanis, 2001).
Sist beskriver Haramundanis (2001) att utseende har stor inverkan på lärbarheten. För
att en användare ska kunna hitta och lära sig något måste de först kunna se eller
uppleva det. Haramundanis (2001) menar även att ljud kan fungera på liknande sätt
som med utseende.
En diskussion som uppstår kring Haramundanis (2001) nyckelattribut är vad det
egentligen är för skillnad mellan nyckelattributen och designprinciper. Båda kan
användas under utvecklingen av ett system för att öka lärbarheten och de har även
ungefär samma abstraktionsnivå. Innehållet i Haramundanis (2001) nyckelattribut är
väldigt liknande designprinciper och därmed kategoriseras även dessa som
designriktlinjer i detta arbete. Som Dix m.fl. (2004) beskrivit är en designprincip ett
generellt designråd att använda för att skapa ett gränssnitt, vilket Haramundanis
(2001) nyckelattribut passar som.
Ett antal designprinciper från både Benyon m.fl. (2005) och Haramundanis (2001) har
presenterats. Båda källorna adresserar att systemet ska vara konsistent och att
synligheten eller utseendet i systemet är viktigt för dess lärbarhet. Benyon m.fl.
(2005) beskriver att ett system ska vara familjärt och ha bra affordance och
Haramundanis (2001) skriver om minnesbarhet, logik och återskapbarhet vilket alla
har inverkan på ett systems lärbarhet och hur användarna får hjälp med exempelvis
felhantering.
2.4.3

Tidigare studier inom lärbarhet och riktlinjer för lärbarhet

Förutom att skapa en överblick av lärbarhet som område (se Figur 3 i kapitel 2.3.1)
har Grossman m.fl. (2009) utvärderat ett system för att komma fram till kategorier för
riktlinjer som kan behövas för att skapa ett system med hög lärbarhet. Deras resultat
är inte riktlinjer för lärbarhet utan exempel på vilka olika typer av kategorier som det
behövs riktlinjer för. De kategorier som Grossmans m.fl. (2009) studie resulterade i
var: Uppgiftsflöde, medvetenhet, lokalisering, förståelse och övergångar (eng. task
flow, awareness, locating, understanding, transitions). Kategorin uppgiftsflöde handlar
om att användaren ska få en bättre förståelse för de uppgifter som utförs i systemet
och att användaren lättare ska kunna få hjälp att hitta bland systemets olika uppgifter,
vilket Grossman m.fl. (2009) anser att det behövs riktlinjer inom. Medvetenhet
handlar om att användaren ska bli medveten om den funktionalitet som systemet har
via systemets gränssnitt. Lokalisering innebär att användaren bör kunna hitta de olika
funktioner och inställningar som finns i ett system. Grossman m.fl. (2009) beskriver
att detta oftast har gjorts med hjälp av manualer, men att det vore bättre med någon
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form av integrering med själva systemet. Liksom för lokalisering är kategorin
förståelse ofta åtgärdad via manualer (Grossman m.fl., 2009). Förståelse handlar om
att användaren ska kunna få hjälp att förstå vad en uppgift eller annan funktionalitet
gör innan den påbörjas eller används. Den sista kategorin som Grossman m.fl. (2009)
beskriver är övergångar som handlar om att användaren ska kunna gå från nybörjare
till mer avancerad användare efter att använt systemet under en tid.
Studien av Grossman m.fl. (2009) har påpekat att det kan finnas ett behov av riktlinjer
inom lärbarhet och att det finns aspekter av ett system när det gäller lärbarhet som kan
och bör förbättras. Många av de kategorier som Grossman m.fl. (2009) tagit fram
handlar främst om utbildning eller träning av ett system. Exempelvis är det lättast att
ge användare en bättre förståelse av systemets uppgiftsflöde genom utbildning eller en
manual. Men en kategori som är av yttersta intresse för denna studie är den Grossman
m.fl. (2009) kallar medvetenhet. Att kunna hitta i ett system är en viktig del av att ett
system är lätt att lära, vilket ändå riktlinjer för lärbarhet är till för. Vidare kan de tre
andra kategorierna lokalisering, förståelse och övergångar delvis kopplas till ett
systems användargränssnitt och delvis till utbildningen av systemet. Exempelvis bör
utbildningen av ett system bidra med att användarna ska få en grundläggande
förståelse av systemet och dess olika funktioner, men samtidigt är det bra att ha saker
i gränssnittet som kan påminna användaren under arbetets gång.
En annan studie inom lärbarhet som just tagit fram riktlinjer är Linja-ahos (2006)
arbete. Linja-ahos (2005, 2006) beskriver ett stort antal riktlinjer för hur lärbarhet kan
beaktas i utvecklingen av ett, som Linja-aho beskriver, komplext system. I Linja-ahos
fall har ett modelleringssystem för att modellera exempelvis byggnader studerats
tillsammans med främst nya användare av detta system för att komma fram till
punkter som kan göra systemet lättare att lära och komma igång med.
Linja-ahos (2006) studie fokuserade främst på tre aspekter som påverkar ett systems
lärbarhet: användargränssnitt, systemets likhet med användarnas förväntningar samt
utbildning av systemet. Linja-aho (2006) beskriver att vanligtvis fokuserar studier
angående lärbarhet främst på användargränssnittet. Linja-aho menar att de två andra
aspekterna av lärbarhet som hon fokuserar på kommer att förbättra
inlärningsprocessen och ett systems lärbarhet som helhet. Aspekten systemets likhet
med användarnas förväntningar beskriver Linja-aho (2006) handlar om hur
användarnas mentala modell över systemet ser ut och stämmer överens med hur
systemet fungerar. Den tredje aspekten, utbildning, menar Linja-aho (2005) är ett bra
komplement för att påskynda lärandet hos användare. Linja-aho påpekar även att det
finns ett flertal sätt som utbildning kan hållas, alla med olika fokus som ger
användaren olika kunskaper.
Med utgångspunkt i modelleringssystemet utförde Linja-aho (2006) ett antal olika
kvalitativa undersökningar för att studera hur nya användare av modelleringssystemet
ansåg att det fungerade och om och hur mycket utbildningen av systemet påskyndade
användarnas inlärning av systemet. Resultatet från undersökningarna användes för att
identifiera 18 faktorer som påverkar ett systems lärbarhet. Av dessa 18 faktorer
handlar sju om systemets användargränssnitt, fyra om likheten mellan systemet och
användarnas mentala modell av det och de resterande sju faktorerna behandlar
utbildning av systemet. Vidare utformade Linja-aho (2006) riktlinjer för dessa
faktorer, totalt 64 riktlinjer gällande systemets lärbarhet.
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2.4.4

Designriktlinjer inom lärbarhet angående användargränssnitt

Nedan presenteras Linja-ahos (2006) kategorier för riktlinjer för användargränssnitt i
detalj med exempel på riktlinjer för varje kategori. Figur 4 nedan visar de faktorer
som Linja-aho (2006) kategoriserat under användargränssnitt. Totalt innehåller
kategorin användargränssnitt 28 riktlinjer, varje underkategori innehåller från två till
sju riktlinjer angående lärbarhet.

Figur 4 Faktorer som enligt Linja-aho (2006) påverkar lärbarheten av ett användargränssnitt.

Linja-aho (2006) beskriver att underkategorin förhindrande av fel adresserar hur de
mest vanligaste felen i ett system kan förhindras utan att göra allt för stora ändringar i
gränssnittet. Linja-aho beskriver även att de vanligaste orsakerna till att fel uppstår
kan identifieras genom att observera när nya användare interagerar med systemet. Ett
exempel på en av de två riktlinjerna som finns inom denna kategori är att
”automatisera handlingar som inte kräver att användaren gör något” (Linja-aho,
2006, s. 219).
Kategorin användarassistans innebär att systemet ska förmedla mer detaljerad
information till användaren om hur gränssnittets olika delar fungerar och vad de är till
för (Linja-aho, 2006). När det gäller användarassistans har Linja-aho (2006) tagit
fram sju riktlinjer, ett exempel på dessa är att systemet ska ”ge information om objekt
som finns i gränssnittet” (Linja-aho, 2006, s. 219).
När det gäller underkategorin presentation av information i ett system beskriver
Linja-aho (2006) att nya användare behöver mer detaljerade beskrivningar för olika
delar av gränssnittet (exempelvis kommandon eller inmatningsfält) än vad vana
användare gör. Ett exempel på en riktlinje ut denna kategori som består av fyra
riktlinjer är att ”organisera menyer så att de stödjer användarnas arbetsuppgifter”
(Linja-aho, 2006, s. 219).
Underkategorin designkonventioner handlar om att användare lättare kan förstå och
lära sig ett system om funktioner eller element som liknar de som finns i andra system
fungerar på samma sätt (Linja-aho, 2006). När det gäller designkonventioner har
Linja-aho (2006) tagit fram tre riktlinjer, ett exempel är; ”använd gränssnittselement
som är bekanta från andra program eller system” (Linja-aho, 2006, s. 219).
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Linja-aho (2006) förklarar att kontinuitet av handlingssekvenser är ytterligare en av
underkategorierna till användargränssnitt och innebär att en uppgift ska utföras i en
och samma del av systemet. Exempelvis ska användarna inte behöva göra en del av
uppgiften i en vy av systemet och de resterande delarna i en annan. Ur denna kategori
är ett exempel på en av de tre riktlinjer som finns i denna kategori att ”integrera
uppgifter om de behöver utföras sekventiellt” (Linja-aho, 2006, s. 219).
Operationers synlighet handlar om att för att en användare ska kunna lära sig ett
gränssnitt så krävs det att de möjliga handlingarna är synliga för användaren. Linjaaho (2006) beskriver att medan en van användare kan förlita sig på erfarenhet så
behöver nybörjare kunna se vad som ska utföras för att slutföra en uppgift. Ett
exempel av de sex riktlinjer i kategorin om operationers synlighet är att ”placera
liknande funktioner inom samma område” (Linja-aho, 2006, s. 219).
Den sista underkategorin med riktlinjer till användargränssnitt är feedback. Linja-aho
(2006) poängterar att det framförallt är viktigt att ett system ger användarna feedback
när det gäller nya användare. Feedback handlar om att en användare alltid ska veta
vad systemet gör, om systemet hämtar data ska detta meddelas till användaren. Ett
exempel på en riktlinje ut denna kategori som består av tre riktlinjer är att; ”systemet
ska ge respons när användaren utför en handling” (Linja-aho, 2006, s. 219).
Ovan är främst Linja-ahos (2006) kategorier beskrivna med ett exempel på en
riktlinje, då varje riktlinje i sig inte behöver en detaljerad förklaring. Alla riktlinjer i
de olika kategorierna presenteras därmed i Tabell 1 nedan.
Tabell 1 Linja-ahos (2006, s. 219) kategorier och riktlinjer för användargränssnitt.

Kategori

Riktlinjer för lärbarhet

Förhindrande av fel

1. Automatisera handlingar som inte kräver att användaren gör
något.
2. Ändra fel till alternativa vägar i drift.
1. Ge information om objekt som finns i gränssnittet.
2. Informera användaren om fel.
3. Ge instruktioner för att lösa ett problem.

