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ABSTRACT 
Interfaces are everywhere in our daily lives. You can find them at home, in 

the library, in shops and even in your pocket. How can the development of 

an interface look like? What can be done to make the development more 

efficient? An interface can always evolve and get better. A line must be 

drawn for when the interface is ready to get on the market. How does one 

draw this line? 

 

The paper analyses the development of an interface from its beginning until 

the delivery to the customer. The development of the interface is done 

iteratively and partial deliveries are made to the customer. To check the 

interface’s usability we let potential users test the interface. The tests are 

analysed and a final version based on the test results are presented.  

 

The conclusions drawn show among other things that it is good to as soon as 

possible determine who will use the system and how it will be used. It’s also 

good to give a sense of how the system will function before the 

implementation is available. By doing this you can avoid misunderstandings 

and make the development more efficient.  
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ABSTRAKT 
Gränssnitt finns överallt i vår vardag. Du finner dem i hemmet, i biblioteket, 

i affären, på tågstationen och till och med i din ficka. Hur kan utvecklingen 

av ett gränssnitt se ut och vad kan göras för att effektivisera utvecklingen? 

Ett gränssnitt kan alltid utvecklas och bli bättre. En gräns måste emellertid 

sättas för när gränssnittet är redo att komma ut på marknaden. När ska denna 

gräns sättas? 

 

I uppsatsen analyseras utvecklingen av ett gränssnitt från dess begynnelse 

fram till första leverans till kund. Utvecklingen av gränssnittet sker iterativt 

och delleveranser sker till kunden. För att kontrollera gränssnittets 

användbarhet testas gränssnittet av potentiella användare. Därefter 

analyseras testerna och utifrån dem presenteras sedan en sista version. 

 

De slutsatser som kunde dras är bland annat att det är bra att så fort som 

möjligt ta reda på av vilka systemet kommer användas och hur det kommer 

användas. Det är också bra att ge en känsla av hur systemet kommer fungera 

redan innan implementationen finns tillgänglig för att på så sätt effektivisera 

utvecklingen och undvika missförstånd.  

 

 

Nyckelord: interaktionsdesign, grafik, användbarhet och systemutveckling 
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1 INLEDNING 
I inledningen ges först och främst en introduktion kring användbarhet, varför det är 

viktigt att lägga ner tid på användbarheten samt hur användbara system kan 

utvecklas. Därefter kommer en förklaring till det problemområdet uppsatsen tar 

upp samt vad arbetets syfte och mål är. För att det ska bli lättare att hitta i 

uppsatsen följer därpå en disposition.  

 

Introduktion 
Gränssnitt finns överallt i vår vardag i dag. Du finner dem i hemmet, i biblioteket, i 

affären, på tågstationen och till och med i din ficka. Men vad är ett gränssnitt? 

Svenska Akademins ordlista beskriver gränssnitt enligt följande ”förbindelselänk 

mellan en dator och dess kringutrustning; program som underlättar kontakten 

mellan dator och avsändare”(Svenska Akademin, 2007). I denna uppsatts är det 

den senare betydelsen som avses.  

 

Nya produkter släpps på marknaden och med dem ställs krav på användbara 

gränssnitt. Om ett gränssnitt inte är användbart kommer det inte att ha några 

användare(). Det finns olika definitioner av ordet användbarhet, här är två av dem. 

Användbarhet kan delas upp i nytta och hantverk. Varav nytta beskriver vad 

användaren får ut av att använda systemet och hantverk innefattar hur väl sidan är 

strukturerad, designad och implementerad(The GNOME Project). Det finns en 

standard för användbarhet, ISO 9241-11, som beskriver användbarhet enligt 

följande ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 

produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”. Denna standard menar 

också att produkten i sig inte är användbar. Användbarheten syftar på hur väl 

produktens målgrupp kan utföra de tänkta uppgifterna med produkten (Tommy 

Sundström, 2005 ).  

