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Abstrakt 
Den militära underrättelsetjänsten i Sverige är i behov av att kunna hantera och analysera stora 

mängder information. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) arbetar med utveckling av verktyget 

Impactorium som är ett stöd för hantering och analys av lägesinformation och fungerar som hjälp för 

beslutsfattande. Det här arbetet behandlar en gränssnittsutvärdering av Impactorium med syftet är att 

finna användbarhetsproblem som FOI kan åtgärda, samt att undersöka om det går att skapa en 

användbar design utan att blanda in den tänkta målgruppen i designprocessen. I studien ingick en 

heuristisk utvärdering av en användbarhetsexpert och ett användbarhetstest med försökspersoner 

som inte tillhör gruppen slutanvändare. Användbarhetsproblem som upptäcktes validerades sedan i 

en fokusgrupp bestående av experter med domänkunskap inom området underrättelse, som 

bedömde om problemen kan anses vara samma som riktiga användare kommer drabbas av. 

Studien visade att flertalet av problemen som upptäcktes av personer utanför målgruppen var riktiga 

problem riktade mot användbarhet. 40 av 64 problem klassades som allvarliga problem som behöver 

åtgärdas. Endast två av de 64 klassades inte alls som problem. Det finns stor risk att användarnyttan 

inte är genomtänkt och att det behövs en djupare förståelse för slutanvändarna om Impactorium skall 

bli användbart. Hur slutanvändaren vill arbeta och vilken funktionalitet han har behov av bör inte 

basras på antaganden. 
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Förord 
Jag har ända sedan min utbildning startade haft en önskan om att genomföra mitt examensarbete på 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Ett tag innan detta arbete påbörjades kontaktade jag FOI 

med önskemålet att genomföra ett sådant arbete åt dem. Detta ledde till att personerna bakom 

projektet Impactorium fick höra talas om mig och eftersom de hade ett behov av att deras system 

skulle användaranpassas påbörjades samtal om hur detta skulle kunna lösas. Ett första förslag på 

arbetets upplägg handlade om att genomföra heuristiska utvärderingar, användbarhetstest och 

fokusgrupper oberoende av varandra. Dessa kunde sedan jämföras för att se hur stora skillnader det 

finns i de problem som upptäcks och vilken av metoderna som passar bäst för ett projekt som detta. 

Arbetet ändrade inriktning några gånger innan det slutligen fanns en infallsvinkel som fungerade både 

som ett utvecklande upplägg uppdragsgivaren och som ett intressant forskningsproblem för 

författaren. Under arbetets gång uppdagades att det inte skulle gå att blanda in riktiga slutanvändare, 

d.v.s. underrättelseanalytiker. Inte heller skulle det gå att få tag i några personer som kunde anses 

besitta likvärdig kunskap. Därför fick hela upplägget ändras och istället formulerades ett 

forskningsproblem utifrån denna begränsning. Det nya problemet handlade nu istället om att ta reda 

på om det går att designa ett användbart Impactorium utan att man blandar in de tänkta 

slutanvändarna. När tillgång på försökspersoner från målgruppen inte fanns så valdes att genomföra 

användbarhetstest på studenter. 

Min bror Peter har varit en ovärderlig hjälp när det gäller att få saker att hända och hantera allt det 

byråkratiska som behövts lösas för att arbetet skall kunna genomföras. Stort tack för detta. Tack även 

till projektgruppen på FOI som arbetat med systemet och som fungerat som ett bra bollplank, 

framförallt Henrik Artman, Andreas Horndahl och Pontus Svenson. 

När det gällde att få tag i personer med domänkunskap till de fokusgrupper som användes i arbetet 

har min gode vän, löjtnant Jonas Nilsson på Markstridsskolan i Kvarn, gjort ett utomordentligt bra 

jobb med att engagera rätt personer. Tack för detta. 
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1. Introduktion 
Den militära underrättelsetjänsten i Sverige behöver kunna hantera och analysera stora mängder 

information. Ett arbete för att sträva mot dessa behov är det som Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI), på uppdrag av Försvarsmakten (FM), håller på med i projektet Situations- och hotanalys för 

Battlegroup 2011. Projektet utvecklar verktyget Impactorium, vilket skall vara ett stöd i hantering och 

analys av den lägesinformation som kan samlas i ett operationsområde. (Svenson. et. al., 2009) 

Utvecklingen av systemet har skett utifrån osäkerhet och okunskap om hur de riktiga tänkta 

slutanvändarna av systemet, underrättelseanalytiker, arbetar. Det finns svårigheter i att få tag i rätt 

användare och det verkar ännu svårare att få dessa personer att berätta om hur de arbetar och vilka 

system de arbetar med. De hanterar hemlig information och deras arbete är så hemligt att de inte vill 

dela med sig av hur de utför sina uppgifter. Häri ligger ett problem eftersom man då inte kan bygga 

ett system med deras hjälp och inblandning. Dan Saffer (2007) säger att användarcentrerad design 

(ACD) innebär att användare involveras i designprocessen genom hela utvecklingsarbetet.  Det 

handlar om att förstå användare och att skapa tydliga designmål som är baserade på deras behov. Jef 

Raskin (2000) har också beskrivet användarcentrerad design menar att viktig input kan gå förlorad 

om man inte har med användaren utan enbart låter experter uttala sig. Enligt honom så är det första 

steget i ACD att lära känna sina användare för att just förstå deras behov, eftersom de delar många 

vanliga mentala attribut trots att deras uppgiftsrelaterade behov kan variera. Detta följs sedan av att 

man börjar titta på skillnader mellan olika individer och grupper, för att slutligen försöka tillgodose 

de olika behov som användarna kan ha på uppgiften. Användaren blir därigenom mer involverad i 

designprocessen. 

I fallet med Impactorium så finns ingen inblandning från de tänkta slutanvändarna. Samtidigt som 

denna uppsats skrivs pågår en studie i hur underrättelseanalytiker arbetar och vilken typ av människa 

dessa analytiker är. Arbetet bedrivs av en projektgrupp inom FOI där målet är att ta fram personas 

(en designmetod inom användarcentrerad design) för underrättelseanalytiker. 

Det system som har utvecklats är nytt och det finns ännu inte klart definierad arbetsmetod för hur 

man ska använda systemet. Av denna anledning är det av mindre vikt att involvera personer från den 

tänkta målgruppen när man vill hitta generella problem i användbarheten för systemet. Antagligen 

kommer en helt ordinär användare som inte är en underrättelseanalytiker att upptäcka problem som 

också skulle drabba en person från den tänkta målgruppen. Så länge man inte känner till mer om 

arbetsmetoden kommer det endast vara möjligt att utvärdera om det tänkta arbetssättet har brister. 

Verktyget Impactorium har itererats fram mellan utvecklare, funktionalitetstester med användare och 

forskare. Nu är projektet i behov av användbarhetstest för att undersöka användbarheten i systemet 



 

och

beh

av s

man

Utif

sam

förs

anv

verk

svar

 

1.1 F
Hur

att i

kom

det 

h just detta arb

hov som proje

systemet Imp

n saknar inbla

Kan man i et

tänkta målgr

från ovanståe

mlas in och be

st en heuristis

ändbarhetspr

kliga problem

r på forskning

Frågestä
r kan man utv

involvera per

mmer att upp

eftersom det

bete syftar til

ektet har. Ett

pactorium att 

andning från 

tt beslutsstödssy

ruppen? 

ende forsknin

eskrivs tillsam

sk utvärderin

roblem. Dess

m. Slutligen jä

gsproblemet.

ällningar 
värdera ett gr

rsoner från de

skattas av de

t inte lever up

Ji

ll att finna an

t forskningsp

förstå proble

slutanvändar

ystem skapa ett 

ngsproblem to

mmans med te

ng av systeme

sa sammanstä

ämförs de resu

. 

och ant
ränssnitt utan

en tänkta mål

m. I värsta fa

pp till deras fö

immy Berggr

- 2 -

nvändbarhetsp

roblem har fo

em i det befin

re.  

t användbart gr

ogs följande 

eorier till met

t och sedan e

älls och disku

ultat som var

Figur 1 - arbet

tagande
n tillgång till r

lgruppen risk

all kommer d

förväntningar

en 

problem som

formulerats so

ntliga gränssn

ränssnitt utan a

metod fram, 

todval. Efter 

ett användbar

uteras i fokusg

rje delmomen

sflödet 

en 
riktiga använd

kerar man att 

de inte alls att 

.  

m kan åtgärdas

om kommer 

nittet och hur

att involvera anv

se Figur 1. B

detta börjar 

rhetstest för a

grupper som 

nt kommit fra

dare? Om de

utveckla ett g

känna något

s för att efter

att hjälpa utv

r man kan arb

vändare från de

Bakgrundsinfo

det praktiska

att finna 

validerar att 

am till för att

 

t inte finns m

gränssnitt som

t behov av att

rsträva de 

vecklarna 

beta när 

den 

ormation 

a arbetet; 

det är 

t finna 

möjlighet 

m inte 

t använda 



 

I det här arbetet söks svar på frågan om det går att skapa användbar design utan att blanda in 

användare från den tänkta målgruppen. Frågorna delas upp i arbete med att först ta reda på vilka 

problem icke-användare upptäcker och sedan validera dessa problem med de experter som går att få 

tag i. Till detta söks svar på följande frågor: 

• Vilka användbarhetsproblem finner man genom en heuristisk utvärdering av gränssnittet? 

• Vilka användbarhetsproblem finner man genom användbarhetstest med generella användare 

som inte hör till målgruppen? 

• Är de problem som upptäcks, genom heuristisk utvärdering och användbarhetstest med 

personer som inte hör till målgruppen, verkliga problem för en tänkt slutanvändare?  

Kan en fokusgrupp med personer som har närliggande domänkunskap och kompetens ge svar på 

detta? Risken finns att deras åsikter heller inte är tillräckligt lika de som en underrättelseanalytiker har, 

men det är inget som det här arbetet kommer att kunna ge svar på eftersom det inte involverar några 

tänkta slutanvändare. 

I slutändan görs även ett försök till att svara på vilka rekommendationer utvecklarna av Impactorium 

kan få som hjälper dem i ett arbete mot ett mer användbart gränssnitt? 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet avser att undersöka om det för ett beslutsstödssystem kan skapas ett användbart gränssnitt 

utan att involvera slutanvändare. Detta avgränsas till att endast undersöka beslutsstödssystemet 

Impactorium. 

En annan avgränsning har gjorts för de utvärderingsmetoder som genomförs i detta arbete. Endast 

en heuristisk utvärdering, användbarhetstester och fokusgrupper behandlas. Andra metoder tas inte 

upp och undersöks inte. 
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2. Bakgrund och teori 
I denna del kommer begrepp som berör arbetet att förklaras. Användbarhet och hur sådan kan 

uppnås med hjälp av olika metoder inom användarcentrerad design förklaras genom tidigare teorier 

och forskning inom området. Övriga begrepp inkluderar bl.a. situation awareness 

(situationsmedvetande) och beslutsstödssystem, då i synnerhet Impactorium. Med hjälp av rapporer 

från Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) tidigare arbetet förklaras Impactorium och hur analyser 

och informationshantering sker i det befintliga systemet. Metoder för gränssnittsutvärdering som 

ingår i denna studie beskrivs tillsammans med designprinciper från Nielsen, Norman och 

Schneiderman. 

2.1 Användbarhet 
Jacob Neilsen (2003) har arbetat många år med användarcentrerad design och talar om användbarhet, 

usability, som ett kvalitativt attribut för hur lätt ett gränssnitt är att använda. För att kunna mäta 

användbarhet delar han upp det i fem kvalitativa komponenter: 

• Learnability – Lätt att lära: Hur enkelt det är för en användare att utföra en uppgift första 

gången hon påträffar den i designen.  

• Efficiency – Effektivitet i användandet: Hur användaren, när hon har lärt sig designen, kan 

utföra uppgifter på ett effektivt och snabbt hon kan utföra uppgiften. 

• Memorability – Lätt att komma ihåg: Hur lätt det är för användaren att återetablera sina 

färdigheter efter att gränssnittet inte har använts på ett tag. 

• Errors – Fel: Hur många fel användare gör, hur grava dessa fel är och hur lätt det är för 

användaren att återhämta sig från felen. 

• Satisfaction – Tillfredsställelse: Hur behagligt är designen att använda 

Nielsen (2003) nämner även att det finns fler viktiga kvalitativa attribut för gränssnittsdesign och att 

ett av dessa är användarnytta, utility, som han anser är ett av de viktigaste och som hänvisar till 

gränssnittets funktionalitet; att det skall göra vad användaren behöver. Både usability och utility 

behövs och är viktiga eftersom det inte har någon betydelse att ett system är lätt att använda om det 

ändå inte gör det användaren vill. Nielsen anser att man kan använda samma metoder för att studera 

ett systems användarnytta som man använder för att studera användbarhet. En metod som han 

rekommenderar och som han blivit känd för är heuristisk utvärdering, vilken innebär att man utvärderar 

gränssnittet utifrån ett antal heuristiker (tumregler). Nielsens utvärderingsmetod beskrivs mer 

genomgående i eget kapitel. 
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Sharp, Rogers & Preece (2007) beskriver användbarhet som ett sätt att garantera att interaktiva 

produkter är lätta att lära, effektiva att använda och angenäma för användarna. De bryter ner 

begreppet i användbarhetsmål, vilka gemensamt är tänkt att sträva mot användbarhet. Dessa mål 

liknar Nielsens kvalitativa komponenter och stämmer också väl överens: 

• Effectiveness – Effektiv användning: Produkten gör det som den är ämnad att göra, 

åstadkommer det som är tänkt. 

• Effeciency – Effektivitet i användandet: Produkten stöder användaren att utföra sina 

uppgifter, åstadkommer det användaren har för avsikt att göra. 

• Safety – Säker att använda: Skyddar användaren och hennes uppgifter från att fara illa eller 

förstöras. Hjälper till att undvika farliga eller oönskade situationer. 

• Utility – Fylla sin funktion: Att för användaren vara användarnyttig och tillhandahålla rätt 

sorts funktionalitet för att hon ska kunna göra det hon behöver och vill.  

• Learnability – Lätt att lära: Att användaren enkelt och snabbt kan lära sig att använda 

produkten och att hon själv kan utforska och lära sig hur hon skall göra. 

• Memorability – Lätt att komma ihåg: Att användaren lätta kan komma ihåg hur produkten 

eller funktioner till den skall användas, trots att dessa inte används frekvent. 

Sharp. et. al. Menar att dessa mål kan översättas till användbarhetskriterier, genom vilka man kan 

utvärdera användbarheten och hur den kan förbättra en användares prestationer. Exempel på vanliga 

användbarhetskriterier är tiden det tar att utföra en uppgift, tiden det tar att lära sig en uppgift, antal 

fel som påträffas under tiden en uppgift genomförs. Dessa kriterier möjliggör att kvantitativ data kan 

mätas. 