Användarassistans

4. Skapa tydliga instruktionstexter.
5. Erbjud användaren avancerat- och nybörjarläge.
6. Tillhandahåll flera former av användarassistans.
7. Integrera användarassistans i systemets gränssnitt.
1. Organisera menyer så att de stödjer användarnas arbetsuppgifter.

Presentation av information

2. Skapa beskrivande etiketter.
3. Undvik systemorienterade symboler eller förkortningar.
4. Undvik onödig information.
1. Använd gränssnittselement som är bekanta från andra program
eller system.

Designkonventioner

2. Använd bekanta handlingssekvenser för handlingar som inte är
domänspecifika.
3. Använd mallar för att dirigera användaren till den önskade
designstilen.
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1. Förse användaren med länkar mellan olika steg av en uppgift.
Kontinuitet av
handlingssekvenser

2. Integrera uppgifter om de behöver utföras sekventiellt.
3. Gör de grundläggande stegen av en uppgift enkla att upptäcka
och gör dem inte komplicerade med avancerade alternativ.
1. Placera liknande funktioner inom samma område.
2. Gör alla kontroller synliga.
3. Tydliggör objekt som inte kan användas i en viss situation.

Operationers synlighet

4. Stöd direktmanipulation.
5. Hjälp användaren att mata in rätt data och göra det på rätt sätt.
6. Undvik systemlägen, om omöjligt, indikera tydligt det aktuella
systemläget.
1. Systemet ska ge respons när användaren utför en handling.

Feedback

2. Systemet ska ge tydlig feedback om användaren försöker utföra
en handling som inte är tillåten i en viss situation.
3. Indikera om det finns någon dold information.

Linja-aho (2006) beskriver att de faktorer och riktlinjer som tagits fram kan användas
för att öka ett systems lärbarhet. Vidare poängterar hon att hennes resultat är
framtaget kring domänen av ett modelleringssystem och därmed kan det finnas
faktorer eller riktlinjer som inte ens går att applicera på ett system i en annan domän.
Men Linja-aho (2006) förklarar även att ett framtida arbete skulle kunna vara att
validera och utvärdera de faktorer och riktlinjer som hon tagit fram, vilket precis är
detta arbetets fokus.
En jämförelse av de riktlinjer för lärbarhet som Linja-ahos (2005; 2006) arbeten tagit
fram och Grossman m.fl:s (2009) kategorier, visar att det finns vissa riktlinjer som
kan underlätta för utvecklare att stödja just de områden Grossman m.fl. (2009)
beskriver. Till stor del handlar det om att använda Linja-ahos (2006) riktlinjer
tillsammans för att skapa en helhet som till viss del kan stödja Grossman m.fl:s
kategorier. Exempelvis kan Linja-ahos (2006) riktlinjer om operationers synlighet och
presentation av information till viss del hjälpa till att lokalisera funktioner i systemet
samt öka förståelsen för hur de används eller vad de gör. Men trots att riktlinjerna
används i utvecklingen är det inte helt och hållet säkert att ett system får en hög
lärbarhet. Det är som Grossman m.fl. (2009) beskriver många aspekter i begreppet
lärbarhet som spelar roll och påverkar hur slutresultatet blir. Finns det exempelvis ett
glapp mellan riktlinjer, som Grossman m.fl. (2009) påstår, kan det ha stor effekt på ett
systems lärbarhet. Genom att vara medveten om att det kan finnas aspekter av
lärbarhet som inte beaktas i riktlinjer kan dessa aspekter hittas och de
lärbarhetsproblem som kan finnas kring detta glapp minska, samtidigt som nya
riktlinjer för lärbarhet kan uppstå för att reducera glappet.

2.5 Summering av arbetets bakgrund
I denna del av rapporten har först produktion och produktionssystem beskrivits och
sedan kopplats till användbarhet och framförallt lärbarhet för att beskriva dess vikt
inom systemutveckling för ett produktionssystem. Fokus har legat på att beskriva
vikten av lärbarhet samt avsaknaden av lärbarhet i utveckling eller glappet mellan just
lärbarhet och produktionssystem som kan bidra med kostnader för ett företag på ett
flertal olika sätt, exempelvis irritation och frustration hos användarna (Reul, 2009).
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Vidare har designstöd och designriktlinjer presenterats och en mängd faktorer och
riktlinjer för lärbarhet som Linja-aho (2006) tagit fram har beskrivits för att ge en
förståelse för vad som kommer att användas i denna studie. Studien fokuserar på att
utvärdera hur Linja-ahos (2006) riktlinjer kan appliceras på ett produktionssystem, en
domän de inte är skapade för. För att återkoppla till frågeställningen som ligger som
grund för arbetet så presenteras denna åter igen:
I vilken utsträckning kan Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet i
användargränssnitt tillämpas på ett produktionssystem?
Detta arbete är tänkt att resultera i en utvärdering av vilka riktlinjer som kan
appliceras och inte, eller om riktlinjerna behöver anpassning för att kunna appliceras
inom produktionsdomänen. I kommande kapitel redovisas och beskrivs hur detta
arbete är tänkt att bedrivas och de ställningstaganden som gjorts under arbetets gång.
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3 Arbetsprocess
Detta examensarbete kommer främst använda kvalitativa metoder för att utvärdera i
vilken utsträckning Linja-ahos (2006) riktlinjer inom lärbarhet kan tillämpas på ett
produktionssystem. Anledningen till att kvalitativa metoder kommer att användas är
att det är svårt om inte omöjligt att ge ett mätbart mått på hur väl något kan tillämpas i
en annan domän, utan istället leder arbetet till en textuell beskrivning om
tillämpningen av Linja-ahos (2006) riktlinjer. I uppstarten av detta arbete eftersöktes
en redan existerande metod för utvärdering av riktlinjer, för detta arbete borde
rimligtvis inte vara det första arbete där riktlinjer utvärderas. Då ingen befintlig
utvärderingsmetod hittades kombinerades ett antal andra metoder för att kunna
undersöka samma sak som en befintlig utvärderingsmetod skulle kunna göra.
Arbetsprocessen för studien kommer att delas upp i ett antal steg (se Figur 5) där en
eller flera aktiviteter utförs för att få resultat som kan användas till nästa eller ett
senare steg.
Förstudie	
  
•Kontextuell	
  
undersökning	
  

Prototyping	
  
•Applicera	
  Linja-‐
ahos	
  (2006)	
  
riktlinjer	
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  av	
  
prototypen	
  och	
  
Linja-‐ahos	
  
(2006)	
  riktlinjer	
  

Figur 5 Översikt av de olika stegen i studiens arbetsprocess.

3.1 Förstudie
En förstudie inför detta arbete kommer att utföras av två anledningar: för att få större
inblick i den domän som studien ska utföras i samt för att få förståelse för användarna
och de uppgifter som utförs i produktionssystemet. En stor del av användbarhet och
då även lärbarhet är just att ha en grundläggande förståelse för systemet och de
personer som använder systemet för att kunna göra förbättringar (Benyon m.fl.,
2005). En kontextuell undersökning, eller ”contextual inquiry”, kommer att göras
vilken ofta byggs upp med intervjuer och observationer med fokus på kontexten och
de uppgifter som utförs (Benyon m.fl., 2005; Dumas & Redish, 1999; Cooper,
Reimann & Cronin, 2007). Styrkor med en kontextuell undersökning är att
undersökningen sker i användarnas egen miljö där mycket kringinformation kan
studeras och observeras, exempelvis lappar och stödanteckningar kring datorer. Detta
gör även att personen som utför undersökningen får en bättre och mer heltäckande
bild av exempelvis arbetsplatsen och hur montörerna använder ett system. Dessa båda
fördelar eller styrkor med en kontextuell undersökning är anledningen till varför
denna metod valts till förstudien. En nackdel med den kontextuella undersökningen är
att det i sitt ursprungliga utförande tar mycket tid och innebär ett flertal olika steg.
Cooper m.fl. (2007) beskriver att orginalutförandet av en kontextuell undersökning
utgår från fyra grundprinciper:
•

Att kontexten är viktig och att undersökningen ska ske i användarnas naturliga
kontext.
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•

Att undersökningen ska ses som ett sammarbete mellan undersökaren och de
användare som engageras. Det är viktigt att skapa en bra atmosfär under
undersökningen.

•

Att undersökaren eller designern inte ska göra egna antaganden eller
tolkningar utan att kontrollera dessa med användarna.

•

Att undersökningens fokus varken får vara förbestämt i stor utsträckning men
samtidigt ska undersökningen inte vara mållös eller utan fokus för de olika
insamlingsteknikerna.

I och med att kontextuell undersökning i sitt orginalutförande är krävande tidsmässigt
då grundtanken är intervjuer som sträcker sig över en hel dag har detta arbete utfört en
variant av kontextuell undersökning som bland annat Cooper m.fl. (2007) och Benyon
m.fl. (2005) beskriver. Varianten av kontextuell undersökning innebär till stor del
samma fokus men med dessa fyra förändringar (Cooper m.fl., 2007):
•

Kortare intervjuprocess, istället för intervjuer som täcker en hel dag kan
kortare intervjuer på ca en timma användas.

•

Mindre designteam, för att utföra orginalutförandet av kontextuell
undersökning kostnadseffektivt krävdes ett stort designteam som kunde arbeta
med olika saker parallellt. Nu kan fler intervjuer utföras på samma dag med
samma personer.

•

Målorienterad, istället för att fokusera på de handlingar eller uppgifter
användarna utför har fokus utvidgats till att även täcka användarnas mål.

•

Ett fokus även utanför företagskontexten, orginalutförandet förutsätter en
företagsprodukt och en företagskontext vilket denna variant inte gör.