 

För att ta reda på om ett gränssnitt är användbart måste först och främst dess 

målgrupp ringas in. Gränssnittet ska vara implementerat efter målgruppens behov 

och kunskaper. För att utvärdera systemets användbarhet bör testarna vara 

plockade ifrån denna målgrupp. Det är viktigt att ha med målgruppen i 

utvecklingsprocessen då det enbart är dem som har full förståelse för hur systemet 
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används. Kanske är det många olika typer av användare som innefattar 

målgruppen. Det är av stor vikt att titta på hela spannet av den utvalda målgruppen 

och inte bara en del (The GNOME Project). Denna uppsatts följer utvecklingen av 

ett webbgränssnitt med inriktning interaktionsdesign och grafik.  

 

Problemområde 
Ett gränssnitt kan alltid utvecklas och bli bättre, detta märker vi exempelvis när 

datorn eller telefonen sätts igång och vill uppdatera mjukvara. En gräns måste 

emellertid sättas för när gränssnittet är redo att komma ut på marknaden.  Hur dras 

denna gräns och när är ett gränssnitt redo för leverans? 

 

Låt säga att du har en kund som vill att du ska bygga ett system. Kunden själv är 

inte säker på hur systemet ska se ut och vilken funktionalitet som ska 

implementeras. Vad kan göras för att effektivisera utvecklingen av ett 

webbgränssnitt? 

 

När vi är ute på nätet och surfar hittar vi både bra och mindre bra gränssnitt. Ibland 

är gränssnitten så komplicerade att du som användare inte vet vad som ska göras. 

Hur kan systemutvecklarna ta hjälp av grafiken för att underlätta för användarna? 

 

Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att analysera samt föra en diskussion kring utvecklingen av 

ett grafiskt gränssnitt. Målet med rapporten är att visa hur det kan gå till när ett nytt 

webbgränssnitt blir till. Projektet ska resultera i en första version av ett nytt 

gränssnitt som ska levereras till kund för vidareutveckling.  

 

Disposition 
I Bakgrund ges en översiktlig beskrivning av projektet och vad som ligger till 

grund för projektet, en beskrivning av den utvecklingsmiljö projektgruppen sitter i 

samt de, för arbetet, relevanta redskapen som används för att utveckla systemet. 

Därefter följer en beskrivning av krav från kunden samt en ingående förklaring av 

projektets funktionaliteter och struktur. Metodik beskriver hur arbetet med 

projektet och uppsatsen har strukturerats samt vävts in i varandra. Gränssnittets 
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utveckling är projektets huvuddel. Den beskriver projektets utveckling och 

progress i detalj samt diskuterar problem och lösningar. Gränssnittets utveckling 

följs av sammanfattning och slutsatser samt idéer kring framtida arbeten. 

 

Språk 
Uppsatsen har jag valt att skriva på svenska. Eftersom systemet är uppbyggt på 

engelska har jag översatt termerna som används kring systemet till svenska.  
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras bakomliggande information för att förstärka bilden om 

projektets helhet. Först och främst ges en inblick i den teknik projektet byggs upp i 

samt hur projektgruppen är uppbyggd. Därefter kommer en introduktion till 

projektet och vad kundens syfte med systemet är. 

 

Projektgrupp 
Projektgruppen består av åtta studenter från Blekinge tekniska högskola. Vi går i 

olika årskurser och program. Programmen är Data & Systemvetenskapliga 

programmet, Webb, Internet & Programvaruteknik, civilingenjör i 

datateknik/elektroteknik, Msc Software quality engineering (coop). Att vi kommer 

från olika program kan vara till fördel då vi kan dra nytta av varandras olika 

kunskapsområden. Nackdelen är att kurser löper parallellt med projektet vilket gör 

det svårare att samlas samtidigt. Detta i sin tur leder till att utvecklingen av 

systemet försvåras då frågor och svar inte kan ges direkt. 

 

Metodik 
Arbetet med uppsatsen löper parallellt med projektet. På så sätt finns problemen 

färskt i minnet när de skrivs ner. För att lättare se systemets utveckling har en 

progression av både projekt och uppsats skett iterativt.  