Både Nielsen (2003) och Sharp. et. al. (2007) menar att användbarhet är något som skall kunna mätas 

för att på så sätt se hur användbarheten kan förbättras genom att man åtgärdar problemområden. Att 

användbarhet skall vara ett mätbart begrepp förtydligas också genom ISO-definitionen av 

användbarhet, ISO 9241-11, som kortfattat och tydlig beskriver begreppet som:  

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specificerade 

mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt." (Funkanu, 2010) 

Ben Schneiderman (1998) som har skrivit riktlinjer för gränssnittsdesign menar att noggrann 

observation av användarna och deras arbetssätt samt analys av de uppgifter de utför och i vilken 

ordning dessa sker, är vad som bör ligga till grund för att sträva mot användbarhet. Användbar 

design skapas alltså genom att förstå användarna och deras behov, att involvera användarna i 

designprocessen och genom att utvärdera och testa designen om och om igen. 
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2.1.1 Nielsens 10 heuristiska principer 

Nielsen (2005b) beskriver följande generella Heuristics – tumregler som underlag för att utvärdera ett 

gränssnitt. 

1. Visibility of system status – Ge återkoppling. Systemets status ska vara synligt för 

användaren. Exempel: timglas, brödsmulor 

2. Match between the system and the real world – Använda ett språk användaren förstår. 

Systemet ska uttrycka sig på användarens språk och följa konventioner som finns i 

verkligheten. Exempel: knappar som trycks ner när de klickas 

3. User control and freedom – Användaren ska kunna styra vad han/hon gör, systemet ska 

tillhandahålla sätt att avbryta den pågående aktiviteten, återkalla kommandon och upprepa 

ett kommando. Dessutom ska det vara svårt att utföra oåterkalleliga handlingar och systemet 

ska ha tydligt markerade utgångar. Exempel: ångra-knapp, stänga fönster 

4. Consistency and standards – Systemet ska vara konsekvent och standardiserat. Exempel: 

olika namn, situationer eller handlingar ska inte betyda samma sak 

5. Error prevention – Systemet ska förebygga fel. Exempel: bekräftelse vid kritiska handlingar  

6. Recognition rather than recall – Minimera användarens minnesbörda, användargränssnittet 

ska vara utformat så att användaren känner igen sig snarare än att tvingas att memorera det. 

Exempel: hjälp skall alltid finnas till hands, alternativ skall vara tydliga och synliga 

7. Flexibility and efficiency of use – Systemet ska vara flexibelt och effektivt att använda. 

Exempel: genvägar, vanligaste alternativen skall komma först 

8. Aesthetic and minimalist design – Skapa enkel och naturlig dialog genom att designen ska 

vara estetisk och minimalistisk. Exempel: utelämna onödiga ord, stilren design 

9. Help users recognize, diagnose and recover from errors – Systemet ska hjälpa användaren att 

förstå varför ett fel uppstått, vad det beror på och hur man åtgärdar det. Exempel: tydligt 

formulerade felmeddelanden (”Felaktigt password. Kontrollera så att inte caps-lock är 

nedtryckt”).  

10. Help and documentation – Tillhandahålla bra hjälp och dokumentation som är lätt att söka 

och fokuserar på användarnas uppgifter.  

Dessa är de 10 klassiska tumregler som brukar omnämnas vid heuristisk utvärdering, men liknande 

tumregler återfins i andras arbeten. De designprinciper som Don Norman har tagit fram innehåller 

mycket av det som Nielsens klassiska heuristiker tar upp. (Sharp et. al., 2007). 
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2.1.2 Normans designprinciper 

Enligt Sharp et. al. (2007) är ett annat sätt att använda heuristiker genom så kallade designprinciper. 

Dessa kan då fungera som påminnelser om vad gränssnittsdesignen bör sträva efter och vad som bör 

undvikas. Donald Norman (1988) har beskrivit ett antal designprinciper som en utvecklare bör ha i 

åtanke när han designar mot användbarhet och användarupplevelse. Principerna är till för att 

utvecklaren skall tänka på olika aspekter när han designar och skall hjälpa honom att förklara och 

förbättra designern. Normans designprinciper är följande: 

1. Visibility – Desto tydligare och synligare funktioner är desto troligare är det att användarna 

förstår hur de skall göra. 

2. Feedback – Att skicka tillbaks information om vilken handling som genomförts och att den 

har utförts. 

3. Constraints – Begränsa antalet möjliga användarhandlingar som kan genomföras vid ett 

specifikt moment. 

4. Mapping – Beroendet mellan funktion/kontroll och dess effekt i verkligheten. 

5. Consistency – Att likartade funktioner och liknande element skall användas för att uppnå 

liknande handlingar. 

6. Affordance – Att designa på ett sätt som gör att användaren förstår hur det skall användas. 

Att designen bjuder in till att användas på det tänkta sättet. 

Det finns dock problem med att använda designprinciper i praktiken. Vissa principer kan påverka 

faktorer som talar helt emot varandra. Exempelvis så kan man göra så hårda begränsningar 

(constraints) att det påverkar hur tydligt informationen framgår (visibility). Det finns även tillfällen då 

det uppstår problem när man designar efter enbart en princip. Att känna till dessa typer av problem 

är viktigt när man genomför en utvärdering. (Sharp. et. al. 2007) 

2.1.3 Schneidermans 8 gyllene regler 

Ben Schneiderman (1998) har arbetat länge med bl.a. gränssnittsdesign och visualisering av 

information. Han har genom sina erfarenheter inom området tagit fram regler för att lyckas med 

användbar design, vilka han menar att utvärderare själva skall översätta till det sammanhang som 

deras arbete berör. De bör även förädlas och utvidgas till att passa in i den miljö som skall utvärderas. 

Schneiderman menar också att det första som bör ske innan man designar eller utvärderar ett 

gränssnitt är att införskaffa sig kunskap om användarna för att få reda på vilken spridning som finns i 

den kunskapsnivå dessa kommer att arbeta, samt att förstå på vilket sätt de anser att interaktionen 
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bör ske. Som ett sista steg i processen bör man även se till att det i minsta möjliga mån kan inträffa 

fel. Schneidermans åtta gyllene regler för gränssnittsdesign är följande: 

1. Strive for consistency – Sträva efter logiskt sammanhängande design:  

a. En logisk följd av sekvenser för handlingar 

b. Identisk terminologi skall användas i prompter, menyer och hjälpfönster 

c. Konsistent användande av färger, layout, typsnitt o.s.v. 

2. Enable frequent users to use shortcuts – Gör det möjligt med genvägar för vana användare: 

a. Snabbknappar, genvägar 

b. Förkortningar 

c. Möjlighet till makro-funktioner 

3. Offer information feedback – Ge informativ återkoppling på alla handlingar (feedback): 

a. Icke frekventa handlingar och sådana av stor vikt skall ge mer substantiell feedback  

b. Frekventa handlingar och sådana av mindre vikt skall ha mindre gensvar.  

4. Design dialogs to yield closure – Designa dialogrutor så att ett uppenbart avslut finns. 

Handlingssekvenser skall grupperas efter en början, en mitt och ett slut. Informativ feedback 

bör finnas efter varje avslutad del. 

5. Offer error prevention and simple error handling – Designa i så stor utsträckning som 

möjligt så att det inte går att göra fel och hantera fel på ett så enkelt sätt som möjligt för 

användaren. Felaktiva handlingar skall lämna systemets tillstånd opåverkat eller ge 

instruktioner i hur man återställer tillståndet. 

6. Permit easy reversal of actions – Tillåt att handlingar enkelt kan återkallas. Användaren skall 

kunna göra ett fel ogjort och vara medveten om detta så att utforskande av systemet kan 

göras utan att användaren behöver vara orolig för konsekvenser. 

7. Support internal locus of control – Låt användaren vara den som bestämmer och initierar 

händelser, inte systemet. Systemet skall svara på användaren handlingar och hellre än 

tvärtom. 

8. Reduce short term memory load – Minska ansträngningen på korttidsminnet. 

Begränsningarna i information som processas i korttidsminnet (människan kommer ihåg sju, 

plus eller minus, två delar med information), kräver att: 

a. Designen skall göras enkel 

b. Användaren skall inte behöva arbeta sig igenom för långa sekvenser 

c. Alternativ skall vara tydligt synliga 
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2.2 Situation awareness (SA) 
Situation awareness (situationsmedvetande) handlar om uppfattningen av faktorer i situationen - inom 

en viss tidsram och plats, förståelsen för deras betydelse och hur detta påverkar framtiden. Denna 

trenivåmodell utvecklades av Endsley (1995a; 1995b; Endsley & Garland, 2000). I huvudsak innebär 

det på ren svenska att ”ha koll på läget”. Begreppet sätter namn på ett fenomen som sker i huvudet 

på användaren/operatören. Detta gör det svårt att mäta, och de flesta mätsätt bygger på användarens 

subjektiva upplevelse (direkta metoder) eller på bedömningar av användarens beteende (indirekta 

metoder) som indikation på en viss grad av situationsmedvetande (Endsley & Garland, 2000). 

Begreppet har sitt ursprung i flygvärlden men nyttjas när användarens förståelse blir central för hur 

han/hon klarar av att hantera en komplex situation (jämför luftfart, flygledning, styrsystem för 

kärnkraftverk, militära ledningscentraler och krishantering).  

2.3 Beslutsstödsystem 
Inom kritiska områden för beslutsfattande, såsom exempelvis militära ledningscentraler, används 

olika modeller för beslutsfattande. Gemensamt för de flesta är att det handlar om s.k. situation 

awareness, som handlar om beslutsfattarens förståelse för den aktuella situationen. Beslutsstödssystem 

(eng. Decision Support System – DSS) i dessa sammanhang handlar om hjälpmedel som kan stötta 

användaren i att hantera stora mängder information för att skapa en bättre lägesförståelse och hjälpa 

till med beslutsfattandet. (Nilson et. al., 2008 ) 

I generella termer beskrivs ett beslutsstödssystem som att det ska stödja informationsfusions- och 

organisatoriska beslut, men det finns många olika sorters beslutsstödssystem och områden för 

tillämpning. I det här arbetet tolkas beslutsstödssystem som ett sätt att hantera, sätta samman och 

analysera data och fatta kvalificerade beslut baserade på dessa analyser. Beslutsstödssystemet är ett 

interaktivt datorprogram som syftar till att hjälpa beslutsfattare att sammanställa nyttig information 

från t.ex. inkommande rådata, dokument och personliga kunskaper för att identifiera och lösa 

problem eller hotbilder, samt att fatta kompetenta beslut. Det grundläggande är att beslutsfattaren 

skall få en högre grad av situationsmedvetande. Andrew P. Sage (1997) talar om att ett DSS oftast 

används för att stödja människor i grundläggande steg vid problemlösning. Dessa steg inkluderar att 

formulera alternativ, att analysera deras inverka och att tolka detta för att göra lämpliga val.  

Olika sorters beslutsstödssystem kommer att användas på olika sätt, av olika användare och inom 

olika områden. Det är svårt att ge några riktlinjer för hur ett DSS ska designas. Sage (1997) har 

beskrivit fyra olika typer av beslut som ett DSS kan hantera. Dessa är; beslut inom strategisk planering, 

resurshanteringsbeslut, beslut för inverkan/genomslag och beslut för utförande. Det finns även förmågor som ett 
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DSS bör stödja, vilka faller tillbaka på de grundläggande stegen inom problemlösning; formulera, 

analysera och tolka. Förutom att användarna själva är en viktig komponent i ett beslutsstödssystem har 

tre fundamentala delar identifierats. Dessa tre är enligt nedanstående: 

1. Databasen (kunskapsbas), kallas ofta för DBSM – ”database management system” 

2. Modellen (beslutssammanhanget och bevisningen), kallas ofta för MBSM – ”model-base 

management system” 

3. Användargränssnittet (dialogen), kallas ofta för DGSM – ”dialog generation and 

management system” 

Sage (1997) talar om att designen av DGSM ,som är användargränssnittet i beslutsstödssystemet, inte 

ofta har skett med användaren i fokus. Det finns inga speciella regler för hur man bör tänka när man 

designar ett beslutsstödssystem men när det handlar om användargränssnitt och mjukvarudesign 

hänvisar Sage till erkända ramverk inom användarcentrerad design som utvecklats av bl.a. Nielsen, 

Norman och Schneiderman. Vad som har skett med designen av många användargränssnitt för 

beslutsstödssystem är att utvecklarnas önskemål prioriterats, inte användarnas behov. 

Mentala modeller används av beslutsfattare för att beskriva, förklara och förutspå situationer. På 

samma sätt bör ett system som skall agera stöd för beslutsfattande designas. Datoriserade modeller 

över hur beslut skall hanteras måste utvecklas för att fungera på samma sätt som beslut hanteras i av 

människor i riktiga situationer. Uppbyggnaden av den mentala modellen genom att beskriva, förklara 

och förutspå karaktäriseras som situation awareness. (Burns, 2005). 

2.4 Impactorium 
Impactorium är ett samlingsnamn för flera stödverktyg för situations- och hotanalys, vilka hanterar 

hela kedjan från rapportering, modellering, sammanställning och analys av lägesiakttagelser i ett 

operationsområde. Syftet med systemet är att genom utnyttjande av hotmodeller och indikatorer 

kunna erhålla förvarning avseende sannolika händelseutvecklingar och sortera och filtrera bland 

rapporter. (Svenson et. al., 2009) 

Impactorium är ett beslutsstödsystem som är tänkt att låta användaren kategorisera och analysera 

information. Därefter kan resultat visualiseras för att tydliggöra analysen och förenkla 

beslutsfattandet. I FOIs rapport beskriver Svenson. et. al. (2009) Impactoriumsviten som att den 

består av verktygen Impactorium, Reportorium, Indicatorium och Modellorium. I dagsläget talar man 

om Impactorium 2.0, där mer fokus har lagts på att samla alla delar av systemet i ett och samma 

program där den främsta uppgiften är att hjälpa en analytiker att strukturera och sätta samman 

information. 
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matematisk funktion. Funktionen kan t.ex. använda ett medelvärde eller ett min- maxvärde (någon av 

faktorerna måste stämma eller att alla faktorerna måste stämma). 

2.4.3 Indikatorer 

Begreppet indikator beskrivs i det här sammanhanget som traditionell nedbrytning av 

underrättelsebehov. En indikator är en mätbar företeelse som påvisar ett hot i en hotmodell. Värden 

för indikatorer kan följas för att se hur de utvecklas och skall hjälpa till att ge en uppfattning om hur 

t.ex. hotet aktualiseras. Man talar om olika typer av indikatorer; strukturella och händelsebundna. De 

förstnämnda kopplas samman med kontext, geografi, ekonomi, politik etc. De andra kopplas 

samman med en viss händelse och delas in i två klasser; acceleratorer (händelser som skyndar på ett 

förlopp) och triggers (händelser som utlöser en handling).  