I detta arbete kommer den kontextuella undersökningen byggas upp med hjälp av
datainsamlingsteknikerna intervju, observation samt enkät. Intervjuer kommer att
användas och de kommer att vara semi-strukturerade med möjlighet att kunna ställa
följdfrågor för att få en bättre bild av användarna och hur de använder systemet
(Patton, 2002). För att ett kommande system ska ha hög användbarhet och lärbarhet är
det en fördel att prata med användarna och samla in deras åsikter och erfarenheter
kring systemet, vilket just är anledningen till varför datainsamlingsteknikerna
intervju, observation och enkät använts (Patton, 2002; Benyon m.fl., 2005). En
intervjuguide kommer att skapas för att alla intervjuerna ska behandla samma
områden, men intervjuerna kan ändå bli olika på grund av att följdfrågor ställs under
intervjuerna. I intervjuerna behandlas ämnen så som hur länge användarna varit
anställda, vad de använder systemet till och vad de anser om systemet (för att läsa alla
intervjufrågor, se Bilaga 1). Intervjuerna och den data som kommer att samlas in
förväntas att underlätta arbetet med prototyperna genom att domänkunskapen kommer
att öka. För att kunna undersöka hur någonting kan tillämpas i en viss domän krävs en
domänkunskap, vilket både intervjuerna och observationerna ger. En annan
datainsamlingsteknik som kommer att användas är observationer. Observationerna
kommer att utföras för att komplettera intervjuerna med data om hur användarna
faktiskt använder systemet i sitt arbete. Det kan vara så att en användare säger en sak
under en intervju, men att det visar sig vara helt annorlunda då personen observeras i
arbetet (Patton, 2002). Fokus för observationerna kommer främst att vara att få en
generell bild över vad montörerna gör i sitt arbete och hur de använder systemet men
även hur dagens system fungerar samt hur eller om lärbarhet är implementerat i
systemet. Observationerna kommer att vara deltagande (Patton, 2002), vilket innebär
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att observatorn kan ställa frågor och följdfrågor på det montörerna gjort och sagt
under observationen. En enkät är även tänkt att användas för att få grundläggande
information om användarna, exempelvis datorvana och hur de upplever systemet (se
Bilaga 2 för enkäten och dess frågor). Informationen som uppsamlas i den
kontextuella undersökningen kommer att ligga till grund för arbetet med prototyperna
för att anpassa dem utifrån de uppgifter och åsikter som användarna av
produktionssystemet har. Ett exempel på detta skulle kunna vara att om det
uppkommit i förstudien att många montörer har problem med en viss arbetsuppgift så
kan denna behöva göras på ett annat sätt i det nya systemet som är mer logiskt eller
lättare än tidigare. Nästkommande metodsteg, prototyping, bygger på informationen
från förstudien på så sätt att det mer eller mindre kräver domänkunskap för att skapa
en prototyp av ett system som ska fungera bra.

3.2 Prototyping
Prototyping används i detta arbete för att skapa en version av Till ABs
produktionssystem där Linja-ahos (2006) riktlinjer om användargränssnitt applicerats
för att senare kunna utvärdera prototyperna och i vilken utsträckning riktlinjerna
passar för domänen. Göransson och Gulliksen (2002) beskriver att det finns ett antal
olika varianter av prototyping, där den variant som kommer att användas i detta arbete
är en utforskande prototyp som skapas ofta relativt snabbt och billigt. Denna typ av
prototyper bygger ofta på pappersskisser eller enklare datoriserade bilder, det är på
grund av detta som de anses snabba och billiga. Gulliksen och Göransson (2002)
beskriver att något som ofta symboliserar en pappersprototyp är att den används för
exempelvis utvärdering för att sedan slängas. Inte för att prototyperna i detta arbete
kommer att slängas, men poängen är att prototyperna ska vara enkla så att det finns tid
och pengar att testa ett antal olika lösningar.
Vidare kan en prototyp fokusera på olika saker i ett system (Göransson & Gulliksen,
2002). Ofta pratar utvecklare som jobbar med prototyping om vertikala eller
horisontella prototyper, skillnaden mellan dessa är just vad de fokuserar på. En
vertikal prototyp fokuserar på att fånga upp djupet ofta i en del av systemet. Skulle en
vertikal prototyp av studiens produktionssystem göras krävs databas och
funktionalitet samt användargränssnitt för den del av systemet som prototypen ska
täcka. En horisontell prototyp fokuserar istället på hela systemet, men endast
användargränssnittet Gulliksen & Göransson, 2002). Detta betyder att endast
systemets utseende finns, ingen funktionalitet som kräver längre utvecklingstid av
prototypen. Gulliksen och Göransson (2002) beskriver ytterligare en variant av en
prototyp som fokuserar på en del av användargränssnittet och en liten del av
funktionaliteten. Denna variant av prototyp kallar Gulliksen och Göransson (2002) för
en scenariobaserad prototyp. Den bygger på att utgå från de uppgifter som användarna
utför i systemet och de delar i systemet som används för den uppgiften ska finnas i
prototypen. Det har tidigare beskrivits att fokus i detta arbete läggs på
användargränssnittet för Linja-ahos (2006) riktlinjer och samma gäller för prototypen.
Det kommer att vara en horisontell prototyp som utvecklas, för att fokusera på
användargränssnittet och Linja-ahos (2006) riktlinjer.
Prototyping är ett iterativt arbetssätt som innehåller återkoppling och vidareutveckling
(Gulliksen & Göransson, 2002). För att få återkoppling på prototyperna kommer ett
antal designmöten med representanter från Till AB hållas. Dessa möten kommer att
fokusera på att diskutera prototyperna och eventuella frågor angående systemet som
kan uppstått i utvecklingen av prototyperna och funderingar kring hur montörerna
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utför sina arbetsuppgifter. Den information som samlas in under dessa designmöten
kommer att användas för att vidareutveckla prototyperna och göra dem mer
detaljerade.
Den koppling som finns mellan prototypingen och utvärderingen är att utvärderingen
bygger vidare på det som prototypingen tagit fram, på liknande sätt som
prototypingen bygger vidare på resultaten från förstudien. Tanken i utvärderingen är
att undersöka i vilken utsträckning Linja-ahos (2006) riktlinjer för användargränssnitt
kan tillämpas på ett produktionssystem, vilket skulle vara svårt att göra utan att testa
och låta andra experter ge synpunkter på arbetet.

3.3 Expertutvärdering
Den sista delen i arbetsprocessen (se Figur 5) är en utvärdering som syftar till att
undersöka i vilken utsträckning Linja-ahos (2006) riktlinjer om användargränssnitt
kan tillämpas på ett produktionssystem. För detta har en expertutvärdering valts
främst med anledning av den tidsram detta arbete har. Ett annat argument för
användningen av expertutvärdering är att det framförallt är riktlinjerna som ligger i
fokus och inte själva produktionssystemet och dess användargränssnitt. Det finns
ingen stor motivering till att engagera slutanvändare i någon utvärdering av själva
prototypen och hur den upplevs eftersom det är riktlinjerna som ska utvärderas och
inte användbarheten i prototyperna. I en expertutvärdering går en eller flera
utvärderare med kunskaper inom användbarhet och lärbarhet genom prototypens
användargränssnitt för att upptäcka problem (Gulliksen & Göransson, 2002), eller i
detta fall hur Linja-ahos (2006) riktlinjer applicerats.
Den typ av expertutvärdering som kommer att användas är en heuristisk genomgång
där utvärderarna tillsammans i grupp kommer att kontrollera gränssnittet utifrån
Linja-ahos (2006) riktlinjer för att undersöka hur dessa använts, implementerats och
anpassats till ett produktionssystem. Normalt används den heuristiska utvärderingen
för att försöka hitta problem i ett gränssnitt. Detta görs genom att utvärderarna
kontrollerar gränssnittet och dess delar mot heuristiker, riktlinjer eller andra
designprinciper som pekar mot hur en bra design generellt ser ut och fungerar. I detta
arbete kommer fyra personer med specialistkunskaper inom användbarhet gå igenom
prototypernas gränssnitt utifrån Linja-ahos (2006) riktlinjer för användargränssnitt.
lAnledningen till just detta antal är att Nielsen (1994) förespråkar att tre till fem
utvärderare är optimalt för att påvisa mycket data i en expertutvärdering, denna
rekommendation har eftersträvats i detta arbete. För att utvärderarna ska ha en
grundläggande förståelse för Linja-ahos (2006) riktlinjer kommer de innan själva
utvärderingen påbörjats att granska Linja-ahos (2006) riktlinjer.
Utvärderarna kommer innan utvärderingen få granska och diskutera Linja-ahos (2006)
riktlinjer för att kunna fokusera på dessa och hur de implementerats i prototyperna.
Experterna kommer efter utvärderingen att få svara på en enkät som undersöker vad
experterna anser om Linja-ahos (2006) riktlinjer och om de anser att de tillämpats på
ett rimligt sätt i prototyperna. Enkäten är tänkt att använda numrerade Likert-skalor
(Dawes, 2008) för att samla in experternas åsikter angående riktlinjerna och hur de
tillämpats i prototypen av produktionssystemet. Exempel på frågor kan vara att en
expert ska gradera på en skala mellan ett och fem hur väl en av Linja-ahos (2006)
riktlinjer är implementerade i prototypen (för hela utvärderingsenkäten, se Bilaga 3).
Den insamlade datan från denna utvärdering blir synpunkter på hur Linja-ahos (2006)
riktlinjer är utformade och om de kan, eller har appliceras på ett bra sätt, i domänen
för ett produktionssystem. Resultatet från detta metodsteg i arbetet kommer till stor
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del bli rapportens slutresultat och där med även svar på rapportens frågeställning
tillsammans med synpunkter som uppkommit under utveckling av prototyperna.
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4 Genomförande och resultat
I detta kapitel presenteras hur de olika metoderna har genomförts och vilka resultat de
gett. Prototyperna kommer att beskrivas i mer detalj och kopplingar till Linja-ahos
(2006) riktlinjer kommer att göras. För att tydligt redogöra för arbetets genomförande
kommer samma upplägg som för arbetsprocessen att användas, förstudie, prototyping
samt utvärdering (se Figur 5). För en beskrivning av Till AB och det
produktionssystem som används i företaget se kapitel 1.1.

4.1 Förstudie
Förstudien har som tidigare beskrivits bestått av en kontextuell undersökning med
intervjuer, observationer samt en enkät. En första observation av montörernas arbete
med produktionssystemet har utförts för att få en grundläggande förståelse för hur
montörerna använder systemet och vad de behöver det till. Observationerna har gjorts
i en av Till ABs monteringshallar på två olika justerstationer i produktionen. För
observationerna har två montörer observerats, dessa valdes utifrån att de är typiska
användare av produktionssystemet, ett så kallat typiskt urval (Patton, 2002). Fokus för
observationen var att skapa en generell bild över hur montörerna använder systemet
men även hur själva produktionssystemet fungerar i sig. Båda observationerna varade
i ca 20-40 minuter var för sig i närheten av både montören och den dator som
produktionssystemet kördes på. Handlingar som bland annat observerades var att
justera en enhet från ett fel och sedan godkänna enheten så den skulle kunna fortsätta i
monteringen. Under observationen togs fältanteckningar för att dokumentera det som
uppkom. Datan från de båda observationerna har sedan studerats och jämförts för att
hitta likheter och skillnader mellan de observationer som gjorts. Något som
framkommit ur observationerna som är att produktionssystemet i dagsläget innehåller
en väldig massa förkortningar och användarna tvingas även att använda dessa då
exempelvis felbeskrivningar av problem som uppstått i monteringen endast får vara
ett visst antal tecken långa.
Ytterligare något som påvisats under observationerna är att de kommandon som
systemet i dagsläget är uppbyggt av inte fungerar optimalt. Ett exempel kan vara att
en montör ska godkänna en operation och skall då enligt systemet trycka på F15,
vilket inte finns på normala tangentbord. För att lösa detta problem är det
implementerat att för att komma åt ett högre funktionstangentsnummer så skall shift
hållas inne, exempelvis shift + F3. Hålls shift inne läggs alltså 12 till på det värdet
funktionstangenten visar på tangentbordet, vilket kräver att montören räknar och
kommer ihåg vilken knapp som ska tryckas in för att få F15. Detta tyder på att det
finns problem och aspekter i systemet som kan förenklas och göras lättare att lära och
använda. Nedan presenteras en sammanfattning av de största och vanligaste
problemen som upphittats genom observationerna.
•

Systemet innehåller mycket förkortningar som montörerna måste använda sig
av i interaktionen med systemet.