 

Vad gäller projektets arbetsgång utgår vi från att jobba enligt Scrum. Vilket bland 

annat innebär att vi har delleverans till kunderna, jobbar iterativt samt att 

arbetsdagen startas med ett kort möte(Softhouse) Vid författandet av uppsatsen är 

det delleveranserna som till stor del utgör de olika versionerna. Efter en 

delleverans börjar projektet med en ny iteration samtidigt som bilder och 

problemlösningar från förra iterationen dokumenteras för att sedan användas i 

uppsatsen. Den sista versionen är helt baserat på ett användartest som görs för att 

analysera gränssnittets grafik och interaktionsdesign. För testet används metoden 

Think Aloud Method(Caleb John Clark, 1999). 
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Kort om projektet 
Företaget projektgruppen jobbar mot har redan en fungerande produkt. De vill ta 

fram ett grafiskt gränssnitt åt produkten som är lättanvänt samt har ett finare och 

renare utseende. De är också intresserade av att gränssnittet ska vara generellt. Med 

andra ord vill kunden ha möjlighet att koppla gränssnittet till flera olika produkter. 

Den produkt projektgruppen först och främst ska jobba mot förklaras nedan. 
 

Företaget har datakällor placerade nationellt. Det är från datakällorna som data 

hämtas. Vissa datakällor har flera användare än andra vilket betyder att statistiken 

blir felaktig om de skulle jämföras direkt med varandra. För att lösa detta byggs 

logiska datakällor upp som i sin tur kan innehålla en eller flera datakällor. 

Produkten kör tester för att ta reda på ifall de logiska datakällorna är konsekventa 

gentemot varandra.  

 

Data Process Modeler (DPM) är systemet som företagets produkt kommer att 

använda sig av för att skapa de logiska datakällorna. I DPM ska det också gå att 

definiera olika flöden samt koppla dessa flöden till de logiska datakällor som ska 

användas. Det ska därefter gå att distribuera flödena till företagets produkt eller det 

system som är integrerat med DPM.  

 

Projektgruppen har inte tillgång till företagets produkt utan bygger upp systemet 

utifrån de krav som kunden specificerar i kravspecifikationen. All data som visas 

på bilder och liknande är låtsasdata som används för att testa gränssnittet. 
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3 KRAV 
Nedan finns de krav som företaget ställer på funktionalitet, interaktion samt grafik. 

Det är bara de krav som är av värde för projektet som tas med i denna del. 

Gränssnittets beståndsdelar 
Gränssnittet består av ett antal komponenter som ska implementeras. Här ges en 

förklaring till komponenterna och deras syfte. I Figur 1 kan du se gränssnittets 

olika beståndsdelar. 

 

 

 
Figur 1: gränssnittets beståndsdelar 

 

Aktiviteter 
Gränssnittet ska först och främst innehålla olika aktiviteter. Målet är att alla 

aktiviteter ska laddas från de system som ska kopplas till det grafiska gränssnittet. 

Aktiviteterna kunden tror sig kunna ha användning av är Datakälla, Fil, Samla, 

Filter, Injicera, Transformera, Analysera. 

 

 

Ikontyp Egenskaper 

Datakälla I Datakälla bestämmer användaren vilken datakälla information 

ska extraheras från. 
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Fil I Fil hamnar den information som har plockats ut och bearbetats. 

Det ska också gå att extrahera data från filen för att därefter 

bearbeta den och stoppa den i en datakälla. Fil kan således också 

vara först eller sist i flödet. 

Samla I Samla bestämmer användaren vilken information som ska 

extraherar från en datakälla eller en fil. Det går inte att 

konfigurera Samla om den inte först är kopplad till en datakälla 

eller en fil. 

Filter Här filtreras data så användaren får ut exakt vad han/hon vill ha. 

Injicera Med Injicera kan användaren lägga in information i flödet 

Analysera I Analysera bestäms hur data ska jämföras med varandra.  

Transformera Transformera ska klara av att transformera två attribut så att de 

kan jämföras med varandra. 