I Impactorium är indikatorer analysobjekt där användaren själv väljer att ge påståendet ett värde. Det 

används en sexgradig skala för att ange den sannolikhetsfördelning som objektet bedöms inneha och 

baseras på den information som kopplas som underlag till analysobjektet. Skalan som används är 

följande (Svenson et. al., 2009): 

1. Bekräftad / Confirmed by other sources 

2. Sannolikt riktig / Probably true 

3. Möjligen riktig / Possibly true 

4. Tvivelaktig / Doubful 

5. Osannolik / Improbable 

6. Kan ej bedömmas / Truth can not be judged 

2.4.4 Informationsobjekt 

Ett informationsobjekt beskriver och pekar ut var information kan hittas, t.ex. dokument, filmer, 

bilder, sensordata och andra typer av rapporter. Informationsobjektet är generellt och behöver inte 

ha något värde för analysmodellen men kan potentiellt användas som bevis för en indikator. Objektet 

innehåller då information som indikatorn har som bevisning för det trolighetsvärde som användaren 

manuellt bestämmer. Flera informationsobjekt kan skapa en lista med bevis för en indikator och då 

skall hela listan ligga till grund för det trolighetsvärde som sätts. 
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3. Metod 
För att finna svar på om ett gränssnitt kan designas med hänsyn till användbarhet utan att blanda in 

de tänkta slutanvändarna, genomfördes heuristisk utvärdering och användbarhetstest med personer 

som inte hörde till den tänka målgruppen. En egen undersökning i form av en heuristisk utvärdering 

gjordes först i nära samförstånd med utvecklare av systemet Impactorium. Detta ledde direkt till att 

vissa ändringar utfördes i gränssnittet och den version som inkluderades i användbarhetstestet hade 

ett annat utseende än den version som den heuristiska utvärderingen baserats på. Användbarhetstest 

utfördes sedan med studenter, varefter data sammanställdes. Resultaten från användbarhetstestet 

validerades därefter av en grupp experter med närliggande kunskaper om slutanvändaren och dennes 

arbetssätt. Dessa fick uttala sig om de funna användbarhetsproblemen, samt diskutera lösningsförslag 

som kunde avhjälpa dessa problem.  

Gränssnittsutvärdering kan ske på flera olika sätt och inom användarcentrerad design handlar det ofta 

om att utnyttja olika metoder vid olika tillfällen av designprocessen, för att täcka upp detaljer som 

kan missas genom att enbart använda en metod.  Här nedan redovisas några metoder för 

gränssnittsutvärdering som användes i denna studie. Dessa valdes utifrån ett fåtal kriterier: de ska inte 

vara resurskrävande, de ska kunna utvärderas av en ensam interaktionsdesigner, de ska kunna 

genomföras med deltagare utanför målgruppen, d.v.s. domännoviser.  

3.1 Heuristisk utvärdering 
En metod som brukar omnämnas när det gäller utvärdering och inspektion av gränssnittsdesign och 

användargränssnitt är den så kallade Heuristiska utvärderingen. Den utvecklades av Jacob Nielsen 

tillsammans med Molich och har till syfte att finna användbarhetsproblem i ett gränssnitt. Det är 

samtidigt tänkt att detta skall ske i en iterativ process där förbättringar görs på gränssnittet och nya 

utvärderingar kan genomföras. (Sharp et. al., 2007) 

Nielsen (2005a) menar att metoden har fördelar eftersom det är en billig metod som går snabbt men 

att det finns nackdelar som innebär att det kan vara svårt för en enda person att hitta alla 

användbarhetsproblem. Han menar att åtminstone fem utvärderare/experter bör vara inblandade för 

att man skall hitta tillräckligt många av de problem som finns i ett gränssnitt. Utvärderingsmetoden 

innehåller ett antal tumregler som beskriver egenskaper som ett användbart gränssnitt bör innefatta. 

Med dessa tumregler i åtanke gör en expert sedan en utvärdering av gränssnittet för att hitta 

problemområden som bör åtgärdas. Tumreglerna är endast riktlinjer och kan med fördel anpassas för 

att passa in på den utvärdering som skall genomföras.  
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Nielsens Heuristiska utvärdering har kritiserats vid flera tillfällen och bl. a Santto Tajakka (2004) 

beskriver att reglerna är allt för generella och ospecifika. Resultatet av utvärderingen baseras i stor 

utsträckning på utvärderarens subjektiva bedömning och erfarenhet. En annan brist i metoden är att 

det krävs så många utvärderare för att hitta ett rimligt antal fel. Tajakka menar istället att en 

utvärderingsmetod måste utgå ifrån vad som kännetecknar bra egenskaper i ett gränssnitt, samt att 

gränssnittet uppfyller god användbarhet. Tajakka anser att de delar som bör vara centrala för en 

utvärderingsmetod är; design, navigering och interaktion.  

Enligt Sharp et. al (2007) så finns det problem med heuristiks utvärdering som man bör vara 

medveten om. De menar att det genom flera olika studier där heuristisk utvärdering har jämförts med 

andra metoder har framkommit att de ofta belyser olika sorters problem och att heuristiks 

utvärdering ofta missar grava problem. Det nämns att studier har visat att endast ca 30% av 

problemen som upptäckts verkligen är användbarhetsproblem och att en heuristisk utvärdering 

missar ca 20% av problemen. Dessutom visar det att ca 40% av problemen som noterades inte alls 

var några problem. Sharp et. al refererar till studier som analyserats av Bill Bailey och menar att det 

genom att blanda in fler experter i en heuristisk utvärdering kan reducera en persons dåliga omdöme 

och kunskaper i ett specifikt scenario. Den heuristiska utvärderingen skall inte ses som en ersättning 

till andra metoder utan som ett komplement, där en design utvärderas genom flera metoder. 

3.1.1 Genomförande heuristisk utvärdering 

Den första undersökningen som gjordes av Impactorium var en heuristisk utvärdering. 

Utvärderingens syfte var att finna användbarhetsproblem i gränssnittet samt att påbörja en tankegång 

om förbättringar som kan genomföras i gränssnittet för att bli av med dessa problem. Som 

utvärderingsmetod valdes heuristisk utvärdering med anledning av att det är inte kräver mer än en 

utvärderare och går att genomföra utan större planering. Metoden passade eftersom det som i fallet 

med detta arbete rådde brist på resurser. Det behövs heller inte engageras några riktiga användare, 

vilket var viktigt för grundsyftet med arbetet. Att det anses att man inte hittar tillräckligt många 

problem genom en heuristisk utvärdering uppvägs av att användbarhetstest senare kommer att 

genomföras, som kan finna problem som inte upptäcks genom den heuristiska utvärderingen. 

En första utvärdering genomfördes med Nielsens 10 klassiska heuristiker när gränssnittet fortfarande 

var oförändrat. Figur 3 visar hur Impactorium såg ut vid detta tillfälle. Utvärdering redovisades för 

utvecklarna av systemet vilket ledde till att vissa problem åtgärdades direkt efter denna utvärdering. 
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Figur 3 – Gränssnittet i Impactorium vid första utvärderingen 

 

En andra utvärdering genomfördes där heuristiker/designprinciper valdes ut och kontrollerades i 

omgångar under en veckas tid samtidigt som delresultat av detta delgavs till utvecklarna. Figur 4 och 

Figur 5 visar hur gränssnittet såg ut vid tillfällen under denna tid. Figur 6 visar hur utseendet blev 

efter att vissa ändringar genomförts, vilket var det gränssnitt som även utvärderades genom 

användbarhetstest. Eftersom gränssnittet för Impactorium är konstruerat som en webbsida ansågs att 

en sammansättning av designprinciper från bl.a. Nielsen, Norman och Schneiderman kunde väljas till 

utvärderingen. De principer som valdes var: 

1. Visibility – Tydlighet/synlighet för att användarna skall förstå hur de skall göra 

2. Feedback – Informativ återkoppling på alla handlingar 

3. Constraints – Begränsa antalet möjliga användarhandlingar, minska ansträngningen på 

korttidsminnet.  

4. Consistency – Sträva efter logiskt sammanhängande och logisk följd av sekvenser för 

handlingar 

5. Shortcuts – Gör det möjligt med genvägar för vana användare. 

6. Dialogs should yield closure – Designa dialogrutor så att ett uppenbart avslut finns. 

7. Error prevention and error handling – Designa om möjligt så att det inte går att göra fel och 

hantera fel på ett så enkelt sätt som möjligt för användaren 
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Figur 4 - Impactorium efter vissa utvecklingsändringar 

 

 

Figur 5 - Den visuella modellen i Modelorium 
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Arbetet med utvärderingen av Impactorium genomfördes endast av en utvärderare. En klassisk 

utvärdering enligt Nielsen bör bestå av minst tre olika personer som genomför utvärderingen. Till 

detta arbete kunde inte några fler utvärderare än författaren själv anlitas. Därför finns det risk för att 

vissa användbarhetsproblem inte upptäcktes. Detta anses dock vara av mindre vikt eftersom 

användbarhetstest med fler personer sedan utfördes och täckte upp eventuella luckor. 

Utvärderingen var tänkt att jämföras med de användbarhetstest som sedan skulle genomföras för att 

se om det var stora skillnader i de problem som en användbarhetsexpert kunde finna mot de problem 

som användartesterna resulterade i. Under tiden arbetet pågick genomfördes förändringar i 

gränssnittet, vilket innebar att olika versioner av Impactorium användes i den heuristiska 

utvärderingen och användbarhetstestet. 

3.2 Användbarhetstest 
Användbarhetstest är bland de enklaste och bästa sätten att studera användbarhet i ett gränssnitt. 

Nielsen (2003) menar att användbarhetstest skall genomföras på representativa användare och så 

många gånger som man har råd till. Han menar också att antalet försökspersoner till ett 

användbarhetstest bör vara fem stycken, men då rekommenderar han samtidigt att man skall 

genomföra användbarhetstest minst tre gånger när man genomför kvalitativa studier.  Enligt Nielsen 

(2000) så kommer man på 5 användbarhetstest att hitta ca 80-85% av alla användbarhetsproblem. 

Därefter menar han att det inte längre spelar någon större roll eftersom det kostar mer att blanda in 

fler användare och att man inte kommer att upptäcka många nya fel. Han menar att det är bättre att 

åtgärda brister efter att fem test har genomförts och sedan göra nya tester när dessa åtgärder är 

gjorda. 

Sharp et. al. (2007) beskriver användbarhetstest som en utvärderingsmetod där användaren får utföra 

uppgifter i ett system eller en prototyp under informella förhållanden. En försöksledare delar ut 

uppgifter och användaren försöker att utföra dessa som han tänker sig att det ska gå till. Samtidigt 

kan han berätta vad han gör och hur han tänker och känner sig. Detta kallas för tänka-högt och 

används för att försöksledaren ska få en klarare insikt i de problem som användaren ställs inför 

genom att denna får beskriva dem med sina egna ord, snarare än att det skall tolkas genom hans 

handlingar. Det är alltså ett bra sätt att förstå vad som försiggår i en persons huvud. 

En variant av tänka-högt där användaren kan ha en naturlig dialog, genom vilken han beskriver vad 

han gör och hur han tänker är genom s.k. kooperativ utvärdering. Detta innebär att två personer 

arbetar tillsammans med de uppgifter som tilldelas dem och pratar med varandra om vad de ser och 

hur de tänker. Till skillnad mot när en person ensam beskriver sitt arbetssätt så innebär detta att en 
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naturlig dialog kan ske. De båda användarna behöver kommunicera för att förstå varandra, där den 

ena personen förklarar tillvägagångssätt och beslut för den andre, vilket hjälper försöksledaren att 

förstå hur de tänker. (Schneiderman, B. 1998). 

Medverkande i ett användbarhetstest skall behandlas respektfullt och det skall tydligt framgå att det 

inte är dem som testas utan att man är intresserad av systemet/gränssnittet. Det bör redan innan 

testet har klargjorts vad de förväntas göra och hur lång tid det förväntas ta. Försökspersonerna skall 

ha valt att ställa upp frivilligt och de bör skriftligt godkänna sitt medgivande till att delta. 

(Schneiderman, B. 1998). 

3.2.1 Genomförande användbarhetstest 

För att utvärdera användbarheten i Impactoriums gränssnitt ytterligare och för att finna problem i 

hur programmet uppfattas och hur funktioner används genomfördes användbarhetstest. Försöken 

utfördes med två försökspersoner åt gången som en kooperativ utvärdering där de uppmanades att 

tala med varandra och beskriva vad de tänkte och gjorde. De totalt 16 personer som medverkade i 

studien beskrivs i Tabell 1.  

Tabell 1 - deltagare användbarhetstest 

Försök # Deltagare 1 Deltagare 2 

1 Kvinna, högskolestudent, ca 25-30 år Man, högskolestudent, ca 25-30 år 

2 Man, högskolestudent, ca 25-30 år Man, högskolestudent, ca 25-30 år 

3 Kvinna, högskolestudent, ca 25-30 år Kvinna, högskolestudent, ca 25-30 år 

4 Kvinna, högskolestudent, ca 20-25 år Man, högskolestudent, ca 20-25 år 

5 Man, försäljare, ca 30-35 år Man, projektledare (kundtjänst), ca 35-40 år 

6 Man, högskolestudent, ca 20-25 år Kvinna, högskolestudent, ca 20-25 år 

7 Man, högskolestudent, ca 20-25 år Man, högskolestudent, ca 20-25 år 

8 Kvinna, högskolestudent, ca 20-25 år Kvinna, högskolestudent, ca 25-30 år 

 

Försökspersonerna placerades framför en datorskärm med tangentbord och mus tillgängligt. Datorn 

ansågs vid försökstillfället vara en högpresterande dator med kraftfull grafik och processor. 

Operativsystemet som användes var Windows XP/SP2. Valet av dator var beroende på mjukvaran 

(Camtasia Studio 8) som användes till inspelning av skärmhändelser samt ljudupptagningar från 

försökspersonerna. Skärmen som användes till försöket var en 22”-skärm med inbyggd mikrofon. På 

skärmen visades gränssnittet som fungerade som en webbaserad programvara i Firefox v3.6.3. 

Försökspersonerna fick uppgifter av försöksledaren som de sedan utförde. Det fanns papper att 
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anteckna på, pennor samt ett blad där olika begrepp och objekt i Impactorium fanns beskrivna. 

Rummet var tomt förutom den arbetsstation som försökspersonerna placerades vid och det bord vid 

vilket försöksledaren satt. Rummet innehöll inga objekt som kunde verka störande på försöket.  

 

 

Figur 6 - Impactoriums GUI vid genomförande av användbarhetstest 

 

Först förklarades vad arbetet gick ut på och etiska aspekter som kunde tolkas i försöket klargjordes. 