•

Systemet är kommandobaserat men innehåller få eller bristfälliga instruktioner
för vad olika kommandon gör och vilka kommandon som kan användas.

•

Stor användning av hjälpmedel för interaktion med systemet, exempelvis
anteckningsböcker eller lathundar.

•

Montörerna rapporterar även in de fel som uppstår i monteringen i Excel –
användning av dubbla ”system”.
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•

Montörerna undviker i vissa fall att använda systemet, sätter lappar på
motorindividerna1 för att på så sätt beskriva vad felet med motorindividen var
istället för att kontrollera detta i systemet.

Intervjuerna och enkätundersökningarna som gjorts har bidragit till mer information
kring de uppgifter som montörerna utför i systemet och vad användarna anser om
systemet och hur det fungerar. Den största anledningen till att göra en
enkätundersökning har varit att samla in data om exempelvis montörernas datorvana
eller åsikter om systemet. Totalt har sju intervjuer gjorts med användare från olika
grupper inom företaget och som jobbar olika mycket i systemet. Urvalet av användare
från Till AB som deltog i intervjuerna är gjort utifrån Patton (2002) som beskriver om
varierat urval, att medvetet välja användare med varierande attribut så som hur länge
de arbetat på företaget eller hur vana de är att använda produktionssystemet. Av dessa
sju användare är fyra montörer, två produktionstekniker och en underhållsberedare.
Det är främst montörerna som använder produktionssystemet, även om de andra
användargrupperna använder systemet då och då. Även när det gäller kön och
erfarenhet av produktionssystemet har en blandning av nyare och mer erfaren
personal eftersträvats. Åldrarna hos de intervjuade personerna varierade något men
låg kring 40 år. Generellt sett anser intervjudeltagarna sig ha normal datorvana och
ingen av deltagarna var helt och hållet nybörjare av systemet utan alla hade använt
systemet i minst fem år. Varje intervju har tagit ca 20 till 40 minuter. För intervjuerna
har en intervjuguide (se Bilaga 1 för hela intervjuguiden) använts för att ställa samma
frågor till de olika personerna, men följdfrågor har använts och på så sätt gjort alla
intervjuer olika. Intervjuerna har spelats in för att intervjuledaren skulle kunna
koncentrera sig på intervjun och intervjudeltagaren. De delar av intervjuerna som varit
relevanta för frågeställningen och vidare arbete har transkriberats och sammanställts
för att enkelt kunna användas vid prototypingen. Något som framkommit i
intervjuerna är att i stort sett alla montörer som intervjuats har någon form av
anteckningsblock för att komma ihåg antingen olika kommandon i systemet eller för
att minnas saker som ska göras i systemet. Ett exempel är att en montör säger sig
skriva upp ett brick-id för att senare kunna söka på detta i systemet. Ett annat exempel
där minnesanteckningar ofta används, enligt intervjuerna, är kring inlärningen av
systemet. Montörerna verkar ofta skriva upp de olika kommandon som används för att
växla bland systemets funktioner. I en intervju beskriver en montör sitt
anteckningsblock som att: ”Det är bibeln jag har i bakfickan”. Montören syftar på att
sin anteckningsbok är viktig för att montören ska utföra sitt arbete. Nedan presenteras
de viktigaste och största resultaten från intervjuer och enkäter.
•

I enkäten anser användarna inte att systemet är speciellt svårt. Användarna har
ett medelsnitt på ca 1,4 på en skala mellan ett och fyra, där ett är att man
undviker systemet så mycket som möjligt och fyra är inga problem.

•

Trots att de anser att de inte har några större problem med systemet
framkommer det under intervjun att de ofta frågar om hjälp om det är något
som är osäkert.

•

I stort sett alla har en anteckningsbok som de använder som minneshjälp och
komplement till systemet, vilket även detta tyder på brister i systemet.

1

En motorindivid är en enhet i monteringen, själva produkten som monteras ihop av maskiner och
montörer.
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•

”Det kräver att man är lite datanörd för att klara systemet” berättar en
användare, vilket kan tyda på att det krävs mycket för att lära sig att använda
produktionssystemet i dagsläget.

•

Om montörerna inte skulle komma ihåg en beteckning för en trans2 beskriver
de att de kontrollerar de sina anteckningar i sin anteckningsbok, sedan om de
inte hittar rätt trans ändå ringer de någon mer kunnig och som sista lösning
letar de i huvudmenyn. Antagligen då huvudmenyn är stor och dåligt
organiserad.

•

Genom intervjuer och enkäter har det framkommit vilka de vanligaste
transarna är; BJ45, BJ16 och BJ17.

4.2 Prototyping
Utifrån Linja-ahos (2006) riktlinjer angående användargränssnitt som presenterats i
kapitel 2.4 och det som uppkommit under den kontextuella undersökningen har ett
antal prototyper tagits fram. Dessa är skapade för de uppgifter som montörerna på Till
AB använder mest och som ett flertal av riktlinjerna för lärbarhet kan appliceras på.
Prototyperna har uppdaterats över tid för att passa bättre till både Linja-ahos (2006)
riktlinjer men även för Till AB och företagets produktion. I avsnitt 4.2.4 diskuteras
det mer ingående på vilket sätt Linja-ahos (2006) riktlinjer för användargränssnitt
tillämpats i prototyperna.
4.2.1

Till ABs nuvarande produktionssystem

Innan prototyperna presenteras är det fördelaktigt att beskriva det system som
prototyperna grundar sig på. Det har tidigare nämnts att Till AB använder ett flertal
olika system och det är systemet som visas i Figur 6 nedan som ligger i fokus för detta
arbete. Systemet används kring den maskinella delen av monteringen, alltså där
maskiner används för att montera produkterna. Systemets huvudsakliga syfte är att
låta en montör se hur de olika operationerna som maskinerna utför på enheterna går,
om allt går bra eller om något går fel. Skulle en operation gå fel, exempelvis att en
skruvdragning felar i en maskin, så transporteras den felande enheten till en
justerstation där en montör ska rätta till felet och justera enheten. Det montören gör på
justerstationen ska sedan matas in i systemet för att kunna spåra fel och ändringar för
varje enhet och till slut ska montören godkänna enheten så att den kan åka vidare i
monteringen.

2

En trans, eller transaktion, kan ses som sidor i produktionssystemet. Motsvarar ungefär en
funktionalitet eller en uppgift i systemet.
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Figur 6 Skärmdump av Till ABs nuvarande produktionssystem.

Godkännandeprocessen som beskrivits ovan kan låta relativt enkel, men det är inte
alla montörer som kan utföra denna process utan extra hjälpmedel. Ett exempel på
detta är att istället för att undersöka vad som blivit fel med en enhet via
produktionssystemet så används lappar med beskrivande texter som hängs på enheten
för att på så vis förklara vad som blivit fel i den maskinella operationen, utan att
montörerna behöver använda systemet. Skulle det vara så att en enhet inte har en lapp
kan det vara så att montören ringer till teamledaren, personen som har ansvar för ett
antal montörer, för att fråga om hjälp att identifiera vad som blivit fel.
4.2.2

Ett första utkast av prototyperna

Figur 7 nedan är en av de första pappersprototyperna som skapades utifrån Linja-ahos
(2006) riktlinjer och datan som insamlats från den kontextuella undersökningen. Ett
exempel på något från förstudien som legat i fokus i prototyperna är förkortningar.
Tanken är att använda så få förkortningar som möjligt, och om en förkortning är
nödvändig bör den endast vara en förkortning som är allmänt vedertagen. Något som
kan vara värt att beakta angående pappersprototyper är att skillnaden mellan att skriva
eller rita för hand och på datorn är stor, text och element kan göras mindre i dator.
Därmed kan gränssnittet i prototyperna se hopträngt och rörigt ut, vilket antagligen
inte blir fallet om prototyperna skulle göras digitala.
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Figur 7 En pappersprototyp av en sida eller trans i systemet.

En kategori av Linja-ahos (2006) riktlinjer handlar om designkonventioner, att
gränssnittselement ska likna de som finns i andra system. Liknande
rekommendationer och designprinciper finns inom användbarhet angående
igenkänningsbarhet eller familjaritet – att ett system ska fungera på ungefär samma
sätt som ett liknande system (Benyon m.fl., 2005). För dessa prototyper har ett
grundantagande gjorts: Att i stort sett alla som ska använda Till ABs
produktionssystem någon gång använt en webbläsare. Detta antagande stöds delvis av
Linja-aho (2005) som beskriver att de flesta användare är vana vid webbläsare och
hur det fungerar att navigera på Internet, även om det inte direkt är knutet till Till AB
eller domänen produktion. Detta har varit fokus i den första versionen av
prototyperna, att göra så att användarna känner igen delar av systemet från tidigare
erfarenheter.
Utifrån detta antagande har prototypen utformats på så sätt att mycket av
funktionaliteten liknar en webbläsares. Därmed finns det både bakåt-, framåt-, hemoch en favoriter-knapp, alla dessa knappar med ikoner som ska likna knapparna i en
webbläsare (se Figur 7). Framåt- och bakåtknapparna gör att användarna snabbt kan
backa till en tidigare trans och enkelt hoppa fram igen. Hemknappen gör att
användaren återkommer till systemets huvudmeny tillika startsida. Knappen med
favoriter öppnar en dropdown-lista med de transar som användaren markerat som
favorit, vilket görs på huvudmenyn. Ytterligare ett element i prototypen som liknar
funktionaliteten hos en webbläsare är fältet till höger om navigationsknapparna,
”hoppa till”-fältet. Tanken bakom detta är att vana användare av systemet som i
dagsläget kommer ihåg de olika transarnas beteckningar fortfarande ska kunna
använda denna innötta kunskap för att snabbt kunna hoppa mellan transarna eller
sidorna – som med adressfältet i en webbläsare. Detta är ett bra exempel där resultat
från förstudien applicerats för prototypen. Det framgick tydligt att montörerna mer
eller mindre lärde sig transbeteckningarna utantill för att underlätta interaktionen med
systemet, och med ”hoppa till”-fältet kan detta även utnyttjas i framtiden.
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Under själva navigationsdelen av gränssnittet hittas en rubrik för den transen eller
sidan som användaren är inne på, i figur 6 är det ”BJ45 - Visa/Godkänna resultat för
justerstation”. Den första koden i rubriken är beteckningen för den aktuella transen
vilket i dagsläget används i produktionssystemet, men som även i prototypen är tänkt
att användas, för att navigera bland transarna eller sidorna.
Nedanför rubriken presenteras den data och de inmatningsfält som behövs för den
uppgift som denna sida är skapad för; att visa eller godkänna resultat för en
justerstation. Det är dels information om var justeringen sker, vilken justerstation,
samt vilken enhet som kräver justering. Där det finns möjlighet används dropdownlistor så användaren kan välja bland ett antal alternativ istället för att manuellt mata in
text, enligt Linja-ahos (2006) riktlinje att hjälpa användaren att mata in rätt data i fält.
Exempel på detta hittas precis under rubriken, för fältet justerstation.
Under inmatningsfälten presenteras en tabell som innehåller information om bland
annat de operationer som är gjorda på enheten och vilken status dessa har. Skulle det
vara mycket information för den specifika enheten ska en rullningslist (eng. scrollbar)
finnas till höger i tabellen, ytterligare anknytning till webbläsare. Det är
informationen i tabellen som montörerna ska rätta till efter att justeringar gjorts på en
enhet. Knapparna ”Visa”, ”Ändra status” och ”Godkänn” är de funktioner som kan
göras på de olika raderna i tabellen. För att utföra en uppgift på en av raderna i
tabellen klickar användaren på raden, vilken blir markerad, och sedan exempelvis på
knappen ”Godkänn”. En ruta öppnas över sidan (se Figur 8) där användaren kan fylla
i ytterligare uppgifter som behövs för att slutföra uppgiften. Tanken med denna ruta är
att användaren måste göra ett aktivt val och inte ska kunna ”kryssa ned” rutan,
antingen godkänna eller avbryta.