 

I Figur 2 illustreras ett exempelflöde för att förtydliga vad ett flöde kan användas 

till, hur det ser ut och hur det kommer ett fungera. I detta flöde extraheras data från 

Databas av Samla. Därefter analyseras två olika dataextraheringar med varandra i 

Analys. Informationen som plockas fram från analysen sparas sedan ner på fil.  

 
Figur 2: exempelflöde 
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Palett 
Paletten innehåller alla aktiviteter som visas med hjälp av ikoner. Dessa ikoner ska 

sedan kunna dras ut till kanvasen för att skapa ett flöde. 
 

Kanvas 
Det ska gå att skapa och ta bort kanvaser. Aktiviteter från paletten ska kunna 

släppas på kanvasen. Därefter ska aktiviteter kunna associeras med varandra för att 

på så sätt bestämma i vilken ordning de ska köras. Associationen ska göras med 

hjälp av grafiska linjer som dras mellan de olika aktiviteterna. Det ska också gå att 

hantera flera kanvaser åt gången.  

 

Meny 
I menyn ska standardfunktionalitet ligga, så som att spara ner projektet, skapa ett 

nytt projekt eller öppna ett existerande projekt. 

 

Företagets grafiska riktlinjer 
Företaget har grafiska riktlinjer som bör följas. Grafiska riktlinjer är råd för hur 

system ska se ut och byggas upp. I de grafiska riktlinjerna projektgruppen fick ta 

del av definieras bland annat vilka färger som får användas samt ett antal fonter 

som används för olika typer av dokument.  

 

Funktionalitet 
Gränssnittet ska vara ett drag och släpp gränssnitt, med andra ord ska det vara 

möjligt att ta en aktivitet från paletten och sedan släppa aktiviteter på kanvasen. 

Det ska finnas en vy för att hantera logiska datakällor. Det ska gå att öppna ett 

projekt för att sedan ändra det och slutligen spara ner det igen.  

 

Ett minimikrav för att kunden ska godkänna projektet är ställt. Det ska det gå att 

måla upp ett flöde där Datakälla associeras med en Samla. Allt ska vara 

konfigurerat samt att det även ska gå att spara ner, ändra, validera och öppna 

projekt. Figur 3 visar det kravställda flödet.  
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Figur 3: kravställda flödet 
 



 

  15 

4 GRÄNSSNITTETS UTVECKLING 
I gränssnittets utveckling ges en förklaring till hur gränssnittet stegvis har 

utvecklats från den första versionen till den näst sista versionen. Den sista 

versionen finns under rubriken slutversion och är utvecklad från testresultaten. I de 

första versionerna har funktionaliteten ännu inte hunnit utvecklas därför läggs det 

större vikt på grafiken här. I de senare versionerna är det mer fokus på 

interaktionsdesignen. 

Första versionen 
Versionen på bilden under skiljer sig mycket från de övriga versionerna. En inblick 

i varför den ser ut som den gör och vad tanken bakom versionen är illustreras 

nedan.  

 

 
Figur 4: version 1 
 

Utveckling 
Stor tyngdpunkt låg på grafiken under de första veckorna av utvecklingen. I 

projektet har grafiken utvecklats parallellt med implementationen av 

funktionaliteten. Skissen ovan är den första av systemets tänkta utseende. Här är 

ännu inget tekniskt implementerat. Denna version skapades efter första mötet med 

kunden och kom till för att ha någonting att utgå ifrån.  
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Grafiska riktlinjer 
Versionen som visas i Figur 4 skiljer sig mycket från de övriga versionerna. 

Anledningen är att företagets grafiska riktlinjer dök upp först senare. Det är med 

andra ord viktigt att fråga efter företagets grafiska riktlinjer så fort som möjligt. 

Riktlinjerna gör det lättare som grafiker och utvecklare att skapa en produkt som 

kunden blir nöjd med.  
 