Försökspersonerna fick godkänna att försöket spelades in och att lagrad data kunde användas i 

forskningssyfte. De upplystes också om att de när som helst kunde avbryta om de inte ville medverka 

längre. Försöksledaren förklarade även att det var gränssnittet som utvärderades och inte 

försökspersonerna eller deras prestationer. 

Försöket delades upp i fem steg där varje steg loggades genom att spela in samtalet mellan 

försökspersonerna och den aktivitet som skedde på skärmen. Det första steget fungerade som en 

introduktion till hur det fortsatta försöket skulle ske och som ett sätt att få försökspersonerna att 

börja prata högt på ett naturligt sätt. Steget innebar att de tittade på gränssnittet utan att klicka i det 

och samtidigt kommenterade vad de såg och beskrev vad de trodde att gränssnittet kunde hjälpa dem 

med och vad man skulle göra med det. Försökspersonerna uppmanades även att berätta hur 

gränssnittet fick dem att känna sig och beskriva saker de tyckte att de störde sig på. Figur 6 visar hur 

gränssnittet såg ut när användbarhetstestet genomfördes. 
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Steg två i användbarhetstest var inriktat på grundläggande funktioner och krävde ca 40-50 minuters 

arbetstid beroende på hur väl försökspersonerna lyckades med de uppgifter som tilldelades dem. 

Syftet var att upptäcka problem som användarna ställs inför när de försöker utföra grundläggande 

funktioner i gränssnittet, samt att tolka hur de tror att de ska arbeta och vad de tycker borde vara det 

naturliga sättet för dem att genomföra kommandon på. Här var det även intressant att se vilka egna 

associationer de hade och var i gränssnittet de lade fokus. Funktioner som testades gavs som 

uppgifter av försöksledaren så att försökspersonerna sedan fick utföra dessa och samtidigt 

kommentera och beskriva allt de gjorde och hur de tänkte och tyckte. En komplett lista över de 

uppgifter som utdelades finns i Bilaga 2: < Användbarhetstest: uppgifter>. Exempel på uppgifter var: 

• Skapa ett analysobjekt 

• Skapa en indikator 

• Länka samman ett analysobjekt med en indikator hierarkiskt 

• Skapa ett informationsobjekt 

• Ta bort ett analysobjekt.  

Innan steg tre erbjöds en paus så att försökspersonerna hade chansen att sträcka på sig och samla nya 

krafter. Det tredje steget hade syftet att hitta problem i hur användarna arbetar med en analysmodell 

samt att förtydliga grundläggande användbarhetsproblem som upptäckts i tidigare steg i försöket. Det 

fanns även tankar om att vissa problem kunde uppfattas som mindre när en användare väl börjar lära 

sig gränssnittet, medan andra problem fortfarande kunde kvarstå. Steget inriktades mot att skapa en 

komplett analysmodell genom att försökspersonerna fick ett påstående som skulle brytas ner i 

påverkande faktorer och sedan skapa en hierarki med analysobjekt till dessa. Påståendet som 

tilldelades var formulerat: 

Den rödgröna oppositionen kommer att vinna valet 2010 

Eftersom försökspersonerna inte hade arbetat med analysmodeller tidigare gav försöksledaren tips på 

hur de tankegången kunde gå till och hur de kunde förbereda analysen. Tipsen som gavs var; att 

enskilt brainstorma för att generera idéer kring faktorer som påverkar det första påståendet och sedan 

tillsammans strukturera och gruppera dessa idéer för att hitta kluster som kunde bli underordnade 

analysobjekt. Dessa tips baserades på förslag från Christian Mårtensson och Andreas Horndahl om 

hur en analys kan struktureras. Försökspersonerna arbetade ca 15 minuter med detta förarbete innan 

de började bygga en modell i programmet, vilket då spelades in. Modellarbetet tog ca 20 minuter och 

databasen över själva modellen som skapades sparades ner av försöksledaren för eventuella framtida 

studier efter önskemål från uppdragsgivaren. 
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Det fjärde steget i försöket innebar att försökspersonerna skulle söka information på Internet för att 

koppla denna som bevis till ett analysobjekt. Att genomföra ett försök där användare utför en 

komplett analys med riktig information för att värdera indikatorer skulle ta väldigt lång tid, särskilt 

med tanke på att användarna antingen blir tvungna att söka information själva eller att ett försök 

skapas med färdiga informationsobjekt. Till det här försöket fanns ingen sådan tid att tillgå, vilket 

innebar att detta steg endast var ett sätt att få se hur en användare försöker knyta reell information till 

en indikator i gränssnittet. Detta steg genomfördes också efter önskemål från uppdragsgivarna och 

försökspersonerna arbetade ca 15 minuter med att hitta relevant information som de länkade till den 

analysmodell de byggt i föregående försökssteg. 

Som avslutning på försöket uppmanade försöksledaren användarna att själva fundera kring problem 

som de tyckte att de hade noterat under den tid de arbetat i gränssnittet. Användarna navigerade 

omkring i gränssnittet och diskuterade fritt i ca fem minuter. Därmed kunde man hitta problem som 

kanske inte varit uppenbara att upptäcka genom det samtal som användarna haft under försöket. 

Problem och funderingar som varje enskild försöksperson kunde ha upptäckt men inte talat med den 

andra personen fick genom det sista steget en chans att belysas.  

Under det första försöket uppstod en del tekniska problem, vilket föranledde till att detta test blev ett 

pilottest. Utöver det första pilotförsöket genomfördes sju försöksomgångar för att finna tillräckligt 

med användbarhetsproblem enligt Nielsens teori om att fem försök bör leda till att man finner ca 

85% av alla problem. Sju försök valdes eftersom det inte skulle bli några fler omgångar med 

användbarhetstest efter dessa, vilket Nielsen förespråkar att man skall egentligen bör försöka göra.  

3.3 Analys och sammanställning av användbarhetstest 
Den heuristiska utvärdering som genomfördes fann ett stort antal problem som skulle slås samman 

med de problem som framkom genom användbarhetstest. Eftersom stora förändringar i gränssnittet 

hade genomförts mellan dessa två utvärderingsmetoder ansågs inte problem höra samman. Skillnaden 

på gränssnittets utseende och funktionalitet var allt för stort för att kunna sammanställas på ett 

korrekt vis. 

De användbarhetstest som genomfördes spelades in med Camtasia Studio 8, vilket innebar att 

rösterna från försökspersonerna tillsammans med filmer över allt som hände på datorskärmen fanns 

lagrat i en och samma fil. Varje test bestod av fem steg och det genomfördes åtta försök inklusive ett 

pilottest, vilket gav totalt 40 filmsekvenser. Samtliga inspelningar av användarförsöken studerades för 

att finna problem som uppstod när användarna utförde de uppgifter de tilldelats. Problem noterades 

vid tillfällen då försökspersonerna inte förstod hur de skulle arbeta, när de inte hittade vad de sökte, 
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när uppgifter tog långa tider att utföra, när det inte såg ut som användarna förväntade sig och vid 

andra tillfällen då de verkade allmänt frustrerade över hur gränssnittet svarade (eller inte svarade) på 

deras förväntningar.  

Analysen av försöken och det inspelade materialet ledde till en lista med problem som upptäckts 

under varje försök. Dessa listor sammanställdes sedan i en matris för att enklare kunna summera hur 

många av försöken där liknande användbarhetsproblem upptäckts. Ett förenklat exempel på hur 

matrisen formulerades visas i Tabell 2.  

Tabell 2 – exempel av resultatmatris 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Summering 

Test 1 hade 
problem A 

Test 2 hade 
problem A 

 Test 4 hade 
problem A 

3 av 4 

  Test 3 hade 
problem B 

Test 4 hade 
problem B 

2 av 4 

Test 1 hade 
problem C 

   1 av 4 

Test 1 hade 
problem D 

  Test 4 hade 
problem D 

2 av 4 

3.4 Fokusgrupper 
Viktoria Wibeck (2000) talar om fokusgrupper som en form av gruppintervju där människor samlas 

under en begränsad tid och diskuterar ett i förväg bestämt ämne. Det fungerar som en metod som 

syftar till att data insamlas i forskningsändamål genom att studera gruppens interaktion kring ämnet 

och där samtalet sedan analyseras. Det skall finnas en person som leder gruppen, en moderator, som 

leder diskussionen och lyfter fram nya infallsvinklar av ämnet när detta behövs. Moderatorn kan styra 

gruppen i olika grad beroende på hur strukturerad fokusgruppsintervju det skall vara. Det primära 

syftet är att lyssna till vad deltagarna själva tycker är viktiga aspekter av ett visst ämne. Målet bör vara 

att gruppen ska kunna diskutera fritt med varandra så att det går att studera interaktionen och 

argumentationen, därför bör moderatorn också hålla sig så passiv som möjligt. Gruppen bör enligt 

Wibeck inte vara för stor eftersom det då kan bli svårt att få en bra gruppdynamik. Hon nämner att 

det inte bör var mer än 4-6 personer i varje grupp, eftersom det då finns risk att det bildas 

subgrupper som talar med varandra. I små grupper får varje individ lättare en känsla av inflytande 

och samhörighet, vilket leder till att alla får lika stort utrymme att uttala sina åsikter.  

Hur användbar data som genereras beror till stor del på deltagarna, deras kunskaper och erfarenheter, 

samt hur de känner för att dela med sig av sina tankar. Det beror också på hur gruppen fungerar 

tillsammans och vilken blandning av personer den består av. Hur många grupper som skall ingå i en 

Jimmy Berggren 

- 22 -



 

studie beror på tids- och resurstillgång, men en tumregel är att använda minst tre grupper för att 

kunna se mönster och tendenser. Wibeck (2000)  skriver om olika faktorer som kan påverka 

gruppens blandning och nämner bl.a. demografiska variabler (kön, ålder, yrke, inkomst, religion och 

etnisk härkomst), fysisk framtoning (utseende och klädstil) och personlighetsdrag. Interaktion 

underlättas om gruppmedlemmarna har liknande socioekonomisk bakgrund och om de inte agerar 

och påverkas av varandras yttre eller inre drag. Dokumentationen av sessionen kan ske med ljud 

och/eller bildupptagningsinstrument så att diskussionen senare kan transkriberas och analyseras för 

att få farm data. En videokamera kan verka störande och påverka beteendet hos gruppmedlemmarna 

medan en bandspelare ofta går att tänka bort och de kan tala som att den inte var där. 

Wibeck menar att fokusgrupp bl.a. är en lämplig metod när det gäller att förstå olikheter eftersom 

personer kan uppleva fenomen på olika sätt och detta är ett bra sätt att få insikt i andras upplevelser. 

Gruppens medlemmar kan ha likheter men det kan finnas skillnader mellan olika grupper. Detta 

medför att det går att hitta mönster i fenomen som diskuteras mellan olika fokusgrupper men att det 

inte kommer att ge statistiskt data. Däremot går det att se hur vanligt förekommande ett femomen är 

i det data som genererats för att på så sätt deskriptivt återge hur vanligt förekommande en viss åsikt 

eller erfarenhet är. (Wibeck, 2000) 

3.4.1 Genomförande fokusgrupper 

För att ta reda på vilka av de problem som framkom genom de tidigare studierna (heuristiks 

utvärdering och användbarhetstest) användes fokusgrupper för att validera att dessa problem 

verkligen var sådana problem som slutanvändaren kommer att drabbas av. Eftersom gränssnittet 

ändrades efter att den heuristiska utvärderingen genomfördes fattades beslutet att endast validera 

problem från användbarhetstestet. Fokusgrupperna bestod av personer med större insikter och 

kunskaper inom området underrättelseanalys. För att validera användbarhetsproblemen valdes 

fokusgrupp som metod för att det ansågs vara ett snabbt sätt få tillräckliga insikter i hur flera 

personer, med erfarenheter inom underrättelsearbete, tänkte och tyckte om de resultat som 

framkommit genom de tidigare undersökningarna.  

Till arbetet valdes att endast genomföra två fokusgrupper. Fokusgrupp 1 bestod av fyra personer 

med miltär bakgrund och varierande kunskaper och insikter i underrättelsearbete. Den som hade 

mest erfarenheter om detta hade arbetat mycket operativt i utlandstjänst med personskydd, vilket 

medfört att han även arbetat med analys av information och samarbete med underrättelsekällor från 

både egen och annan nation. Den som hade minst erfarenhet i gruppen var en löjtnant som varit i 

utlandstjänst och som arbetade med beslutsfattande på en nivå som täckte ledning i pluton, kompani 
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och delvis bataljon för mekaniserad strid. Mittemellan dessa fanns en person som var officer 

tillhörande underrättelsebataljon och som varit medlem i en underrättelsestab i NBG08, samt en 

person som varit flera gånger på utlandstjänst och jobbat operativt med att inhämta information, 

bearbetande och delgivande av information. Fokusgruppsintervju 1 genomfördes som en 

ostrukturerad intervju där moderatorn tog upp ämnen och frågeställningar utifrån de problem som 

noterats vid användarförsöken, som sedan fritt diskuterades av gruppmedlemmarna. Vissa av 

deltagarna var mer benägna att berätta om sina erfarenheter men för att inte avbryta intressanta 

diskussioner tillät moderatorn att dessa deltagare fick mer utrymme i samtalet.  

Fokusgrupp 2 bestod av sex forskare och ingenjörer inom FOIs avdelning för informationssystem, 

som har varit med och arbetat i projektet under en längre tid och som har vissa insikter i hur en 

underrättelseanalytiker arbetar. De har tidigare gjort försök med systemet för att se hur 

informationshantering och analys kan hjälpa en beslutsprocess. Gruppintervjun genomfördes 

strukturerat där alla problem från användbarhetstestet diskuterades och gruppen klassade varje 

problem enligt fyra olika klassdefinitioner som gruppen kom överens om. Klasserna fick en 

bokstavsbenämning och definierades enligt följande: 

• L: Problem som löser sig genom att användaren lär sig systemet eller arbetsmetoden. 

• O: Problem som beror på okunskap inom domänen, alltså inte ett expertproblem. 

• S: Problem som är störande men hanterbart. 

• X: Problem som även experter (tänkta slutanvändare) kommer att påverkas av. 

• N: Inget problem (klassen skapades av moderatorn efter att fokusgruppen genomförts). 

Efter att varje fokusgrupp hade genomförts gavs det även tillfälle för gruppmedlemmarna att 

diskuterade lösningsförslag som framkom efter att ha studerat problemen. 

Det finns en risk att vissa mönster och tendenser har missats genom att det endast gjordes två 

fokusgrupper. Det kan finnas användbarhetsproblem som inte validerats korrekt på grund av detta. 

Den andra fokusgruppens validerade problem var de som tydligas kunde kopplas till 

användbarhetstestets problem. Fokusgrupperna genomfördes inte på samma sätt, vilket innebar att 

resultatet inte kunde noteras lika tydligt. För den första fokusgruppen klassificerades problem av 

moderatorn vid intervjutillfället och under analys av inspelat material, utifrån den diskussion som 

guppen förde. För den andra fokusgruppen läts deltagarna själva att klassa problemen direkt vid 

intervjutillfället. 