Figur 8 Trans BJ45 med en ovanpåliggande ruta för att godkänna en operation.

Ytterligare gränssnittsriktlinjer från Linja-aho (2006) som tillämpats i prototypen är
de angående användarassistans. På de flesta av gränssnittselement ska ”labels” eller
beskrivningsetiketter finnas tillängliga. Dessa visas när användaren håller muspekaren
över exempelvis knappar, kolumnrubriker eller inmatningsfält och ger användare
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instruktioner angående datainmatning eller beskrivningar för vad det valda elementet
gör. Ytterligare användarassistans är inbyggt genom den hjälpknapp som återfinns
längst ned till höger på alla sidor, som är tänkt att öppna hjälpinformation om den
aktuella transen. Detta är även något som montörerna beskrivit som ett problem med
det befintliga systemet, att det finns få eller bristfälliga instruktioner och förklaringar
till exempelvis kommandon i produktionssystemet.
Nedan presenteras en annan trans i systemet som visar resultat från olika operationer
sorterat efter motorindivid (se Figur 9). Denna trans används i företaget till att se hur
de olika operationerna gått. Om det blivit fel på en enhet i en viss operation har
montörerna i det nuvarande systemet varit tvungna att hoppa till en annan trans för att
veta exakt vad som gått fel, exempelvis om en eller flera skruvar hamnat snett.
Tanken i prototypen är att reducera detta extra steg och kunna få den informationen
direkt i denna trans, genom att markera den felande enheten i tabellen och sedan
klicka på knappen visa. Precis som i den förra prototypen öppnas då en ruta över den
aktuella transen och användaren ser där de resultat som enheten haft vid en viss
operation. Att lägga ihop funktioner som till stor del bygger på varandra följer en av
Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet i användargränssnitt, att funktioner som
utförs sekventiellt bör integreras.

Figur 9 Ytterligare en trans i systemet, BJ16 visa/registrera resultat per motorindivid.

I prototyperna ovan (se Figur 8 och Figur 9) visas ett grundutseende som är tänkt att
användas på alla transar i systemet. Det som skiljer de olika transarna åt är främst
funktionalitet och datainmatningsfält, annars är det mesta likadant vilket skapar en
konsistens i systemet. Den generella tanken bakom grupperingen och placeringen av
de olika elementen i gränssnitten kommer från gränssnittsprinciper som exempelvis
”alignment” och gruppering men även från gestaltlagar (Mullet & Sano, 1995).
Exempelvis så följer alla datainmatningsfält och deras beskrivningar samma linje
vilket gör det lättare för en användare att särskilja och förstå ordningen i ett gränssnitt
samt att det upplevs mindre rörigt. Likadant gäller för navigationsdelen uppe i
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bilderna där de dels är instängda i en ruta för att markera att de har någon form av
relation enligt gestaltlagarna (Mullet & Sano, 1995). Ungefär likadant gäller även
knapparnas avstånd mellan varandra som syftar på relationen mellan dem, exempelvis
är framåt- och bakåtknappen placerade närmare varandra än hem- och favoritknappen. Ytterligare en princip vid design som har likhet med en av med Linja-ahos
(2006) riktlinjer och som använts vid utvecklingen av prototyperna är enkelhet, att
inte använda gränssnittselement som egentligen inte behövs. Tanken är att gränssnittet
bara ska innehålla de väsentliga delarna (Mullet & Sano, 1995). Ett sista exempel på
designprinciper som beaktats i utformningen av prototyperna är så kallat ”white
space”, ett tomt utrymme mellan gränssnittselement som kan användas för att skapa
grupperingar och tydligare särskilja de olika elementen och grupper av element
(Mullet & Sano, 1995). I prototyperna finns detta exempelvis mellan navigationsdelen
och rubriken eller mellan tabellen och knapparna nere i gränssnittet (se Figur 9). I och
med att prototyping är en iterativ process har dessa prototyper vidareutvecklats efter
återkoppling mot Till AB, vilket beskrivs i nästkommande delkapitel.
4.2.3

En senare version av prototyperna

Efter konsultation med en användbarhetsexpert och efter ett möte med Till AB med
fokus på prototyperna har en mängd information samlats in för att kunna uppdatera
prototyperna och utforma skisser på ett system som skulle kunna användas i
produktionen. Det har skapats en version av prototyperna mellan de som presenteras i
detta arbete, skillnaderna mellan den andra versionen och den första är inte allt för
stora, därmed presenteras inte den utan endast den sista versionen. Något som har
ändrats sedan den första versionen av prototyperna är att vissa delar i prototyperna
tagits bort exempelvis en knapp ner till vänster samt att den första kolumnen i
tabellerna blivit utbytt mot en kolumn med informationssymboler (se nedan för
beskrivning av dessa). Under designmötet med Till AB har även gränssnittet
diskuterats och kontrollerats så att onödiga gränssnittselement ska kunna raderas,
exempel på detta är att en av de två textrutor för ID-bricknummer tagits bort som
tydligen funnits kvar från ett tidigare system. Vidare har senare iterationer av
prototypingen fokuserat mer på Linja-ahos (2006) riktlinjer om användargränssnitt för
att vidareutveckla prototyperna och göra dem så bra som möjligt.
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Figur 10 Sista versionen av prototypen över godkänna resultat per justerstation.

Ovan presenteras den sista versionen av pappersprototypen över transen BJ45 (se
Figur 10). De största skillnaderna mellan den första och den sista prototypen är att
onödiga objekt i gränssnittet tagits bort, exempelvis en knapp under tabellen.
Knappen har tagits bort då den inte behövs, dess funktion sammanfogats med
funktionen för att godkänna en operation. Vidare har en kolumn i tabellen bytts ut,
efter kommentarer från Till AB om att användarna bör kunna se om en rad har mer
information tillgänglig eller inte (se första kolumnen i tabellen i se Figur 10). Även
rutorna för att godkänna resultat är delvis omgjorda. Det finns nu två utföranden av
rutan för att godkänna en operation; en ruta om montören valt en operation (se figur
11 till vänster) och en annan ruta för om flera operationer markerats i tabellen (se
Figur 12 till höger).

Figur 11 Godkänn enskild operation.

Figur 12 Godkänn flera operationer.
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4.2.4

Implementeringen av Linja-ahos (2006) riktlinjer

Nedan presenteras Linja-ahos (2006) riktlinjer återigen för att koppla dessa till
prototyperna och beskriva den bakomliggande tanken och hur riktlinjerna
implementerats i prototyperna. För tydlighets skull följer den nedanstående
presentationen av tillämpningen av riktlinjerna samma ordning som de först
presenterades (se Tabell 1 för en överblick av Linja-ahos (2006) riktlinjer).
Den första kategorin av Linja-ahos (2006) riktlinjer som presenterats i detta arbete var
”förhindrande av fel”. I denna kategori beskriver Linja-aho (2006) två riktlinjer:
”automatisera handlingar som inte kräver att användaren gör något” samt ”ändra
fel till alternativa vägar i drift”(Linja-aho, 2006, s. 219). Den första, att automatisera
handlingar, har använts när funktionen för att godkänna en operation och funktionen
för att ändra status för en operation sammanfogades. Detta innebär alltså att
användaren ändrar operationens status på samma gång som en operation godkänns,
utan att användaren behöver göra ytterligare mus- eller knapptryck (se Figur 11 och
Figur 12). Den senare riktlinjen att ändra fel till alternativa vägar är tolkad på så sätt
att vanliga fel som sker i gränssnittet ska byggas om så att funktionen där felen
inträffar kan göras så som användarna antagligen vill göra, men som i dagsläget får ett
felmeddelande. Detta är en riktlinje som i utvecklingen av prototyperna inte
applicerats på grund av att inga användare testat prototypen och inga sådana ”vanliga
eller frekventa fel” gjorts i prototypen.
De flesta av Linja-ahos (2006) riktlinjer i kategorin användarassistans är
implementerade i systemet, eller är åtminstone tänkta att finnas i prototyperna. En av
dessa riktlinjer beskriver att det ska finnas markerat om det finns ytterligare
information någonstans i gränssnittet. Detta har implementerats på så sätt att en
informationsikon (se Figur 10 längst till vänster i tabellen) är synlig om det finns
ytterligare information om den raden, en cirkel med ett ”i” inuti. Linja-aho (2006)
beskriver även att det ska finnas information om existerande objekt vilket ska göras
via labels eller etiketter samt i de hjälptexter som ska vara tillgängliga för varje trans
och dialogruta. För att få fram hjälptexterna klickar användaren på hjälp-knappen och
där är det tänkt att användaren ska hitta instruktioner för uppgifter och hur uppgifterna
kan lösas samt tydliga beskrivningar för vad den aktuella sidan i systemet gör. Vidare
beskriver en av Linja-ahos (2006) riktlinjer att användarna ska informeras vid fel,
vilket systemet är tänkt att göra samt ge exempel på lösningar på problemet i de
felrutor som ska visas för användaren om ett fel uppstår. Ett sista exempel på
användarassistans är den statusrad som är placerad längst ned i gränssnittet, där
information och eventuellt instruktioner kan visas för användaren.
De ovan presenterade lösningarna uppfyller tillsammans Linja-ahos (2006) riktlinje
om att systemet ska ge flera former av användarassistans. En riktlinje för lärbarhet i
användargränssnitt som inte är implementerad i systemet beskriver att det ska finnas
ett avancerat- och ett nybörjarläge för systemet. Denna riktlinje har inte
implementerats för att de uppgifter som finns i prototyperna är så pass grundläggande
och att det är svårt att göra utförandet enklare. Det går exempelvis inte att reducera
den information som visas i systemet då all information behövs på ett eller annat sätt.
Det finns heller inga inställningar att göra som påverkar svårighetsgraden eller
mängden val att göra i en uppgift som skulle kunna skapa komplikationer.
Ytterligare en av Linja-ahos (2006) kategorier för riktlinjer för lärbarhet handlar om
presentation av information och innehåller totalt fyra riktlinjer:
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•

”Organisera menyer så att de stödjer användarnas arbetsuppgifter”
(Linja-aho, 2006, s. 219),

•

”Skapa beskrivande etiketter” (Linja-aho, 2006, s. 219),

•

”Undvik systemorienterade symboler eller förkortningar” (Linja-aho,
2006, s. 219) samt,

•

”Undvik onödig information” (Linja-aho, 2006, s. 219).