Aktiviteter 
Fyra olika ikoner representerar fyra aktiviteter. Här är en förklaring till ikonernas 

symbolik: 
 

 
Figur 5: Datakälla 

 
Figur 5 ska symbolisera en Datakälla. Liknande symboler används ofta för 

databaser. Symbolen är vedertagen för människor som jobbar inom 

mjukvaruindustrin. För människor som inte jobbar inom mjukvaruindustrin är 

symbolen lätt att komma ihåg då den ser ut som en förvaringsburk vilken i sin tur 

associeras till förvaring av något slag. Det är stor vidd på den målgruppen som 

kommer jobba med systemet. Vissa kommer känna igen symbolen och andra inte. 

Om man använder systemet för första gången och inte vet vad de olika symbolerna 

är till för kan man hålla pilen över dem för att få fram en titel.  
 

 
Figur 6: Samla 

 
Symbolen i Figur 6 ska symbolisera Samla. För att göra symboliken så generell 

som möjligt användes här bollar. Bollarna i Samla symboliserar data som plockas 

ut från Datakällan.  
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Figur 7: Filter 
 

Filterikonen föreställer ett nät med flera bollar bakom sig och en boll framför sig. 

Nätet filtrerar ut bollar som får vara med. Det förekom många olika reaktioner 

kring denna symbol, bland annat associationer till fängelseceller, tennis och fiske. 

Illustration av symbolen finns i Figur 7. Det var inte någon som förstod vad 

symbolen innebar vilket gör symbolen oanvändbar.  

 

 

 
Figur 8: Analysera 
 

Analysaktiviteten i Figur 8 visar en checklista men problemet med denna ikon är 

att den är väldigt detaljrik. Då ikonerna endast är 40x40 pixlar kan det bli svårt att 

se så små detaljer.  Anledningen till varför ikonerna är 40x40 pixlar stora är av den 

enkla anledningen att det såg bra ut. Vi ville inte ha aktiviteterna för stora eftersom 

det är viktigt att hela flödet får plats på kanvasen. Samtidigt behövde vi tänka på att 

de skulle vara tillräckligt stora för att greppa och flytta runt. 
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Övrigt 
 

 
Figur 9: palett 
 

Ikonerna på paletten i Figur 9 har en liten spegeleffekt så att det ser ut som om de 

står upp. Idén är tagen från menyn i Mac OS X.  

 

 
Figur 10: lyseffekt 
 

När man drar en ikon från paletten och den är aktiv så ska det synas med hjälp av 

en lyseffekt. Ett exempel ges i Figur 10. 
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Andra versionen 
Andra versionen genomfördes efter andra mötet med kunden och har utvecklats 

från kundens respons på den första versionen. I denna version är det enbart fokus 

på aktiviteterna för att få dem bra. 

 

 
Figur 11: version 2 
 

Ikonerna ändras 
Efter andra mötet med kunden ändrade symbolerna och ikonerna snabbt riktning åt 

ett håll som är mer likt företagets egna produkter. Ikonerna liknar knappar och 

symboliken är stilren vilket troligtvis gör den lättare att förstå. Symboliken är även 

inspirerad av bilder från kundens kravspecifikation. På bilden visas samma 

aktiviteter som på den första bilden, det vill säga Datakälla, Samla, Filter och Fil. 

Datakällan fick behålla sin form tills vidare då den är en vedertagen symbol. 

Symbolen för Samla ska föreställa en hink och Filter ska föreställa en tratt. Sist 

finner du analysikonen som ska analysera de två flödena och ställa dem mot 

varandra. Denna ikon ser mer ut som en ikon för att spara. Anledningen till att 

ikonerna har olika och starka färger är på grund av att de olika ikonerna har dessa 

färger i kravspecifikationen. Kanske är det symboler och färger som företaget är 

vana vid. Om det finns vedertagna färger som förknippas med olika symboler som 

företagets anställda är vana vid kan det förvirra användarna att byta färg. Se Figur 

11. 
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Tredje versionen 
Efter den andra versionen blev det ett studiebesök hos en grafiker i Malmö som 

gav råd och tips på hur grafiken skulle kunna se ut. Den tredje versionen bygger på 

dessa råd. I Figur 12 kan du se version 3. 