Resultaten från de båda fokusgruppsintervjuerna sammanställdes genom att sätta samman 

moderatorns klassificerade problem från den första fokusgruppen med klassificeringarna från den 

andra fokusgruppen.  
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4. Resultat 
Här nedan presenteras resultaten från de undersökningar som genomfördes, vilka tillsammans ansågs 

kunna ge svar på forskningsproblemet. Det övergripande problemet som arbetet baserades på löd:  

Kan man i ett beslutsstödssystem skapa ett användbart gränssnitt utan att involvera användare från den 

tänkta målgruppen? 

Svaret på det övergripande problem diskuteras i nästa kapitel. Problemet delades upp i tre 

frågeställningar, vilka skulle ge en förklaring till huvudfrågan. Dessa frågeställningar var:  

Vilka användbarhetsproblem finner man genom en heuristisk utvärdering av gränssnittet? 

Vilka användbarhetsproblem finner man genom användbarhetstest med generella användare som inte hör 

till målgruppen? 

Är de problem som upptäcks, genom heuristisk utvärdering och användbarhetstest med personer som inte 

hör till målgruppen, verkliga problem för en tänkt slutanvändare?  

4.1 Problem funna genom heuristisk utvärdering 
Vilka användbarhetsproblem finner man genom en heuristisk utvärdering av gränssnittet? 

Den första utvärderingen som genomfördes skedde på ett gränssnitts som skiljde sig markant från de 

utvärderingar som senare genomfördes. Av den anledningen redovisas inget resultat från denna. 

Istället presenteras enbart resultat från den andra heuristiska utvärderingen, vilken skedde när 

gränssnittet genomgått vissa förändringar. 

De största problemen som upptäcktes vid den heuristiska utvärderingen var följande: 

• Knappen actions har stora bister i hur den används. Den fungerar på olika sätt i olika delar av 

gränssnittet och den innehåller funktioner som kan hanteras på andra enklare sätt. 

• Samtliga delar av gränssnittet (knappar, inputrader, menyalternativ och övriga element) bör 

ha alt-text som beskriver dess funktion eller vad det är. 

• Flera delar av gränssnittet saknar konsekvent upplägg. Samma funktioner har olika 

benämningar, ibland fungerar musens högerknapp och annars inte, osv. 

• My analysis objects är den delen av gränssnittet som bör ha mest fokus om det är genom det 

man skall göra det mesta arbetet. 

• Det bör vara enklare att tolka olika typer av objekt i My analysis objects. Ikoner och färgade 

rader kan med fördel användas till detta. 
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• En gemensam lista för alla objekt man hanterar bör finnas. Användaren själv bör få ange 

vilka objektstyper som skall visas. 

• Mycket skiljer sig från standard. Användaren måste lära sig gränssnittet och kan inte dra 

nytta av hur program som liknar detta brukar bete sig. Windows- och webbstandard bör 

hjälpa användaren att lättare förstå. 

• Menyer bör inte döljas utan vara åtkomliga hela tiden. 

• Ikoner, färger och former bör användas för att hjälpa användaren att skilja på olika typer av 

objekt.  

• Drag-n-drop bör implementeras för att användaren skall kunna arbeta i det visuella läget. 

Detta är den del som ger bäst överblick och den som borde användas till att bygga 

modellerna. 

Bilaga 1: <Anteckningar utvärdering> innehåller den kompletta listan med problem som upptäcktes. 

4.2 Problem funna genom användbarhetstest 
Vilka användbarhetsproblem finner man genom användbarhetstest med generella användare som inte hör 

till målgruppen? 

I arbetet söktes svar på frågan; vilka användbarhetsproblem finner man genom användbarhetstest 

med generella användare som inte hör till målgruppen? De mest uppmärksammade problemen som 

noterades var följande (i fallande ordning, där siffrorna inom parentes anger hur många av försöken 

som upptäckte samma problem): 

• Tror att de skall arbeta direkt i Model-fönstret. De försöker dra o släppa direkt dit och 

försöker att genomföra kommandon där genom tangenttryckningar och musklick. De vill 

kunna bygga analysmodellen i det visuella mittenfönstret genom att dra och släppa saker dit 

samt kunna få fram kommandon genom att t.ex. högerklicka eller använda vanliga tangenter 

såsom delete. (8/8) 

• Användarna tror att de skall kunna gå via Influences-fliken i högerfältet för att skapa 

beroenden/länkar till befintliga objekt eller att de går att skapa nya objekt direkt där som är 

länkade när de skapas. De tror att det är härifrån som detta skall göras. (7/8) 

• De försöker att hantera objekt direkt i Model-fönstret. Det visuella gränssnittet bjuder in till 

att användas eftersom det öppnas varje gång de skapar ett nytt objekt eller markerar ett i 

listan. Användarna tror att de skall kunna ändra innehåll och annat direkt på de objekt som 

visas i modellen. De försöker ändra text, högerklicka och dra och släppa objekt på varandra. 
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(Detta är liknande det förstnämnda problemet och förstärker att det är fel att användarna 

inte kan arbeta i den del av gränssnittet som har mest fokus och störst utrymme). (6/8) 

• Användarna skapar fel sorts analysobjekt. De tror att de skapar ett vanligt analysobjekt 

genom att klicka på New Model/AO och förstår inte att det default är en indikator som 

skapas, vilket leder till att de inte ändrar Calculation function från manual till annat. (6/8) 

• De förstår inte hur de skall namnge objekt eller vad dess beskrivning skall vara. Det är 

otydligt för användaren vad innebörden av name och description har i den modell de kommer 

att bygga. De verkar inte förstå att analysen är av hur troligt ett påstående/frågeställning är 

att inträffa eller vara sant. (6/8) 

• Användarna inser inte att det går att högerklicka för att få fram fler kommandon i My analysis 

objects. De testar att dra och släppa och att klicka med musknapparna i trädet som visas, men 

när det inte händer något när de klickar på själva knappen förstår de heller inte att de kan 

klicka bredvid den för att få fram meny eller drag-n-drop ikon. (6/8) 

• Det uppfattas som otydligt att actions-knapparna skall användas, samt att det inte fungerar 

på det sätt som användarna tror att det ska. Ett av de mest märkbara problemen med 

actions-knapparna finner man när det inte går att ta bort informationsobjekt på samma sätt 

som man tar bort analysobjekt och indikatorer i Library. (6/8) 

• Ovewview är den första fliken i mittdelen av gränssnittet och den som har fokus när 

programmet startar, vilket får användaren att tro att denna är den viktigaste. De tolkar det 

som att det är under den fliken som de kommer att göra det mesta av arbetet. (6/8) 

• Användarna tolkar New IO/Report som att det är en indikator som kommer att skapas och 

arbetar vidare med det nyskapade informationsobjektet som att det vore den indikator de 

hade trodde utan att förstå att det är helt fel sorts objekt. (5/8) 

• Det uppfattas störande att objekt kan finnas på flera ställen i trädet under My analysis objects. 

Användarna tror ofta att de har gjort något fel eller förstår inte hur de skall tolka trädets 

hierarki. Felet har uppstått när de har dragit ut objekt från Library till trädet. (5/8) 

• Det är otydligt om ett informationsobjekt har sparats. Användarna får ingen som helst 

feedback på att detta har skett. I vissa fall försöker de att spara genom att klicka på samtliga 

spara-knappar de hittar och in andra fall tror de att de har gjort fel och börjar om helt från 

början med antingen ett nytt objekt eller genom att försöka skapa informationsobjekt på 

annat sätt än via New-menyn. (5/8) 

• De tror att informationsobjekt skall visas i modellen och tror att de har gjort något fel när 

det inte fungerar på det sätt som de hade förväntat sig. (5/8) 
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Utöver dessa problem upptäcktes en hel del andra som inte rankas lika högt eftersom det kanske bara 

noterades av en eller några av användargrupperna. Detta betyder dock inte att det behöver vara 

mindre viktiga problem. Exempelvis noteras det bara hos en av försöksgrupperna att man inte kan 

utföra en informationssökning baserat på de taggar som skapats för ett informationsobjekt, vilket 

leder till att de inte ser någon anledning till att man skall tagga objekten. Andra exempel på problem 

som noterats av färre än hälften av försöksgrupperna är att de tror att de kommer att påbörja en helt 

ny analysmodell om de klickar på New-knappen (4/8), att de inte förstår att de kan dra och släppa 

saker från Library till My analysis objects (4/8) eller att de inte vet vilken av spara-knapparna de skall 

använda för informationsobjekt (2/8). 

Problemen från användbarhetstestet sammanställdes i en resultatmatris. Det summerade resultatet 

återfinns i Bilaga 3: < Användbarhetstest: resultatmatris>. 

4.3 Validerade problem genom fokusgrupper 
Genom att involvera fokusgrupper validerades om funna problem verkligen ansågs vara problem för 

en tänkt slutanvändare. Frågan som besvarades löd:  

Är de problem som upptäcks, genom heuristisk utvärdering och användbarhetstest med personer som inte 

hör till målgruppen, verkliga problem för en tänkt slutanvändare?  

Av problemen som klassificerades fanns ett fåtal skillnader mellan grupperna. De flesta av problemen 

klassades på samma sätt av båda grupperna. De största skillnaderna mellan fokusgrupperna noterades 

i fyra av problemen:  

• Användarna inser inte att det går att använda musens högerknapp (FG1: L, FG2: X)  

• Användarna inte förstår att det går att dra och släppa objekt (FG1: L, FG2: X) 

• X, Y, Z är inte bra att använda som geografiska koordinater, samt att man bör kunna flytta 

markör direkt på kartan (FG1: L, FG2: X) 

• Det är otydligt vilken spara-knapp som skall användas för IO (FG1: L, FG2: X) 

Detta kan tolkas som att fokusgrupp 1 oftare ansåg att det inte bör klassas som ett allvarligt problem 

när användaren kan lära sig ett arbetssätt som hanterar problemet .  

Av de 64 användbarhetsproblem som noterades genom användbarhetstest visade sig 28 stycken vara 

sådana som även fokusgrupperna klassade som allvarliga problem. Med detta menas att de är sådana 

problem som även kommer att drabba en tänkt slutanvändare. Vidare ansågs 12 problem vara sådana 

som klassades som störande även för målgruppen, vilket innebär att de inte är lika allvarliga problem 
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som de tidigare nämnda, men tillräckligt för att behöva åtgärdas. Detta ger tillsammans 40 problem 

av 64 som fokusgrupperna medgav som riktiga problem.  

Från användbarhetstestets problem som minst hälften av försöksgrupperna upptäckt (12 st), 

klassades hälften som den typ som även experter skulle uppfatta som problem. Ett av dessa tolv 

problem var ett som ansågs vara störande och i behov av åtgärd, två av problemen berodde på 

okunskap inom domänen och 3 av problemen var sådana som användaren kan lära sig. 

Fokusgrupperna hittade endast två problem från användarnas 64, som de inte klassade som problem 

alls. Dessa två var; att fönster skulle öppnas ovanpå det befintliga när användaren skapar nya objekt, 

samt att det upplevdes som ett problem att gränssnittet är byggt som en webbsida. 22 av problemen 

klassades som att de berodde på att användarna antingen inte hade domänkunskap (6 st.) eller att det 

var sådana som reduceras genom att användaren kommer att lära sig (16 st.). Tabell 3 visar 

användbarhetsproblemens spridning inom de klassificeringar som fokusgrupperna bedömde. 

 

Tabell 3 - Antal problem inom varje klassificering 

Totalt Klass X Klass S Klass O Klass L Inget problem 

64 28 12 6 16 2 

 

Tabell 4 visar tydligt att det inte spelade någon roll att användbarhetsproblemen rankades utefter hur 

många av försöksgrupperna som upptäckte problemen. Exempelvis så är 13 (7 X och 6 S) av 40 

problem som fokusgrupperna ansåg som allvarliga problem för en slutanvändare sådana som endast 

en av försöksgrupperna upptäckte. 

 

Tabell 4 - Antal problem ur varje klass och hur många försöksgrupper som upptäckte problemet 

Utslag på användbarhetstest 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 

Antal ur problemklass X 7 6 2 7 2 3  1 

Antal ur problemklass S 6 3 1 1   1  

Antal ur problemklass O 3  1  1 1   

Antal ur problemklass L 8 3 1 1 1 2   

Antal icke-problem (N) 2        
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Utifrån dessa data finner man att 40 av de 64 problem som upptäcktes genom användbarhetstest 

verkligen är problem även för en slutanvändare, samt att endast två problem inte alls ansågs vara 

några problem. Detta innebär att det går att hitta de riktiga användbarhetsproblemen i Impactoriums 

gränssnitt utan att blanda in riktiga användare. De övriga 22 problemen som ansågs gå att lära sig 

hantera eller bero på att användare saknar domänkunskap kan åtgärdas utan att det försämrar 

gränssnittet, vilket betyder att även dessa problem är intressanta att blanda in i den fortsatta 

utvecklingen av systemet.  

Den kompletta listan med sammanställda problem som validerats av fokusgrupperna finns med i 

Bilaga 4: <Validerade problem genom fokusgrupper>. 
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5. Diskussion 
Det här arbetet har gått ut på att ta reda på om man för ett beslutsstödssystem (i det här fallet 

Impactorium) kan utveckla ett gränssnitt som är användbart utan att man involverar slutanvändare i 

designprocessen. Detta talar emot hur användarcentrerad designprocess skall ske (Saffer, 2007; 

Raskin, 2000). Arbetet har skett genom att utvärderingar och tester genomförts med personer som 

inte har den domänkunskap som de tänkta slutanvändarna har. Problem som upptäcktes genom 

dessa studier har sedan validerats i fokusgrupper. Dessa fokusgrupper innehöll heller inte personer 

från den tänkta målgruppen, men räknades ändå som experter eftersom de hade domänkunskaper 

och arbetat under längre tid med liknande arbete eller med forskning och utveckling av 

beslutsstödssystem. De bestod av militärer med kunskap inom området och forskare inom den 

projektgrupp som utvecklar Impactorium. De sistnämnda kan anses vara påverkade av sitt eget 

arbete, vilket i sin tur medför att deras åsikter färgas av den bild de har av hur systemet skall fungera. 

Denna bild behöver inte nödvändigtvis vara samma som underrättelseanalytikers. Dock tror jag att 

den är tillräckligt bra för att de skall kunna bedöma användbarheten i det system som finns idag. 

Underrättelseanalytiker torde vara helt vanliga människor som drabbas av samma sorters 

användbarhetsproblem som andra skulle göra när de använder ett system som Impactorium. 

Underrättelseanalytiker har självklart den domänkunskap som krävs av dem och vet hur de vill arbeta. 