Tanken bakom de menyer som finns överst i prototyperna (se Figur 10) är att även de
ska vara ett sätt för användarna att utföra uppgifter. I exempelvis arkiv-, redigera- och
visa-menyerna ska det finnas de vanliga handlingarna som exempelvis avsluta,
kopiera och klistra in. När det gäller att utföra systemets specifika handlingar vore det
bästa om det för varje sida i systemet finns olika handlingar i verktygsmenyn, alltså
en kontextberoende meny med alternativ för den aktuella sidan. De ovan nämnda
beskrivningarna för hur Linja-ahos (2006) riktlinjer applicerats på Till ABs
produktionssystem gör även att den första riktlinjen i denna kategori kan anses som
implementerad. Tidigare i arbetet och i andra kategorier av riktlinjer för
användargränssnitt har det beskrivits att labels eller etiketter ska användas i systemet.
Dessa är tänkta att beskriva det objekt om etiketten hör till och därmed stöds den
andra riktlinjen i kategorin för presentation av information.
För Till AB är den tredje riktlinjen i kategorin för presentation av information viktig;
att undvika systemorienterade symboler eller förkortningar. I dagens system finns det
mängder av förkortningar och det riktigt dåliga är att samma begrepp eller ord i
dagsläget kan förkortas på olika sätt beroende på vilken trans användaren befinner sig
på. Detta är tänkt att försvinna i och med prototyperna, endast allmänt vedertagna
förkortningar får användas – men gärna inga förkortningar alls. Onödig information
har tagits bort ur prototyperna, exempelvis dubbletter av samma inmatningsfält som
funnits kvar från ett tidigare system. Även i själva gränssnittet och i den
hjälpinformation eller de labels som används bör ingen onödig information finnas.
Vid kontroll vid ett designmöte med Till AB har gränssnittets olika element granskats
för att se över att inget onödigt finns, vilket gör att denna riktlinje uppfylls i
prototypen.
Något av det första som implementerades i prototyperna handlade om
designkonventioner. Linja-aho (2006) presenterar tre riktlinjer i denna kategori:
•

”Använd gränssnittselement som är bekanta från andra program eller
system” (Linja-aho, 2006, s. 219),

•

”använd bekanta handlingssekvenser för
domänspecifika” (Linja-aho, 2006, s. 219) och

•

”använd mallar för att dirigera användaren till den önskade designstilen”
(Linja-aho, 2006, s. 219).

handlingar

som

inte

är

De två första riktlinjerna implementerades redan i den första versionen av
prototyperna genom att basera gränssnittet på en webbläsare och inkludera vissa
handlingssekvenser som återfinns där, exempelvis framåt- och bakåt-knapparna. Den
tredje riktlinjen i denna kategori har implementerats genom att i vissa textrutor istället
använda dropdown-listor och att hela tiden låta användaren se labels eller etiketter för
vad som ska matas in i vilken textruta och hur datan kan se ut.
I kategorin kontinuitet av handlingssekvenser presenterar Linja-aho (2006) tre
riktlinjer:
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•

”Förse användaren med länkar mellan olika steg av en uppgift”
(Linja-aho, 2006, s. 219),

•

”integrera
uppgifter
om
(Linja-aho, 2006, s. 219) samt

•

”gör de grundläggande stegen av en uppgift enkla att upptäcka och gör dem
inte komplicerade med avancerade alternativ” (Linja-aho, 2006, s. 219).

de

behöver

utföras

sekventiellt”

I de uppgifter som valts ut för att skapa prototyper på finns det inte olika steg i
uppgifterna, vilket innebär att den första riktlinjen i denna kategori inte applicerats till
produktionssystemet. Men tanken är att om handlingar behöver göras efter varandra
eller i en viss ordning så ska de följa efter varandra så som det krävs att handlingarna
utförs. Den andra riktlinjen i denna kategori är däremot tillämpad i prototyperna. I
dagens system måste en montör först godkänna en operation genom att mata in bland
annat en felbeskrivning och sedan klicka på F9. Därefter ska motordelsstatusen
ändras, om statusen för operationen är ok eller inte, vilket i dagsläget görs med F3. De
tidigare beskrivna handlingarna har i prototypen integrerats till en enda handling, en
ruta med all nödvändig data, och när operationen godkänns så ändras statusen
automatiskt (se Figur 12). Den sista riktlinjen angående handlingssekvensers
kontinuitet var enkel att implementera då det inte finns några avancerade alternativ för
de mest grundläggande stegen i en uppgift. Därmed kan denna riktlinje även ses som
överflödig, åtminstone för denna del av systemet.
Ytterligare en av Linja-ahos (2006) kategorier med riktlinjer för lärbarhet i
användargränssnitt som kanske inte direkt uppfattas i de prototyper som visas och
beskrivs i detta arbete är de gällande feedback. Linja-aho (2006) beskriver att
systemet ska ge respons när användaren utför en handling, vilket även prototyperna
ska göra oavsett vilken handling användaren gör. Skulle så vara fallet att en uppgift
tar lång tid för systemet att utföra bör en meddelanderuta visas för användaren som
beskriver vad systemet gör och att systemet arbetar, exempelvis att en ruta öppnas där
det står ”samlar resultat för operation, var god vänta”. Om fallet istället skulle vara
att en användare exempelvis försöker utföra en handling som den inte har behörighet
till så ska detta meddelas till användaren, samma gäller för alla funktioner som inte
kan utföras på en sida av olika skäl. Ett exempel på hur texten i informationsrutan
skulle vara är ”Du har inte systembehörighet att utföra denna handling. Kontakta ITpersonal eller teamledare för att få behörighet.” Den tredje och sista riktlinjen i
denna kategori handlar om att användaren ska kunna hitta information som är dold.
Detta har implementerats i prototyperna exempelvis genom att en informationsikon
indikerar om det finns ytterligare information om en rad i tabellen (se första kolumnen
i tabellen i Figur 10).
Operationers synlighet är en kategori med sex riktlinjer som Linja-aho (2006)
presenterar. En av dessa har inte implementerats då det skiljer mellan det system som
Linja-ahos (2006) arbete fokuserat på och det produktionssystem som används i detta
arbete. Riktlinjen handlar om att systemlägen ska undvikas, eftersom det inte finns
några systemlägen i Till ABs produktionssystem så är denna riktlinje överflödig i
detta fall. En riktlinje som däremot tillämpats i prototyperna är att liknande eller
relaterade funktioner ska placeras inom samma område. Detta har gjorts genom att de
funktioner som direkt kan kopplas till en webbläsare är grupperade tillsammans och
mer specifikt så är framåt- och bakåt-knapparna grupperade tillsammans jämfört med
exempelvis hem-knappen. Även knapparna under tabellen är grupperade tillsammans
för att indikera att de har någon sorts relation. Linja-aho (2006) beskriver även att alla
kontroller ska vara synliga, vilket är implementerat i systemet då inga extra kontroller
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eller funktioner ska finnas som inte finns representerade med knappar eller element i
gränssnittet.
Ytterligare en riktlinje i kategorin för operationers synlighet som är uppfylld, trots att
det inte syns i bilderna i detta arbete, handlar om att särskilja objekt i gränssnittet som
inte kan användas i en viss situation. Ett exempel hur detta ska representeras i
prototyperna är att ett textfält ska bli grått och inaktiverat om det inte kan användas på
en sida, samma ska även gälla för exempelvis knappar. När det gäller Linja-ahos
(2006) riktlinje angående direktmanipulation är detta en riktlinje som är anpassad till
just det system som hon använt i sin studie – ett modelleringssystem. Det är betydligt
svårare att skapa direktmanipulation som lämpar sig till de uppgifter som montörerna
gör i Till ABs produktionssystem. Exempelvis skulle det vara svårt att komma fram
till en bra metafor för att godkänna en operation så som metaforen för att ta bort eller
slänga filer fungerar i många operativsystem; genom att dra filen till papperskorgen.
Därmed har denna riktlinje inte tillämpats i prototyperna. Den sista riktlinjen i
kategorin för operationers synlighet som implementerats i prototyperna handlar om att
hjälpa användarna att mata in rätt data i systemet och på rätt sätt. Detta är
implementerat på så sätt att vissa textfält har bytts ut mot dropdown-listor för att
användaren istället ska få välja ett alternativ, vilket hjälper användaren att mata in
informationen rätt. Detta förstärks även med både statusfältet längst ned i gränssnittet
och av labels som kommer fram och ger användaren information om element i
gränssnittet.
I ovanstående delkapitel har prototyperna presenterats och de kopplingar till Linjaahos (2006) riktlinjer som finns för att beskriva hur prototyperna är uppbyggda och är
tänkta att fungera. Det främsta syftet med prototyperna i sig är inte att skapa ett
produktionssystem utan att skapa något för att testa och utvärdera hur Linja-ahos
(2006) riktlinjer kan appliceras inom denna domän. Utvärderingen av riktlinjerna och
hur de kan appliceras inom arbetets domän, produktion, kommer att utvärderas med
en heuristisk utvärdering med fyra användbarhetsexperter. Genomförande och de
resultat som framkommit ur den heuristiska utvärderingen presenteras i
nästkommande kapitel.