 

 
Figur 12 version 3 

 

Grafiska ändringar 
Efter ett besök hos Lisa Lindahl som jobbar som grafiker på Cybercom i Malmö 

blev det en uppdelning i paletten. Detta för att lättare urskilja hur de olika 

aktiviteterna ska användas. Fil och Datakälla är de objekt som aktiviteterna 

kommer jobba med. Man skulle kunna säga att Samla, Filtrera, Injicera, Analysera 

och Omvandla är olika handlingar som utförs på antingen Fil eller Datakälla. 

Därför ser Fil och Datakälla inte ut som de övriga ikonerna. Anledningen till att 

associationsikonen inte heller ser ut som någon av aktiviteterna är för att den inte 

kommer fungera på samma sätt. Troligtvis kommer den implementeras som en 

knapp som man trycker på när man vill associera de övriga ikonerna med varandra. 

Aktivitetsikonerna har fått en lite finare skuggning och Injicera samt Omvandla har 

tillkommit. Färgerna för Injicera och Omvandla kommer även de från 



 

  21 

kravspecifikationen. Paletten har av estetiska skäl en liten opacitet så det går att 

skymta bakgrunden. Se Figur 13. 

 

 
Figur 13: palett i version 3 

 
Formen på knapparna ändrades och färgerna plockades direkt från kundens 

grafiska riktlinjer. Fler knappar tillverkades. Nu ser vi Samla, Filtrera, Injicera, 

Analysera, Omvandla, Fil, Datakälla och Associera. En randig bakgrund har även 

tillkommit för både Kanvasen och bakgrunden. Enligt boken Web Style Guide ska 

man, vad gäller bakgrundsfärger, välja diskreta pastellfärger och undvika skarpa 

färger(Patric J.Lunch och Sarah Horton, 2001). Jennifer Tidwell menar att man ska 

välja en, två eller max tre stycken färger utöver svart och vit. Dessa färger med 

deras nyanser ligger sedan till grund för gränssnittets färgschema. Tidwell säger 

också att det går bra att använda sig av andra färger på exempelvis ikoner eller 

reklam, så länge man använder dem sparsamt(Jenifer Tidwell, 2006). Paletten 

ligger utanför kanvasen för att inte ta upp dyrbar plats som användaren kan lägga 

ikoner på. Kanvasen efterliknar ett tomt papper för att användaren ska få en känsla 

av att någonting ska byggas eller ritas upp på kanvasen. I den förra versionen blev 

filter, av ingen speciell anledning, målad som att den ses ovanifrån medan alla 

andra ikoner är ritade framifrån. Det är bra att vara konsekvent när det kommer till 

symbolik. Därför valdes i senare versioner att rita alla symboler som man ser dem 

framifrån. 
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Fjärde versionen 
De stora förändringarna i fjärde versionen är att funktionaliteten börjar växa fram. 

Det är nu möjligt att dra och släppa aktiviteter på kanvasen. Det dyker också upp 

funderingar på hur flera projekt ska hanteras samt hur associeringar ska ske mellan 

de olika aktiviteterna. Se Figur 14. 

 

 
Figur 14: version 4 
 

I detta förslag har alla symboler ändrat tjocklek. Om det finns för mycket detaljer 

på ikonerna ser användarna inte vad de ska föreställa. Därför är det viktigt att göra 

dem så tydliga som möjligt.  

 

För att hantera flera projekt valde projektgruppen att använda sig av tabbar som 

visas längst upp på kanvasen. Tanken med tabbarna är att de tydligt ska visa vilket 

projekt man är inne och arbetar med. Namnet på projektet ska stå längst upp i 

tabbarna. Om namnet inte får plats i tabben kortas det ner, men om användaren 

håller sin mus över namnet så ska hela projektnamnet synas. Genom att använda 

tabbar vid projekthantering blir det allt mer lättöverskådligt för användaren. 

Användaren kan hela tiden se vilka projekt som är igång och vilket som är aktivt. 