När ett system utvecklas för dem utan att de är med och har åsikter om det, kommer vissa problem 

att existera. Troligtvis är problem i det fallet mer riktade mot de arbetsmetoder som målgruppen har 

och inte generellt mot användbarheten. Man kan jämföra detta med hur Nielsen talar om usability och 

utility, där den senare alltså skulle motsvara funktionalitet som gör det användaren vill att systemet ska 

göra. Nielsen (2003) menar att usability och utility båda är viktiga eftersom det inte har någon betydelse 

att ett system är lätt att använda om det inte gör det användaren vill. Sharp et. al. (2007) menar att 

användarnytta, utlity, måste ingå i en design för att den skall ha användbarhet. I det här arbetet vet 

man för lite om den användarnytta som systemet har för att kunna säga något om den men i värsta 

fall finns det risk att Impactorium inte kommer att vara användbart i den bemärkelse som Sharp et. 

al. talar om. Samma sak kommer att gälla oavsett vilket beslutsstödssystem som utvecklas eftersom 

det alltid kommer att existera en osäkerhet om systemet verkligen möter användarnas behov och 

uppfyller deras mål. För ett beslutsstödssystem borde det handla om att skapa situationsmedvetenhet 

för användaren. Detta innebär medvetenhet om påverkande faktorer i situationen, tidsramen, platsen 

och en förståelse för dessas betydelse och hur det kommer att påverkar framtiden. Allt detta är saker 

som finns i Impactorium men det finns sedan ingen koppling till hur slutanvändare egentligen jobbar 

och vilken funktionalitet de har behov av. Utan inblandning av användare kommer användarnyttan 

och systemets funktionalitet baseras på kvalificerade gissningar. Det är i slutändan inte alls säkert att 
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de metoder som utvecklarna antagit att underrättelseanalytiker jobbar med verkligen stämmer även 

om det är troligt att de antaganden som gjorts är kvalificerade. Då betyder det att man har byggt ett 

program som är användbart men saknar funktionalitet som slutanvändaren behöver. 

Vad som kom fram genom detta arbete var att generella problem som gäller för alla gränssnitt kan 

upptäckas och valideras relativt enkelt genom den typ av studier som har gjorts. Däremot blir det 

mycket svårare att säga någonting om de arbetsmetoder som ligger till grund för systemet. När det 

inte finns någon involvering av de tänkta slutanvändarna av systemet så finns heller inte någon 

kunskap om hur de vill arbete med det. Man kan alltså hitta de flesta riktiga användbarhetsproblem 

som finns i ett beslutsstödssystems gränssnitt utan att slutanvändarna är med i designprocessen, men 

samtidigt vet man alldeles för lite om dessa personer och de metoder de vill arbete efter för att 

utveckla ett system som de kommer att använda. Detta kan innebära att systemet inte kommer att 

nyttjas av de tänkta användarna eftersom det inte stödjer deras sätt att arbeta.  

Tittar man noggrannare på den heuristiska utvärderingen så upptäcktes en hel del problem i 

gränssnittet. Dessa problem ansågs dock vara sådana som inte kunde inkluderas i den fortsatta 

studien eftersom gränssnittet hade ändrats så mycket. Det kan ha påverkat studien att problem från 

en heuristisk utvärdering inte ingick i den jämförelse som fokusgruppen fick validera, men tillräckligt 

många riktiga problem tros ha upptäckts genom användbarhetstestet. Vidare anses att det går att hitta 

fler problem genom användbarhetstest än man gör genom en heuristisk utvärdering, men detta beror 

också självklart på hur undersökningarna formuleras och vilka som utvärderar eller medverkar i 

tester. Sharp et. al (2007) nämner studier som har visat att en heuristisk utvärdering fångar upp få 

problem som verkligen är användbarhetsproblem och att metoden bör räknas som ett komplement 

till andra metoder. 

Som tidigare nämnts så är arbetsmetoden för beslutsstödssystemet Impactorium inte något som haft 

fokus i det här arbetet, vilket är synd eftersom det blir svårt att i slutändan garantera att de riktiga 

användarna kommer att vilja arbeta i systemet. I användbarhetstestet beror vissa av de funna 

problemen på att användarna från försöken inte har kunskap om hur man genomför en analys eller 

vet hur de bör tänka när de bygger en modell och hur de skall bryta ner analysobjekt i faktorer som 

påverkar. Därför kan vissa av problemen som upptäcks vara mindre befogade att belysa när man 

anser att den tänkta slutanvändaren faktiskt har sådana kunskaper. Användbarhetstestet borde ha 

designats med inriktning på situation awareness för att få en tydligare koppling mot beslutsstödssystem 

och där uppgifter relaterats mer till verkliga händelser. 

Resultatet från användbarhetstestet visade sig stämma mycket väl överens med de problem som 

fokusgrupperna validerade. Det var endast två av 64 registrerade problem som inte ansågs vara några 

problem för en tänkt slutanvändare. Alltså var nästa samtliga funna problem sådana som kan åtgärdas 
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och ca 2/3 sådana som bör åtgärdas enligt fokusgrupperna. Jag tror att dessa siffror ganska väl 

stämmer överens med verkliga problem men vill ändå nämna att en osäkerhet kan finnas eftersom 

fokusgrupperna genomfördes på olika sätt. Den ena som en ostrukturerad gruppintervju, där 

deltagarna fritt kunde diskutera ämnet ostört av moderatorn. Den andra som en strukturerad 

gruppintervju där moderatorn stegade igenom alla användbarhetsproblem och dessa klassificerades 

av deltagarna. Detta i sin tur gav att resultaten från den andra fokusgruppen var mycket tydligare 

kopplade till problemen. För den första gruppen tolkades resultat från den diskussion som hölls, 

vilket innebar att det var jag som moderator som klassificerade problem utifrån hur jag tolkade 

samtalet. 

I beslutsstödssystemet Impactorium finns de komponenter som Sage (1997) beskriver som 

fundamentala; databasen, modellen och användargränssnittet. Databasen existerar med dess innehåll 

av information. Modellen går att bygga och hantera efter sammanhang och bevisning. Ett 

användargränssnitt finns även om det har vissa brister i användbarheten. Utöver dessa nämner Sage 

även användaren som en viktig komponent och för Impactorium finns en definierad målgrupp. Vad 

som inte finns, som Sage nämner speciellt angående användargränssnittet, är en involvering av 

användare. Detta leder enligt Sage till att gränssnittet i större grad innehåller vad utvecklarna vill ha 

och i mindre grad vad användarna behöver. 

Utvecklingen av Impactorium har inte skett enligt användarcentrerad design (ACD) och man vet för 

lite om användarnas behov. Precis som Raskin (2000) beskriver att man kan förlora viktig input om 

man inte har med användaren utan enbart låter experter uttala sig, saknas detta i arbetet med 

Impactorium. Enligt honom så är det första steget i ACD att lära känna sina användare för att just 

förstå deras behov, eftersom de delar många vanliga mentala attribut trots att deras uppgiftsrelaterade 

behov kan variera.  

Jag anser att det första man bör göra innan man går vidare med utvecklingen av Impactorium, är att 

ta reda på hur en underrättelseanalytiker vill arbeta, vilka önskemål han har och vilka krav han ställer 

på ett sådant system. Man måste få tag i rätt sorts användare för att kunna skapa ett program med 

användarnytta som har ett användbart gränssnitt. En tanke som har slagit mig är att man kan lära sig 

mycket av personer med erfarenhet. För att kunna utveckla systemet vidare kan man t.ex. blanda in 

pensionerade underrättelseanalytiker om man inte kan få tag i personer som arbetar med detta idag. 

Jag tror att man slösar på resurser och riskerar att skapa ett system som inte används om man inte 

blandar in riktiga användare. 
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För att slutligen ge ett sammanfattande svar på forskningsproblemet; 

Kan man i ett beslutsstödssystem skapa ett användbart gränssnitt utan att involvera användare från den 

tänkta målgruppen? 

Ja! Om man gissar rätt kan man göra det, men Nej! man bör inte försöka gissa sig till hur 

slutanvändaren vill arbeta och därmed riskera att systemet inte används. Gränssnittet kommer 

troligen att ha brister i den funktionalitet som slutanvändaren har behov av. Det går genom kunskap 

om användbarhet och beslutsstödsystem att skapa ett gränssnitt och funktionalitet som är användbart 

och har användarnytta, men varje beslutsstödssystem har en speciell domän som den skall verka 

inom. I fallet med Impactorium är slutanvändaren en ganska unik målgrupp som troligtvis har egna 

specifika mål och behov. Dessa bör man inte bortse från när man designar Impactorium. 

5.1 Förslag på vidareutveckling och fortsatt forskning  
När man vet mer om en tänkt slutanvändare, vilka mål han har och hur han vill arbeta tror jag att det 

är att dags att genomföra nya utvärderingar. Jag anser att det inte ger mycket att genomföra dessa 

innan man vet mer om slutanvändaren och att man kan skapa ett betydligt bättre system, som 

kommer att användas av underrättelseanalytiker om dessa är med i designprocessen. Nästa steg i 

arbetet med Impactorium bör alltså vara att ta reda på vilka behov underrättelseanalytiker har och hur 

de vill arbeta. 

En detalj i det arbete som jag har genomfört som jag önskar att jag hade gjort annorlunda är att ha 

fler fokusgrupper och att samtliga av dessa skulle genomföras strukturerade. Då tror jag att jag hade 

fått fram tydligare svar på varje problem som identifierats i tidigare undersökningar och att dessa får 

en säkrare validering.  

För att se tydliga skillnader som framkommer när de tänkta slutanvändarna deltar i designprocessen 

skulle det vara intressant att genomföra en jämförande studie där samma test utförs på riktiga 

användare som på användare utan domänkunskap. 

Eftersom utveckling av användbara produkter bör involvera personer från målgruppen skulle det 

också vara intressant att se vad man kan lära sig om slutanvändares arbetsmetoder utan att involvera 

eller tillfråga dem. Kan man få fram tillräckligt bra designunderlag enbart från andra källor? 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: <Anteckningar utvärdering> 
Utvärdering 1 

• Skuggor på fönster används olika. Detta markerar vilket fönster som är aktivt, men när det 

inte är konsekvent tycker jag att det tappar funktionen. Istället kan det aktiva fönstrets ram 

vara i en annan färg. 

• Begreppen är röriga. Jag förstår inte vilket som är vad. Enligt rapporten (Svensson. P., et. al.) 

beskrivs begrepp/objekt på ett sätt men verkar tolkas på ett annat i programmet. 

• Global search hamnar i fokus när man kommer in i programmet, men verkar inte användas 

särskilt frekvent. Det känns oklart varför den får så viktig del i gränssnittet, samt att det är 

svårt att förstå skillnaden på Global search och vanlig Search. 

• Search som finns i längst upp navigationsmeny är det första som användaren kommer att hitta 

i menyerna. Är den viktigast? Hör den till navigationen? 

• En prioritering på vad som är viktigt i navigationen bör göras, och struktureras uppifrån och 

ner. Gissningsvis kommer My analysis objects att hamna överst i navigationen. Modelorium 

kan startas från annan plats tillsammans med andra externa applikationer. Jag är väldigt oklar 

över vad Knowledge request innebär. 

• I vissa lägen syns inte hela fönstrets (eller navigationsmenyns) innehåll och det går inte att 

scrolla. 

• Programmet körs i en webbläsare utan att man använder det som med konventionella 

hemsides-liknande utseende/funktioner. Det kan vara rörigt att tro att det ska fungera som 

en webbsida eller som ett vanligt windows-program. 

• Man kan inte använda högerklick for att få fram menyer i gränssnittet. Man skulle kunna 

lasta av en väldig massa av de funktioner som finns i gränssnittet nu om man kunde koppla 

dessa till en högerknapp. Att man programmet körs i en webbläsare glöms lätt bort, men jag 

tror att det istället är något man ska försöka utnyttja och skapa ett utseende som mer upplevs 

som en hemsida, sa att man inte försöker att använda det på ett satt som inte går eller att 

man tror att man kan gå utanför de ramar och regler som en webbsida har. 

• Att ändra storlek på vissa fönster går, men inte på andra. Det är inget konsekvent 

användande av fönsterhanteringen. 
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• Behövs alla fönster? Det är ibland rörigt när de hamnar ovanpå varandra, speciellt när det 

inte är helt tydligt vilket fönster som är aktivt. Det verkar som att man kan öppna flera 

instanser av samma fönster, vilket verkar onödigt. 

• Finns någon hjälp att tillgå? Kan man få fram en hjälp/manual? Det behövs, speciellt när det 

är ett så avancerat gränssnitt med begrepp som inte är tydliga för användaren. 

• Om man håller muspekaren över länkar eller knappar borde alt-text kunna visa info om 

dessa. 

• Titlar på fönster används inte konsekvent. Vissa har namn, andra inte. Namngivningen bör 

ses över. Förslag är också att kalla ett nytt objekts fönster för t.ex. New analysis object tills det 

har sparats och därefter kan det få sitt objekttypsnamn – Analysis object. Det kan t.o.m. ha 

med objektsnamnet i titeln (Analysis object: Some object). 

• Färger används väldigt sparsamt. Färger kan t.ex. vara bra för att gruppera olika typer av 

objekt. Förslag är att färgkoda objektstyper eller att användaren själv kan ställa in vilka färger 

objekten har. Alla tänker olika och det bör stämma överens med vad varje användare själv 

har för mental modell över vilken färg som passar in på ett specifikt objekt. 

• Actions-knappen har ingen bra användbarhet i sig. Den ligger längst men är ändå ganska 

osynlig. I vissa av fönstren kan man scrolla i långa listor, markera list-innehåll och sedan bli 

tvungen att scrolla upp igen för att komma åt knappen. Förslag för att avlasta actions-

kanppen är att ge funktioner till högerklick, samt att placera funktionsknappar mitt i 

gränssnittet där de enkelt kan kommas åt, samt att de finns närliggande till det objekt man 

vill applicera funktionen på. 

• Flera av fönstren innehåller id. Jag gissar att dessa enbart är referenser till databasen och inte 

behöver visas i gränssnittet. Användaren kommer själv inte att lägga någon vikt vid vad dessa 

är och de tar plats och fokus från övrigt innehåll. 

• Auto-update finns både i grundfönstret och i Modelorium, hur används dessa? Kan man 

istället inte ha en knapp för refresh? 

• Drag-n-drop borde användas i större utsträckning. Det fungerar just nu bara när man lägger 

in ett analysobjekt till My analysis objects. Man bör fundera starkt över att börja använda det 

även i andra delar av gränssnittet och då framför allt i Modelorium, där jag anser att man bör 

kunna skapa kopplingar mellan objekt direkt i det visuella gränsnsnittet. 

• Val som inte gäller i delar av gränssnittet skall tas bort. 

• Val som för tillfället är inaktuella i gränssnittet kan gråas ut. 