4.3 Expertutvärdering
Det tredje metodsteget för detta arbete har varit en heuristisk utvärdering med fyra
specialister inom användbarhet. Alla deltagare i utvärderingen har utbildning på
högskolenivå helt eller delvis inriktat på gränssnittsdesign. Den heuristiska
utvärderingen har gått till på följande sätt: Alla utvärderare samlades på samma plats
för att till en början bekanta sig med Linja-ahos (2006) riktlinjer (Se Tabell 1).
Riktlinjerna diskuterades först för sig så att utvärderarna skulle förstå varje kategori
och dess innehållande riktlinjer och vad de innebar för ett användargränssnitt.
Därefter visades den sista versionen av prototyperna (se Figur 10) för
utvärderingspersonerna som gick igenom denna utifrån Linja-ahos (2006) riktlinjer.
Fokus för utvärderingen har legat på hur riktlinjerna är tillämpade i prototyperna och
om de fungerar att applicera på ett produktionssystem. Under hela
utvärderingstillfället har anteckningar förts av det som uppkommit och diskuterats
under utvärderingen. När alla av Linja-ahos (2006) riktlinjer behandlats i
utvärderingen fick utvärderarna fylla i en enkät för att deras egna åsikter angående hur
riktlinjerna tillämpats i prototypen skulle insamlas (i Bilaga 3 presenteras hela
utvärderingsenkäten). Den data som uppkommit från enkäten har sammanställts för
att hitta tecken på i vilken utsträckning Linja-ahos (2006) riktlinjer kan appliceras på
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ett produktionssystem. Något som bör noteras är att olika graderingar har använts på
de två frågorna som använder likertskalor. Första frågan använder en femgradig skala,
vilket räknas som en av de vanligaste varianterna av likertskalorna (Dawes, 2008).
Den andra frågan använder en sexgradig skala med anledningen att låta deltagarna ta
aktiv ställning för hur väl riktlinjerna är implementerade i prototyperna och inte välja
det mittersta alternativet i skalan. De anteckningar som förts under själva
utvärderingen har också de sammanställts för att identifiera eventuella problem och
brister i gränssnittet samt hur Linja-ahos (2006) riktlinjer går att applicera i en annan
domän än den de är utvecklade för. Nedan presenteras de resultat som uppkommit ur
den heuristiska utvärderingen samt den efterföljande enkäten.
Det generella resultatet från den heuristiska utvärderingen handlar främst om på vilket
sätt och hur väl de olika riktlinjerna har implementerats samt hur det skulle kunna
göras bättre. Något som exempelvis diskuterats var angående riktlinjen om att
tydliggöra objekt som inte kan användas och att detta kan markeras med en grå knapp
som inte går att klicka på. Ytterligare något som diskuterats under utvärderingen var
angående de riktlinjer som inte applicerats i prototyperna, utvärderarna håller där med
att de är svåra att implementera på ett bra sätt. Övergripande kan utvärderarnas
kommentarer tolkas som att implementationen av de flesta riktlinjerna fungerar.
Vilket även tyder på att riktlinjerna går att applicera på ett produktionssystem.
Enkätundersökningen tyder på att användbarhetsspecialisterna anser att alla Linjaahos (2006) riktlinjer kan appliceras på ett produktionssystem. Medelvärdet för de
riktlinjer som graderats lägst på en skala mellan ett och fem har en trea, där ett
innebär att riktlinjen inte kan appliceras och fem att riktlinjen kan appliceras helt och
hållet. Ett medelvärde för hur alla riktlinjer kan appliceras på ett produktionssystem
hamnar över mitten på skalan, på 3,8.
När det gäller implementeringen av riktlinjerna i arbetets slutgiltiga prototyper är det
högsta medelvärdet 4,7 och det lägsta 1,3. Dessa siffror är ett medelvärde för hur de
fyra användbarhetsspecialisterna i enkäten (se Bilaga 3) graderat implementeringen av
Linja-ahos (2006) riktlinjer på en skala mellan 0 och 5. Noll innebär att riktlinjen inte
anses som implementerad, ett som en dålig implementation och en femma
representerar en utmärkt implementation. De som fått högst medelvärde år de två
första riktlinjerna för operationers synlighet: att placera liknande funktioner inom
samma område samt att göra alla kontroller synliga. Som det tidigare beskrivits om
prototyperna och tillämpningen av Linja-ahos (2006) riktlinjer så har vissa inte
implementerats, vilket även visas i enkäten som gjorts efter den heuristiska
utvärderingen exempelvis för riktlinjen som beskriver att direktmanipulation ska
stödjas, som fick ett medelvärde på frågan om implementering i prototyperna på 1,3 –
kan utläsas som en dålig implementation.
Det generella medelvärdet för hur väl Linja-ahos (2006) alla riktlinjer har
implementerats i prototyperna är 3,6. Denna siffra kan tolkas som att experterna anser
att riktlinjerna implementerats på ett bra sätt då 3,6 är över mitten av graderingen. I
nästkommande delkapitel summeras de resultat som framkommit genom
arbetsprocessen för att sedan presentera arbetets resultat som svarar på
problempreciseringen och den frågeställning som tidigare presenterats.

4.4 Summering och slutsatser från genomförande och resultat
Den underliggande frågeställningen som detta arbete byggts upp utifrån lyder:
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I vilken utsträckning kan Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet i
användargränssnitt tillämpas på ett produktionssystem?
Genom att utföra en förstudie med intervjuer och observationer på Till AB har
information samlats in om Till AB och hur montörerna där arbetar och hur det
nuvarande systemet fungerar, detta har sedan kunnat användas vid utvecklingen av
prototyper som är anpassade till Till AB. Vid utvecklingen av prototyperna har även
Linja-ahos (2006) riktlinjer tillämpats i två delsteg för att senare kunna undersöka
med en expertutvärdering i vilken utsträckning riktlinjerna angående
användargränssnitt kan användas i ett produktionssystem. Det generella resultat som
uppkommit består generellt av två delar, dels synpunkter från utvecklingen av
prototyperna och dels av åsikter och kommentarer från expertutvärderingen.
Utifrån prototypingen har en bild för vilka av Linja-ahos (2006) riktlinjer som skulle
kunna tillämpas på ett produktionssystem som Till ABs skapats. Genom att tillfråga
andra användbarhetsexperter som även har en grundläggande kunskap om lärbarhet
och hur användbara system bör utformas så har arbetet fått ytterligare synvinklar
angående tillämpningen av Linja-ahos (2006) riktlinjer för användargränssnitt. Dessa
olika synsätt på hur Linja-ahos (2006) riktlinjer tillämpats har därmed tagits till vara
för att skapa ett generellt resultat som gäller för alla inblandade parter.
Det generella resultatet från arbetet är att Linja-ahos (2006) riktlinjer kan tillämpas för
ett produktionssystem i stor utsträckning. Riktlinjerna är så pass generella att de kan
appliceras även i en annan domän än den de utvecklats till men samtidigt specifika
nog för att inte vara överflödiga eller svåra att tillämpa. Detta stöds bland annat av
enkäten från expertutvärderingen där experterna ger detta arbetes implementering ett
medelvärde på 3,6. Det finns visserligen ett relativt litet antal riktlinjer som är mer
eller mindre specifika för modelleringsdomänen, som Linja-ahos (2006) arbete
handlade om, som inte passar för ett produktionssystem på grund av skillnader mellan
systemen. Exempel på dessa är att direktmanipulation ska stödjas samt att undvika
systemlägen.
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5 Diskussion
Som tidigare presenterats beskriver Linja-aho (2006) att det inte finns speciellt många
samlingar med riktlinjer för lärbarhet, vilket tyder på att det kan finnas behov av att
undersöka hur befintliga samlingar med riktlinjer kan appliceras på andra domäner än
den de utvecklats till. Detta arbete beskriver hur Linja-ahos (2006) riktlinjer tillämpats
för ett produktionssystem, där användningen av riktlinjerna anses positiv i stor
utsträckning. Detta kan öppna upp för flera anpassningar eller tillämpningar av Linjaahos (2006) riktlinjer till andra typer av system, då det upplevts positivt i detta arbete
att tillämpa riktlinjerna för ett produktionssystem. Resultatet från
enkätundersökningen
efter
expertutvärderingen
tyder
på
att
användbarhetsspecialisterna anser att Linja-ahos (2006) riktlinjer både kan appliceras
för ett produktionssystem generellt, med ett medelvärde på 3,8 av 5. Även när det
gäller hur riktlinjerna applicerats på de prototyper som utformats kan
utvärderingsdeltagarna tolkas som nöjda, med ett medelvärde på 3,6. En
diskussionspunkt angående resultaten är de skalor som använts. Dels har olika antal
graderingar använts, vilket innebär att de två frågorna, trots liknande resultat,
antagligen inte kan tolkas så liknande som de verkar vid en första anblick. Som
Dawes (2008) beskriver så finns det en viss skevhet i att jämföra resultaten från två
likertskalor med olika antal graderingar. Anledningen till att olika skalor använts är
för att få in ett alternativ för att en riktlinje inte applicerats i prototyperna. En fördel
detta givit är att det i frågan där graderingen bestått av sex alternativ så har det inte
funnits något alternativ i mitten av skalan, deltagaren har tvingats att vara antingen
positiv eller negativ. Ytterligare något att beakta när det gäller likertskalor är att
deltagarna ofta väljer de alternativ som finns i mitten och inte de som finns ute i
kanterna. Detta kan spela roll för resultatet, men jag tror inte det påverkat allt för
mycket eftersom användbarhetsspecialisterna ändå vågat frångå det mittersta
alternativet på flera frågor.
Trots att Linja-ahos (2006) riktlinjer för användargränssnitt gått att anpassa till
produktionssystemet i detta arbete bör vidare tillämpning av riktlinjerna i denna
domän göras med medvetenhet om vilken domän riktlinjerna faktiskt varit utvecklade
för, och att alla inte kan appliceras rakt av till andra system eller domäner. Det kan
finnas skillnader mellan olika produktionssystem som gör att samma tillämpning som
i detta arbete inte fungerar, av en eller annan orsak. Ytterligare medel för att skapa bra
produktionssystem både ur ett lärbarhetsperspektiv men även utifrån exempelvis
användbarhet kan vara att applicera riktlinjer även från detta område. Det finns
exempelvis ett flertal samlingar med riktlinjer för användbarhet (Nielsen, 1994;
Benyon m.fl., 2005; Dix m.fl., 2004) som skulle kunna appliceras tillsammans med
Linja-ahos (2006) riktlinjer. Jag kan tycka att resultatet i detta arbete inte är speciellt
förbluffande. Linja-aho (2005; 2006) har gjort ett ordentligt arbete med många delar
och steg i sin process med att ta fram sina riktlinjer. Redan innan prototyperna
skapades och resultatet var sammanställt upplevdes det som om de flesta riktlinjer
skulle gå att tillämpa, något som visades riktigt.
Något ytterligare som kan diskuteras är hur stor påverkan samarbetet med just Till AB
och dess produktionssystem påverkat både arbetet och dess resultat. Arbetet hade
kanske sett helt annorlunda ut om samma projekt genomfördes på ett annat företag.
Ett exempel på hur företaget kan påverkat resultaten är i de intervjuer, observationer
och designmöten som utförts. Skulle deltagarna i dessa ha mindre erfarenhet med det
nuvarande produktionssystemet eller att medelåldern på monteringen varit lägre hade
säkerligen andra resultat framkommit ur datainsamlingsteknikerna. Detta innebär
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visserligen inget negativt för detta arbete, utan detta är mer ytterligare en förklaring
att kontexten och företaget som är involverat i studien påverkar hur resultatet blir.
Genom att detta arbete försökt att tillämpa Linja-ahos (2006) riktlinjer för
användargränssnitt på ett produktionssystem och lyckats samt utfört en
expertutvärdering för att få andra experters åsikter om tillämpningen har resultatet i
arbetet säkerställts, i detta fall med Till AB och ett produktionssystem. Innan arbetet
började gjordes efterstudier för att hitta eventuella beprövade metoder för att
utvärdera riktlinjer, utan resultat. Vilket var förvånande, jag trodde att det fanns en
befintlig och testad metod för att utvärdera riktlinjer. Trots att arbetet inte använt
någon säkerställd metod för utvärdering av riktlinjer kan ändå en viss tillförlitlighet
för resultatet tillskrivas genom att arbetet valt flera olika metoder som arbetsprocess.
Metoderna som använts är befintliga och cäl använda för liknande undersökningar. De
olika metoderna ger olika data med fokus på olika saker vilket gör att resultatet
säkerställs genom triangulering av data mellan de olika metoderna och deras
respektive resultat. De tre metoderna kompletterade varandra på ett bra sätt och därför
anser jag att detta sätt att utvärdera riktlinjer fungerat bra i mitt fall. Förstudien gav
resultat som låg till grund för det vidare arbetet med prototyperna och utvärderingen.
Det upplevdes som att de olika stegen i arbetsprocessen byggde på resultatet från det
tidigare steget till stor del och att arbetet nästan gick som på räls. En svaghet när det
gäller förstudien och designmötena med Till AB kan vara den mängd tid som lagts på
intervjuer, observationer eller designmöten. Det skulle säkerligen ge ett mer
tillförlitligt resultat genom att utöka datainsamlingen innan själva utvecklingen av
prototyperna och utvärderingen av riktlinjerna. Genom att få en större inblick i ett
företag, och inte bara en liten del, kan större och mer heltäckande problem eller
fördelar hittas med både system och företagets verksamhet. Då detta arbete haft en
tydlig tidsram har datainsamlingen tyvärr inte kunnat göras mer omfattande.
I början av detta arbete beskrevs det att Reul (2009) påpekar att många industriella
fabriker ofta har system som brister ur ett användbarhetsperspektiv. Denna rapport har
beskrivit några synsätt hur begreppen användbarhet och lärbarhet hör ihop och att
exempelvis Linja-aho (2006) ser lärbarhet som ett delbegrepp av användbarhet och att
dessa har stor koppling mellan varandra. Med koppling till dessa perspektiv kan jag
påstå att detta arbete bidragit med att visa att det finns relativt enkla sätt att öka ett
systems lärbarhet och användbarhet även inom industriella fabriker och ett
produktionssystem. Linja-ahos (2006) riktlinjer är ett sätt för exempelvis
tillverkningsföretag att öka lärbarheten för deras produktionssystem så att användarna,
som i fallet med Till AB, slipper att memorisera alla transbeteckningar för att kunna
navigera i systemet på ett effektivt sätt.
Vidare forskning eller fortsättningsarbeten utifrån detta arbete skulle kunna vara att
utvärdera själva lärbarheten för prototyperna eller det implementerade systemet för att
se att lärbarheten verkligen blivit bättre och att riktlinjerna får effekt även för ett
produktionssystem. Ytterligare möjliga arbeten vore att utvärdera de andra riktlinjerna
som Linja-ahos (2006) presenterar i de två kategorier som inte legat i fokus för detta
arbete, eller att ytterligare undersöka om riktlinjerna kan användas i ytterligare fler
domäner. På Till AB fortsätter utvecklingen av ett nytt produktionssystem, säkerligen
med någon form av kravanalys eller liknande för att dels säkerställa detta arbetes
resultat och de prototyper som framtagits men även för att gå vidare mot ett färdigt
och implementerat produktionssystem.
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Bilaga 1