För att stänga ner ett projekt trycker användaren på krysset. 
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Paletten är i denna version flyttbar, vilket den inte var i förra. Detta är positivt då 

användaren inte behöver dra ikonerna lika långt om paletten flyttas med. Men det 

kan också vara negativ eftersom ikonerna också är dragbara. Låt säga att 

användaren har placerat ut paletten på ett speciellt ställe och ska börja dra ut 

ikoner. Om användaren då missar ikonerna och istället drar i paletten som då 

flyttas, kan det bli ett irritationsmoment. 
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Femte versionen 
I denna femte version implementerades funktionaliteten för markering av 

aktiviteter, skapa ny tabb, ta bort tabb, byta mellan öppna projekt, dra aktiviteter 

till paletten samt associera mellan olika aktiviteter. Se Figur 15. 

 

 
Figur 15: version 5 

 

Associering 
En av de viktigaste delarna i denna femte version är associeringen. Nu går det 

grafiskt sätt att associera de olika aktiviteterna med varandra. För att göra detta 

trycker användaren på associationsknappen. Det är den knappen som ligger längst 

till höger i paletten och ser ut som en kedja. Därefter trycker användaren ner 

musknappen i mitten på den aktivitet som ska associeras och drar musen från 

aktiviteten. När detta görs följer en svart linje med, denna svarta linje ska dras till 

den aktivitet användaren vill koppla till. Väl där släpper användaren musen och en 

pil ritas upp som indikerar åt vilket håll flödet går. Pilen är placerad i mitten mellan 

de två aktiviteterna. Till en början var tanken att den skulle placeras på den sida 

pilen pekade åt. Men om man gör på det sättet syns flödets färdriktning inte lika 

tydligt, därför blev pilen kvar i mitten.  När du trycker på associationsknappen 

hamnar du inne i ett associeringsläge vilket innebär att du inte kan göra något annat 

med dina aktiviteter än att associera dem. För att komma ut ur detta läge måste du 

trycka på associationsknappen en gång till, vilket är lätt att glömma när man är 
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inne i associationsläget. De tekniska begränsningarna med associeringen är, i nu 

läget, att en aktivitet bara kan hantera tre associeringar.  

 

 
Figur 16: markering och associering 

 

Markera och flytta aktiviteter 
Markering görs när vänster musknapp hålls ner. Därefter dras markeringen ut till 

önskad storlek. När en markering är gjord blir de markerade aktiviteterna ljusare. 

Exempel visas i Figur 16 där den översta raden är markerad och den undre raden är 

omarkerad. Egentligen skulle det behöva vara större skillnad mellan de markerade 

aktiviteterna och de aktiviteter som inte är markerade. När du har markerat 

aktiviteterna går det också bra att kopiera aktiviteterna via kortkommandot C. En 

möjlig bättre lösning hade varit att använda crtl + C som kortkommando istället då 

många är vana vid det kortkommandot. När du trycker på C så kopieras det du har 

markerat direkt och lägger sig under dina markerade aktiviteter. De kopierade 

aktiviteterna borde inte lägga sig direkt under gamla aktiviteter för då ser man inte 

att någonting har kopierats. Det hade varit bättre att flytta dem några pixlar åt ett 

håll för att visa att de finns. En annan tanke är att aktiviteterna inte skulle läggas in 

direkt efter att C har tryckts in utan snarare när användaren väljer att klistra in dem. 

Än finns inte stöd för det men det är ingen omöjlighet att det i framtiden ska gå att 

byta projekt för att därefter klistra in det som kopierats. Ett annat snyggt sätt att 

kopiera aktiviteter och sätta in i ett annat projekt hade varit om det gick att markera 

aktiviteterna och sedan dra dem på den tabb i vars projekt du vill att de kopierade 

aktiviteterna ska lägga sig. När du flyttar aktiviteter och de hamnar utanför 

kanvasen så kommer de automatiskt att åka in i kanvasområdet igen.  