• Hur trädstrukturen fungerar kan vara förvirrande när det finns olika benämningar på 

innehållet i strukturen: sub-objekt, influenced by. Det bör bara finnas ett sätt att benämna 
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detta på, eller snarare ett sätt att beskriva ett objekt uppåt och ett för att beskriva ett objekt 

neråt, t.ex. parent/child. 

• Nya användare måste få en förklaring till vad som ingår i gränssnittet och hur grundtanken 

med modellerna är tänkt att fungera. 

• Menyerna bör ha ett konsekvent användande av ord. Ibland heter det create new… och ibland 

heter det bara new…. Detsamma gäller för show… och list… när man vill visa saker ur 

databasen. 

• Att ta bort sker är för knepigt och vissa saker verkar inte gå att ta bort (tags). Förslag är att 

man direkt i objektet eller listorna/biblioteken kan högerklicka och ta bort genom en meny, 

direkt klicka delete på tangentbordet eller klicka på en papperskorgsikon. En dialogruta kan 

öppnas med en fråga för att säkerställa att användaren verkligen ville ta bort objektet. 

• Credibility som finns i ett fönster för analysis object, behöver inte ha så mycket utrymme. Det 

kan lika gärna bestå av en drop-down meny. 

Först och främst, vilket är det mest grundläggande, så är programmet byggt att fungera i en 

webbläsare men har funktioner och ett utseende som inte känns igen när man tänker på hemsidor. 

Det blir lite förvirrande att se ett gränssnitt som mer ser ut som ett windows-program, men saknar 

funktionalitet som kan kopplas ihop med den typen av program. Det som jag upplever mest 

frustrerande är att man inte kan använda högerklick för att få fram menyer i gränssnittet. Man skulle 

kunna lasta av en väldig massa av de funktioner som finns i gränssnittet nu om man kunde koppla 

dessa till en högerknapp. Att man programmet körs i en webbläsare glömmer man lätt bort, men jag 

tror att det istället är en sak man ska försöka utnyttja och skapa ett utseende som mer upplevs som en 

hemsida, så att man inte försöker att använda det på ett sätt som inte går eller att man tror att man 

kan gå utanför de ramar och regler som en webbsida har. Jag förstår att det är en gigantisk ändring att 

genomföra och att det troligtvis aldrig kommer att ske, men jag vill ändå nämna detta som ett 

användbarhetsproblem. 

Huvudfönstret och navigationsmenyn 

Global Search är det som ligger i fokus när man startat programmet, men jag tolkar det som att man 

väldigt sällan använder just de funktioner som är kopplade till denna del av gränssnittet, och då 

kunde de lika gärna visas i ett annat fönster. I övre delen av detta finns ett textfält med en ikon som 

ser ut som ett X bakom. Det finns inga förklaringar på vad detta är för något. Det ser inte ut som ett 

sökfält eftersom man ser ett sådant i Navigation-menyn med ett förstoringsglas som ikon. Det kan 

vara ett filter, men det finns heller inget som tydligt ger en konnotation till det. Autorefresh (time in 

sec) är också ett fält som jag inte förstår innebörden av. 
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Menyerna i Navigation tror jag inte följer en optimal struktur. Jag är inte helt säker på vilka dela av 

gränssnittet man kommer att använda mest, men jag tror inte att strukturen har byggts efter en sådan 

tankegång. En väldigt preliminär tanke över menystruktur som jag har är att man delar upp det i 

uppgifter och listor. Jag återkommer till detta strax, men vill först beskriva lite problem som finns i 

den nuvarande menyn. Delen som heter Analysis object (ibland avstavas ordet och ibland inte) 

innehåller dels analysobjekt, dels Impact Matrix och dels knowledge request. Delen som heter 

Information object innehåller rapporter och taggar. Innehållet i dessa är alltså inte helt det som man 

förväntar sig. Om man vill skapa ett analysobjekt, en knowledge request eller ett informationsobjekt 

så är det inte konsekvent val av ord för detta. Ibland heter det Create… och ibland heter det New… 

Detsamma gäller när man vill titta på listor, eftersom det ibland heter Show… och ibland heter List… 

Jag är just nu osäker på vad det var Impactoriumsviten innehåller och vad delarna kallades, men jag 

har för mig att det egentligen är Impact matrix som är Impactorium, att det är startfönstret som heter 

Indicatorium och att Modelorium är det visuella trädet som visas i ett eget program. Det finns något 

som heter Reportorium också, men jag kan inte riktigt komma på vilken del detta är. Men om jag nu 

kommer ihåg rätt så var det i Indicatorium som man skapar analysobjekt och att dessa i sin tur ska ha 

indikatorer (informationsobjekt) kopplade till sig och till dessa knyts repporter tolkas och ger ett 

sannorlikhetsvärde på indikatorn. Om detta stämmer borde det alltså finnas analysobjekt, 

informationsobjekt och rapporter att skapa ifrån menyerna. Utöver dessa vill man skapa knowledge 

requests och taggar.  

Så tillbaks till min tanke om hur menyn kan struktureras. Jag tänker mig en del som heter Create, 

vilken innehåller Report, Information object, Analysis object, Knowledge request och (Information) 

tag. En annan del av menyn kommer sedan att heta Lists och innehålla länkar till alla de fönster som 

är listor och Librarys. Innehållet i den här delen kan alltså vara: Reports library, Information objects 

library, Analysis objects library, Saved Knowledge requests och Saved Tags, samt eventuellt Saved 

Searches. Ännu en del i menyn kan kallas för Applications och innehålla länkar till Modellorium, 

Impact Matrix och andra program som kan tänkas vara intressant. Sökfunktionen som finns i 

navigationsfältet kan placeras längst upp i sidhuvudet på ett sätt som känns igen från många andra 

webb-gränssnitt och My analysis objects kan placeras längst upp i navigationen om det är genom 

denna man kommer att arbeta mest. Som jag nämnde tidigare är detta en väldigt preliminär tanke om 

förbättringar som man skulle kunna göra och jag har inte helt tänkt igenom dessa ännu, men 

användbarhetsproblemen kvarstår och behöver åtgärdas på något sätt. 
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Fönstret Analysis object 

Jag tänkte även gå in lite snabbt på ett av fönstren som öppnas från menyn som heter Analysis 

object. Detta öppnas antingen genom att man väljer Create new analysis object eller att man klickar på ett 

befintligt analysobjekt från listan. Först och främst så har detta fönster en title som stämmer ganska 

bra överens med vad man förväntar sig (vilket vissa andra fönster ibland saknar), men den kunde 

kallas olika när man skapar ett nytt objekt och när man öppnar ett befintligt. Just detta leder mig in på 

att ett objekt sparas automatiskt när jag skapar det, men att ändringar i ett identiskt fönster på ett 

befintligt objekt kräver att man klickar på spara-knappen. Här skulle en dialogruta med den typiska 

”vill du spara?”-texten komma upp. I övrigt innehåller fönstret flikar och den första av dessa heter 

General och då har man namn och beskrivning att fylla i, samt att det finns Model och Credibility. Rätta 

mig om jag har fel, men hör inte dessa sistnämnda till Indikatorer eller Information object och behöver 

alltså inte finnas med i fönstret som heter Analysis object. Ungefär samma sak gäller för de övriga 

flikarna, Vilka är intressanta att visa och vilka hör ihop med andra fönster? Jag tror mig ha förstått att 

det är tänkt att ett analysobjekt som har rapporter knutna till sig kan klassas som informationsobjekt 

och att det i så fall är ett enkelt sätt att göra om objektsorten på genom att man helt enkelt skapar 

denna koppling. Däremot är det rörigt för användaren att förstå skillnaden.  

Tillbaks till Model och Credibility, så tror jag att man inte behöver lägga så mycket utrymme på dessa. 

Det är radiobuttons som indikerar att man endast kan välja en (inget flerval som t.ex. checkbox skulle 

indikera) och man skulle lika gärna kunna göra detta val genom en drop-down meny. Man får känslan 

av att väldigt mycket fokus ligger på denna del av fönstret, men jag tror att man fortfarande kan få 

tillräckligt med vikt lagd på dessa även om man ger de mer utrymme och om de behöver ligga i 

fokus. Med mer plats för annat kan man kanske få in några funktioner från de övriga flikarna i 

samma fönster. 

Det kanske största frustrationsmomentet jag upplever i både det här fönstret och i många andra är 

knappen Actions med en drop-down. Det måste finnas bättre sätt att genomföra kommandon än via 

denna. I vissa fönster så scrollar man i långa listor och måste sedan scrolla längst upp igen för att 

komma åt knappen. 

Utvärdering 2: modifierat gränssnitt 

Resultaten från den senaste utvärderingen. Vissa saker som kom fram genom den nya utvärdering en 

är nya och andra kan vara samma som tidigare eller något modifierade. Vid vissa av punkterna, där 

osäkerhet om problem existerade noterades dessa ibland som frågeställningar. 

• Stämmer det att kalla huvudfönstret för Indicatorium fortfarande? 

• Menyerna behöver inte döljas, de bör vara åtkomliga hela tiden 
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• Saved Searches eller stored searches. Bestäm en formulering och använd konsekvent i hela 

gränssnittet. 

• Om man klickar på en länk från menyerna så bör fönstret som öppnas kallas för samma sak 

som länken hänvisade till. 

• Kan Impact matrix hamna under en annan del av menyn? Jag tolkar det som att den snarare 

hör ihop med de externa programmen (modelorium) 

• Länk till modelorium ligger i en box som också kallas Modelorium (stor begynnelsebokstav 

på ett namn eller inte?),  men är den enda länken vilket gör att det känns onödigt. Kan man 

kalla boxen för external programs eller liknande och placera länkar till sådana där? 

• Att boxarna i navigationen går att expanderas/kollapsa ser jag ingen anledning till. Om 

menyn är lång är det bättre att scrolla, men helst ska menyn inte vara så lång. Jag tror att man 

kan komprimera den rejält genom att ta bort saker eller flytta dessa. 

• My analysis objects, känns som att dt är vad man ska arbeta med, därför bör denna få mer 

fokus: antingen längst upp i menyn eller mitt i huvudfönstret. 

• Det är bra att ikoner används i my analysis objects, men dessa borde vara olika för de olika 

typer av objekt som finns där. 

• My analysis borde uppdateras när en ny koppling mellan objekt sker mellan analysobjekt. 

• My analysis objects bör ge besked om att ett objekt redan finns när man försöker att addera 

det igen. 

• Att högerklicka för att få upp en submeny i My analysis objects är bra, men detta bör 

samtidigt fungera i andra delar av gränssnittet. Det är inte konsekvent att det enbart fungerar 

här. 

• Stöd för svenska tecken bör finnas med i hela gränssnittet och i alla externa program. 

• Samtliga objektsfönster bör ha en ikon som symboliserar objektet, samt en title som 

överensstämmer med namnet på det aktuella objektet. 

• Skall automatisk rättstavning finnas med i textdialoger? Kan det verka störande när man läser 

text? 

• Fundera kring att använda Windows-standard på öppna dialogfönster: Knappar som "Ok", 

"Cancel", " Apply" borde kunna användas och att t.ex apply är gråmaskad så länge ingen 

ändring gjorts i fönstret. Ok bekräftar/sparar och stänger, Cancel stänger utan att spara och 

apply enbart sparar. 

• Använd ikoner i listor för att tydligare visa vilken typ av objekt som representeras i listan. 

Användaren lär sig att känna igen de enklare. 

Jimmy Berggren 

- 42 -



 

• Modeloriums fönster heter gwt, vilket verkar ologiskt för en inte så insatt användare. Det bör 

självklart kallas för Modelorium. 

• Actions-knappen i samtliga fönster bör tas bort. Den är inte användarvänlig och 

användarnyttan går antagligen att göra bättre på andra sätt än genomo en drop-down av 

kommandon som man kan genomföra. 

• Modelorium (men kan vara aktuellt för andra fönster också): I actions finns alternativer 

"Remove selected analysis object". var ifrån tar man bort den? Från My analysis obejcts eller 

från databasen. 

• Att använda cookies är inte bra. Ordna istället så att man loggar in. 

• I Modelorium bör det gå att dra och släppa objekt till visuella vyn. på så sätt får man bort 

kommandot från Actions-knappen. 

• I visuell vy i Modelorium bör förg, form och ikoner användas för att särskilja objektstyper. 

Jag kan tänka mig att man också vill kunna expandera och få fram vilka Informationsobjekt 

som finns länkade (som evidence) till ett Indikatorobjekt. 

• Drag-n-drop mellan objekt i visuellt läge (Modelorium) för att knyta ihop beroenden. 

Förslag: Om man släpper på ovansidan av objektet så skapar man ett beroende uppåt, 

släpper man på nedre delen så skapas ett beroende neråt. 

• Högra delen av Modelorium, där man kan se aktuellt objekt, bör ha en title som beskriver 

vad det är rutan innehåller, samt en ikon som klargör vilken typ av objekt det är. Man bör 

även kunna se informationsobjekt här. 

• Ett förslag på hur listor bör presenteras: Använd en lista för samtliga objekt och kalla den för 

Objects library. Objekten i listan representeras genom att de har olika ikoner för olika typer 

av objekt. Ett filter (kan vara checkboxar) gör det enkelt att visa just den typ av objekt man 

vill se, samt ett textfilter som kan sortera på namnen. 

• Långa listor bör ha en scroll/slidebar som inte tar bort "sidhuvudet", där funktions-knappar 

oftast är placerade. 

• Bra med en dialogruta som fråga om man vill ta bort ett objekt. Fundera på om det endast 

ska gå att radera objekt från lista, inte från objektet själv. Detta kan jämställas med windows-

utforskaren och öppnade dokument. Man kan inte radera ett dokument där man har öppnat 

det, utan detta gör man från filhanteringen. Följ konventionella lösningar! 

• Markörens fokus! När ett fönster öppnas bör markören hamna på första input-raden. 

Problem: första gången man klickar på input-rad, "fäster" inte markören. 

• Alt-text på samtliga delar i varje fönster bör finnas så att användaren kan få en hint om vad 

det innebär. En alt-text som säger fel sak ska inte finnas. 
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• Calculation function och Value rutor, i Analysobjekt-fönster, bör höra ihop, så att det blir 

uppenbart att de är beroende av varandra. 

• calculation function kan lika gärna vara en drop-down för att spara utrymme. 

• Hjälp bör implementeras. F1 för att komma åt dokumentation/hjälp. 

• Förslag: En startsida som visar en schematisk bild eller representation över hur analyser 

modelleras och är tänkta att se ut. Detta kan vara en enkel bild som bara visar det minsta 

man bör ha med men samtidigt få med så mycket som möjligt. Det ska vara en enkel 

överblick som gör att man förstår hur man ska arbeta. Det kan finnas med hover-effekter 

som visar information i en annan del av fönstret med utförligare beskrivning av delarna. 