Intervjumall

Berätta om intervjun och om varför den görs.
Fråga om personen godtar ljudupptagning under intervjun.

Frågor
Vad jobbar du som? Någon titel?
Hur länge har du jobbat på Till AB?
- på samma ställe?
- med samma arbetsuppgifter?
Arbetat med detta produktionssystem tidigare?
Vad använder du systemet till?
- Vilka uppgifter?
- Hur många transar? Vilka?
- Några transar som du använder oftare än andra?
Tycker du att systemet fungerar bra?
Vad tycker du om systemets utseende?
Vad tycker du om sättet du navigerar eller matar in data i systemet?
- Alla kommandon (exempelvis F6)
Ungefär hur lång var din inlärningstid för systemet?
Så att du klarade ditt jobb bra.
Fanns eller finns det saker i ex. datainmatning eller presentationen av data som du
tycker är bökig eller svår att förstå?
- Vilka? Varför?
Använder du stödanteckningar eller hjälpmedel för att klara av att använda systemet?
- Varför, varför tycker du det behövs?
Blir det ofta fel eller problem när du använder systemet?
- ofta samma fel/problem?
- Hur löser du felen/problemen som uppstår
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Bilaga 2

Enkät vid intervju

Född år:___________

Man Kvinna

Yrkesroll:__________

Hur länge har du använt systemet:____________

Hur uppfattar du systemet? Ringa in ett alternativ
Så besvärligt att jag
undviker det om jag kan

Jättekrångligt

Lite svårhanterligt

Inga problem

Min Datorvana:______________________
(se definitioner under)
Nybörjare: använder datorn bara när jag måste oavsett om det är hemma eller på
jobbet
Medelanvändare: använder datorer regelbundet men känner mig inte bekväm med
att använda datorer.
Van användare: använder datorer i större utsträckning, tex laddar hem media,
internethandel
Expert: har utförliga kunskaper om datorer, datortermer och datorns uppbyggnad
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Bilaga 3

Enkät vid expertutvärdering

Linja-aho har riklinjer för användargränssnitt i sju olika kategorier. Gradera vilken av dessa som du anser vara viktigast.
(1 - viktigast & 7 -mindre viktig)
___ Feedback

(eng. feedback)

___ Användarassistans

(eng. user assistance)

___ Designkonventioner

(eng. design conventions)

___ Förhindrande av fel

(eng. error prevention)

___ Presentation av information

(eng. information presentation)

___ Kontinuitet av handlingssekvenser

(eng. continuity of task sequences)

___ Operationers synlighet

(eng. visibility of operations)

Generellt, anser du att riktlinjerna applicerats på ett vettigt sätt i prototyperna?
1
inte alls

2

3

4

5
helt och hållet

Är det någon eller några riktlinjer som är utmärkande? (svårare eller lättare att applicera)
Skulle du applicera någon specifik riktlinje på något annat sätt i prototypen?
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Bilaga 3
I vilken utsträckning anser du att nedanstående riktlinjer kan appliceras på ett produktionssystem?

Designkonventioner

Presentation av
information

Användarassistans

Fel

Inte alls

Helt och hållet

Automatisera handlingar som inte kräver att användaren gör något

1

2

3

4

5

Ändra fel till alternativa vägar i drift

1

2

3

4

5

Ge information om objekt som finns i gränssnittet

1

2

3

4

5

Informera användaren om fel

1

2

3

4

5

Ge instruktioner för att lösa ett problem

1

2

3

4

5

Skapa tydliga instruktionstexter

1

2

3

4

5

Erbjud avancerat- och nybörjarläge

1

2

3

4

5

Tillhandahåll flera former av användarassistans

1

2

3

4

5

Integrera användarassistans i systemets gränssnitt

1

2

3

4

5

Organisera menyer så att de stödjer användarnas arbetsuppgifter

1

2

3

4

5

Skapa beskrivande etiketter

1

2

3

4

5

Undvik systemorienterade symboler eller förkortningar

1

2

3

4

5

Undvik onödig information

1

2

3

4

5

Använd gränssnittselement som är bekanta från andra program eller system

1

2

3

4

5

Använd bekanta handlingssekvenser för handlingar som inte är domänspecifika

1

2

3

4

5

Använd mallar för att dirigera användaren till den önskade designstilen

1

2

3

4

5
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Bilaga 3
I vilken utsträckning anser du att nedanstående riktlinjer kan appliceras på ett produktionssystem?

Feedback

Operationers synlighet

Handlingars
kontinuitet

Inte alls

Helt och hållet

Förse användaren med länkar mellan olika steg av en uppgift.

1

2

3

4

5

Integrera uppgifter om de behöver utföras sekventiellt.

1

2

3

4

5

Gör de grundläggande stegen av en uppgift enkla att upptäcka och gör dem inte komplicerade med
avancerade alternativ

1

2

3

4

5

Placera liknande funktioner inom samma område

1

2

3

4

5

Gör alla kontroller synliga

1

2

3

4

5

Tydliggör objekt som inte kan användas i en viss situation

1

2

3

4

5

Stöd direktmanipulation

1

2

3

4

5

Hjälp användaren att mata in rätt data och göra det på rätt sätt

1

2

3

4

5

Undvik systemlägen, om omöjligt, indikera tydligt det aktuella systemläget

1

2

3

4

5

Systemet ska ge respons när användaren utför en handling

1

2

3

4

5

Systemet ska ge tydlig feedback om användaren försöker utföra en handling som inte är tillåten i en viss
situation

1

2

3

4

5

Indikera om det finns någon dold information

1

2

3

4

5

V

Utvärdering av riktlinjer för lärbarhet

Bilaga 3

– att tillämpa befintliga riktlinjer på produktionssystem

Bilaga 3
Hur väl anser du att nedanstående riktlinjer är implementerade i prototyperna?

Designkonventioner

Presentation av
information

Användarassistans

Fel

Inte alls

Dåligt

Jättebra

Automatisera handlingar som inte kräver att användaren gör något

0

1

2

3

4

5

Ändra fel till alternativa vägar i drift

0

1

2

3

4

5

Ge information om objekt som finns i gränssnittet

0

1

2

3

4

5

Informera användaren om fel

0

1

2

3

4

5

Ge instruktioner för att lösa ett problem

0

1

2

3

4

5

Skapa tydliga instruktionstexter

0

1

2

3

4

5

Erbjud avancerat- och nybörjarläge

0

1

2

3

4

5

Tillhandahåll flera former av användarassistans

0

1

2

3

4

5

Integrera användarassistans i systemets gränssnitt

0

1

2

3

4

5

Organisera menyer så att de stödjer användarnas arbetsuppgifter

0

1

2

3

4

5

Skapa beskrivande etiketter

0

1

2

3

4

5

Undvik systemorienterade symboler eller förkortningar

0

1

2

3

4

5

Undvik onödig information

0

1

2

3

4

5

Använd gränssnittselement som är bekanta från andra program eller system

0

1

2

3

4

5

Använd bekanta handlingssekvenser för handlingar som inte är domänspecifika

0

1

2

3

4

5

Använd mallar för att dirigera användaren till den önskade designstilen

0

1

2

3

4

5
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Bilaga 3
Hur väl anser du att nedanstående riktlinjer är implementerade i prototyperna?

Feedback

Operationers synlighet

Handlingars
kontinuitet

Inte alls Dåligt

Jättebra

Förse användaren med länkar mellan olika steg av en uppgift.

0

1

2

3

4

5

Integrera uppgifter om de behöver utföras sekventiellt.

0

1

2

3

4

5

Gör de grundläggande stegen av en uppgift enkla att upptäcka och gör dem inte komplicerade med
avancerade alternativ

0

1

2

3

4

5

Placera liknande funktioner inom samma område

0

1

2

3

4

5

Gör alla kontroller synliga

0

1

2

3

4

5

Tydliggör objekt som inte kan användas i en viss situation

0

1

2

3

4

5

Stöd direktmanipulation

0

1

2

3

4

5

Hjälp användaren att mata in rätt data och göra det på rätt sätt

0

1

2

3

4

5

Undvik systemlägen, om omöjligt, indikera tydligt det aktuella systemläget

0

1

2

3

4

5

Systemet ska ge respons när användaren utför en handling

0

1

2

3

4

5

Systemet ska ge tydlig feedback om användaren försöker utföra en handling som inte är tillåten i en viss
situation

0

1

2

3

4

5

Indikera om det finns någon dold information

0

1

2

3

4

5
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