• Actions-knapp för analysobject: delete bör kunna tas bort och hamna i lista, Add to My 

analysis objects kan få en egen knapp, create sub och link as sub kan hamna under 

Influences-fliken, refresh bör vara en egen knapp eller ske automatiskt, samt bind to 

knowledge request gissar jag försvinner men annars kan den finnas under den fliken. 

=actions-knappen tas bort. 

• Nya analysobjekt sparas automatiskt, men ändringar i ett befintligt objekt sparas inte om 

man inte klickar på Save. Man bör få en fråga om man vill spara när man stänger fönstret, 

eventuellt en indikator som visar att man ännu inte sparat ändringen. Nya objekt bör också 

rendera en fråga om man vill spara dom. Med dessa änringar fyller Save-knappen ingen 

funktion, men kanske skall finnas kvar för användare som känner sig osäkra. 

• Save-knapens placering bör vara densamma i alla fönster. 

• View i vizualisation tool fungerar inte (förutom i modelorium). Kan den kallas för view in 

modelorium? 

• Ramen på fönster verkar vara transparant i överkant. Bakgrunden lyser igenom. 

• Credibility kan lika gärna vara en drop-down som radiobuttons. 

• Om man i lista (analysis objects) markera flera eller enskild och klickar på en ny så 

avmarkeras de tdigare valda. 

• Hur ser man skillnad på vad som är analysobjelt och indikatorobjekt? Förslag: Ikoner samt 

olika begreppsdefinitioner 

• I listorna bör knapp för add to my analysis objects finnas, tillsammans med Open-knappen. 

Openknappen, om den ska användas, bör finnas med på liknande sätt i samtliga listor. 

Konsekvent! 

• När nya objekt skapas (samtliga: analysobjekt eller informationsobjekt eller annat) bör title på 

det fönstret vara t.ex. New analysis object. 

• Är det bara IO som taggas? 
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• Taggar borde räcka med en inputrad som har autocomplete från redan befintliga taggar. 

Knapp för "Add tag" och en knapp med "Tag library", vilken öppnar en dialogruta med 

valbara taggar. Detta sker förslagsvis under inputraden i samma fönster. 

• Location information? kan det istället kallas för Geograpfic location? X,Y, Z bör förtydligas 

vad det är? Om det är kartpositioner så förstår jag inte vad Z är för något. Varför finns en 

saveknapp? Kan man istället inte bara slå ENTER för att det ska uppdateras? Man borde 

kunna flytta markören direkt på kartan. 

• Content som finns under IO! Är det content (innehåll) som avses? eller är det en beskrivning 

(description) eller annat? Kan man inte ha både content och en URL? Framgår detta i så fall 

tydligt. 

• Lista med information objekts kan ha mer tabbar: En för geographic location (en glob), en 

för taggar som IO har... kanske fler? Listan visar inte mycket informativt just nu och man 

kan inte göra något med objekten i listan. 

• Filter-rutan bör ha en beskrivande text, så att man vet vad det är för typ av input. 

7.2 Bilaga 2: < Användbarhetstest: uppgifter>  
Uppgifterna som skall utföras: 

• Skapa ett analysobjekt 

o Tänk er analysobjektet som ett påstående som ni vill undersöka om det stämmer 

o Beskriv vad ni tror att de olika delarna av dialogrutan är 

o Förstår ni skillnaden på analysobjekt och indikator? 

• Skapa en indikator 

o Tänk er detta objekt som någonting där informationen kan värderas (trolighet) 

• Fundera och testa: Kan ni skapa analysobjekt på andra sätt? 

• Skapa ett informationsobjekt 

o Inkludera någon form av information till informationsobjektet (webb-adress) 

o Inkludera en beskrivning 

o Lägg till information om plats (geografiskt läge) 

o Skapa taggar som kan användas för att hitta informationsobjektet (metadata) 

• Studera de objekt ni har skapat 

o Mina analysobjekt 

o Library 

• Sök reda på ett av era informationsobjekt utan att använda Library 
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o Ändra beskrivningen 

o Ta bort en tagg och lägg till en ny tagg 

 Fundera kring New och Find 

o Lägg till information om plats (geografisk läge) 

o Ta bort webb-länk och lägg istället in textuellt innehåll. 

o Spara informationsobjektet igen 

• Länka en indikator till ett analysobjekt, dvs bind ihop dessa båda objekt hierarkiskt 

• Länka ett informationsobjekt till en indikator 

o Värdera indikatorn utifrån informationen 

• Ta bort indikatorn 

• Ta bort analysobjektet 

• Ta bort informationsobjektet 

 

7.3 Bilaga 3: < Användbarhetstest: resultatmatris> 

Utslag  Problem 
5  Tolkar IO som indikator i menyn NEW 

6  Förstår inte att det är en indikator som skapas default när de gör ett AO 

6  Förstår inte hur de skall namnge ett objekt eller vad dess beskrivning skall vara 

1 
Tror att de gjort ett fel när fönstret ändrar utseende när de väljer en annan 
beräkningsmodell 

1  Tror att det blir en indikator när man kopplar ett IO till analysobjektet 

2  Har svårt att se en skillnad på indikator och ett vanligt analysobjekt 

2  Tror att en indikator måste ha ett överordnat AO 

2  Blandar ihop AO och IO 

3  Har problem att ta bort eller skapa AO 

4  Vill endast använda New till att skapa ett helt nytt arbete eller en ny modell. 

2  Otydligt att saker sker på högersidan 

4 
Tror att det skall gå att klicka på olika rader i My Analysis objects för att skapa t.ex. 
influences och evidence 

6  Missar att man kan högerklicka för att få fram kommandon 

1  Vill använda delete‐knappen för att ta bort saker ur trädet. 

4  Förstår inte att man kan dra o släppa i trädet 

5  Stör sig på att objekt kan finnas på flera ställen i trädet 

1 
När ett objekt finns två gånger i trädet och man länkar ett child så hamnar detta 
subobjekt inte på det tänkta objektet 

Jimmy Berggren 

- 46 -



 

Jimmy Berggren 

- 47 -

Utslag  Problem 
2  Tror att det skall gå att skriva i My A 

4  Det är otydligt vad som är indikator  

2  Förstår inte att man kan bygga child/sibling direkt från My A 

3  Layouten på My A är dåligt utnyttjad och svår att få överblick på. 

8 
Vill bygga modellen i mittenfönstret genom att dra och släppa eller högerklicka i 
det. 

6  Vill hantera objekt direkt i Model 

2  Vill kunna binda samman AO i object‐fönstret för att skapa hierarki 

3  Modellen som visas är inte den som de tror att de skall få se 

5  Vill kunna se IO i Model, tror att dessa skall visas. 

2  Färgkategorier 

3  Har problem med att skapa ett nytt IO 

5  Vet inte om ett informationsobjekt har sparats. 

7 
Försöker genom att använda influences eller evidence‐flikarna att kunna skapa 
beroenden eller nya objekt 

1 
När ett objekt har tagits bort visas det fortfarande i högra fältet, vilket medför att 
användarna inte vet om de har tagit bort objektet. 

6  Det går inte att ta bort IO på samma sätt som indikatorer 

4  Tror att IO skall synas i My analysis objects direkt när de har skapats 

4 
Försöker skapa länk mellan IO och indikator genom att använda actions‐knapp/add 
to analysis object 

4  Tolkar Location information fel 

4  Location X,Y, Z och markör på karta 

2  Vilken spara‐knapp skall man använda? 

2  Har problem med hanteringen av taggar 

1  Osäkra på var IO sparas och hur det hör ihop med modellen 

3  Har problem med textuellt innehåll (content) 

6 
Är den första fliken och den som har fokus när man startar, vilket gör att 
användaren tror att denna är den viktigaste i GUI 

1  Tror att de skall kunna söka på taggar 

2  Försöker att göra sökningar från andra platser/flikar 

1  Använder inte search eller hittar den inte. 

2  Svårt att förstå actions‐knapp 

4  Dra och släpp från Library är otydligt 

1  Vill kunna högerklicka på raderna i Library för att utföra kommandon. 

1  Otydliga flikar under Library 

1  De nämner att det borde öppnas ett fönster ovanpå de andra när man väljer New. 

1  Användarna stör sig på att man sällan får bekräftelser på att man lyckats med en 
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Utslag  Problem 
sak. 

1 
De vill kunna se ett informationsobjekt i modellen och att man själv ska kunna välja 
om det skall visas där eller inte. 

1  Det är otydligt vad autorefresh är.  

1  Influences kan man förstå ungefär, men det är otydligt. 

1  Det är konstigt att det är en blandning mellan ett program och en webbsida. 

1 
De lär sig att skapa objekt, men det är inte uppenbart för dem hur de skall göra och 
det är inte så att de kommer ihåg hur de gjorde 

1  New borde finnas i My A så att man enklare vet var i trädet det skapas 

1  Blir frustrerade och försöker klicka på allt, när de inte lyckas skapa ett korrekt AO 

1  Actions‐knapparna har kommandon som de inte riktigt förstår. 

1  Förstår inte taggning 

1  De inser att det går att arbeta från Library och verkar fokusera på den fliken 

1 
När det inte går att göra något i Model/mittfönster hamnar deras fokus i 
hägerfältet och de missar text och annat som finns precis framför ögonen på dem: 
t.ex den kursiverade texten om drag‐n‐drop 

1  Högerfältet scrollar åt höger‐vänster, vilket upplevs som ett problem 

1  En ångra‐knapp saknas 

1  Blir ställda när nytt fönster öppnas när de klickar på ett sökresultat 

 

7.4 Bilaga 4: <Validerade problem genom fokusgrupper>  

Utslag  FG1  FG 2  Problem 
5    L  Tolkar IO som indikator i menyn NEW 

6 
X  X  Förstår inte att det är en indikator som skapas default när de gör 

ett AO 

6 
L  L  Förstår inte hur de skall namnge ett objekt eller vad dess 

beskrivning skall vara 

1 
  S  Tror att de gjort ett fel när fönstret ändrar utseende när de väljer 

en annan beräkningsmodell 

1 
  X  Tror att det blir en indikator när man kopplar ett IO till 

analysobjektet 

2 
  X  Har svårt att se en skillnad på indikator och ett vanligt 

analysobjekt 
2  O  L  Tror att en indikator måste ha ett överordnat AO 

2  L  L  Blandar ihop AO och IO 

3    X  Har problem att ta bort eller skapa AO 

4    X  Vill endast använda New till att skapa ett helt nytt arbete eller en 
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Utslag  FG1  FG 2  Problem 
ny modell. 

2    X  Otydligt att saker sker på högersidan 

4 
X  X  Tror att det skall gå att klicka på olika rader i My Analysis objects 

för att skapa t.ex. influences och evidence 
6  L  X  Missar att man kan högerklicka för att få fram kommandon 

1  X  S  Vill använda delete‐knappen för att ta bort saker ur trädet. 

4  L  X  Förstår inte att man kan dra o släppa i trädet 

5    O  Stör sig på att objekt kan finnas på flera ställen i trädet 

1 
  X  När ett objekt finns två gånger i trädet och man länkar ett child så 

hamnar detta subobjekt inte på det tänkta objektet 
2    S  Tror att det skall gå att skriva i My A 

4  X  X  Det är otydligt vad som är indikator  

2  L  L  Förstår inte att man kan bygga child/sibling direkt från My A 

3  X  X  Layouten på My A är dåligt utnyttjad och svår att få överblick på. 

8 
X  X  Vill bygga modellen i mittenfönstret genom att dra och släppa eller 

högerklicka i det. 
6    L  Vill hantera objekt direkt i Model 

2  X  S  Vill kunna binda samman AO i object‐fönstret för att skapa hierarki 

3    S  Modellen som visas är inte den som de tror att de skall få se 

5  X  X  Vill kunna se IO i Model, tror att dessa skall visas. 

2  X  X  Färgkategorier 

3    L  Har problem med att skapa ett nytt IO 

5  X  X  Vet inte om ett informationsobjekt har sparats. 

7 
X  S  Försöker genom att använda influences eller evidence‐flikarna att 

kunna skapa beroenden eller nya objekt 

1 
  X  När ett objekt har tagits bort visas det fortfarande i högra fältet, 

vilket medför att användarna inte vet om de har tagit bort 
objektet. 

6  X  X  Det går inte att ta bort IO på samma sätt som indikatorer 

4 
  S  Tror att IO skall synas i My analysis objects direkt när de har 

skapats 

4 
  X  Försöker skapa länk mellan IO och indikator genom att använda 

actions‐knapp/add to analysis object 
4    L  Tolkar Location information fel 

4  L  X  Location X,Y, Z och markör på karta 

2  L  X  Vilken spara‐knapp skall man använda? 

2    X  Har problem med hanteringen av taggar 

1  O  O  Osäkra på var IO sparas och hur det hör ihop med modellen 

3    O  Har problem med textuellt innehåll (content) 
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Utslag  FG1  FG 2  Problem 

6 
O  O  Är den första fliken och den som har fokus när man startar, vilket 

gör att användaren tror att denna är den viktigaste i GUI 
1  X  X  Tror att de skall kunna söka på taggar 

2    X  Försöker att göra sökningar från andra platser/flikar 

1    L  Använder inte search eller hittar den inte. 

2    S  Svårt att förstå actions‐knapp 

4    X  Dra och släpp från Library är otydligt 

1 
X  S  Vill kunna högerklicka på raderna i Library för att utföra 

kommandon. 
1    L  Otydliga flikar under Library 

1 
  N  De nämner att det borde öppnas ett fönster ovanpå de andra när 

man väljer New. 

1 
  O  Användarna stör sig på att man sällan får bekräftelser på att man 

lyckats med en sak. 

1 
X  X  De vill kunna se ett informationsobjekt i modellen och att man 

själv ska kunna välja om det skall visas där eller inte. 
1    L  Det är otydligt vad autorefresh är.  

1    O  Influences kan man förstå ungefär, men det är otydligt. 

1 
N  N  Det är konstigt att det är en blandning mellan ett program och en 

webbsida. 

1 
L  L  De lär sig att skapa objekt, men det är inte uppenbart för dem hur 

de skall göra och det är inte så att de kommer ihåg hur de gjorde 

1 
  S  New borde finnas i My A så att man enklare vet var i trädet det 

skapas 

1 
  L  Blir frustrerade och försöker klicka på allt, när de inte lyckas skapa 

ett korrekt AO 
1  L  L  Actions‐knapparna har kommandon som de inte riktigt förstår. 

1  L  L  Förstår inte taggning 

1 
  S  De inser att det går att arbeta från Library och verkar fokusera på 

den fliken 

1 

  S  När det inte går att göra något i Model/mittfönster hamnar deras 
fokus i hägerfältet och de missar text och annat som finns precis 
framför ögonen på dem: t.ex den kursiverade texten om drag‐n‐
drop 

1 
X  X  Högerfältet scrollar åt höger‐vänster, vilket upplevs som ett 

problem 
1    X  En ångra‐knapp saknas 

1    L  Blir ställda när nytt fönster öppnas när de klickar på ett sökresultat 
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