 

 
Figur 17: tabbar 
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Byta mellan projekt 
Ny grafik har tillkommit vid skifte av projekt. Den aktiva tabben är vit. Resterande 

tabbar är mörklila, men när musen dras över de olika tabbarna ändras den tabb som 

musen är på till en ljusare lila färg. Detta gör att användaren lättare ser vilket 

projekt som är aktivt samt att användaren får respons av systemet när musen rör sig 

över de olika tabbarna. Se Figur 17 
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Sjätte versionen 
Implementationen av en definitionsvy för datakällor kom i version sex. Denna vy 

är inte essentiell för uppsatsen men ett flöde för hur den används är definierat i 

bilagorna. För att kunna lägga upp ett flöde behöver du en logisk datakälla att utgå 

ifrån. Denna logiska datakälla kommer bestå av olika datakällor. I definitionsvyn 

för logiska datakällor kan användaren skapa nya logiska datakällor av de datakällor 

som finns tillgängliga, se Figur 18. Denna vy är inte till för flödesmodelleraren 

utan snarare för personerna som ska konfigurera systemet. För närvarande går det 

att komma åt definitionsvyn från modelleringsvyn. Det är inte helt klart var den 

senare ska placeras, det finns olika alternativ som skulle kunna passa. Ett av dem är 

att användare får ett id som ger access till bestämda vyer beroende på vad 

användaren ska ha tillgång till. I definitionsvyn för logiska datakällor finns 

färdigdefinierade logiska datakällor i en lista till vänster. För närvarande går det 

inte att ta bort eller ändra en sådan datakälla på grund av att alla flöden som 

använder sig av denna datakälla skulle fallera. Till höger om listan med de logiska 

datakällorna är formuläret du fyller i för att lägga till en ny logisk datakälla. När 

Datakälla läggs på kanvasen kan Datakälla kopplas till någon av de logiska 

datakällorna.  

 

 
Figur 18: definitionsvyn 
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Sjunde versionen 
Sammanfattningsvis går det efter den sjunde versionen att spara ner hela projekt 

med aktiviteter för att sedan öppna projekten igen. Funktionalitet för att validera 

projektet är tillagd. Ikonerna kan också konfigureras för Datakälla och Samla. 

Associationsknappen har fått ett nytt utseende och det går att ta bort associationer.  

 

 
Figur 19: spara projekt 

 

Spara och ladda 
För att spara ett projekt väljer användaren menyalternativet Fil och därefter Spara 

projekt. När Spara projekt är valt dyker en box med ett ifyllningsfält upp. Där kan 

användaren skriva in namnet på det nya projektet. Om projektet redan har ett namn 

har ifyllningsfältet det namnet i sig när boxen öppnas, se Figur 19. Funktionaliteten 

är implementerad för att användarna troligtvis oftare kommer att vilja spara ner 

projektet med samma namn som tidigare, än att spara ner projektet med ett helt 

nytt namn. För att öppna ett redan existerande projekt går användaren, liksom vid 

sparande av projekt, först in i Fil. Därefter kommer alternativet Öppna projekt att 

visas. När användaren klickar på Öppna projekt öppnas en box där en lista på 

existerande projekt är uppradade. Användaren väljer vilket projekt som ska öppnas 

och bekräftar valet. Projektet kommer då att dyka upp på kanvasen. Spara projekt 

och Öppna projekt hamnade under Fil i menyn utan att projektgruppen reflekterade 

kring det. Bilden ovan visar hur det ser ut efter att användaren har tryckt på Spara 

projekt.  
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Konfiguration av datakälla 
För att konfigurera en Datakälla drar användaren först och främst ut en Datakälla 

på kanvasen. När detta görs öppnas automatiskt en box med 

konfigurationsalternativ. Det går också att öppna konfigurationsboxen genom att 

dubbelklicka på ikonen, men då måste den vara på kanvasen och inte i paletten. 

När konfigurationsboxen är uppe får användaren får välja vilken logisk datakälla 

som ikonen för datakälla ska vara knuten till. När detta val är gjort bekräftar 

användaren valet och konfigurationsrutan stängs ner. Konfigurationsikonen får då 

en lila färg och namnet på den valda logiska datakällan står under ikonen, se Figur 

21. Om användaren istället hade valt att avbryta konfigurationen hade Datakällan 

varit grå och utan text under sig. Alla ikoner som är grå har med andra ord inte 

konfigurerats än, se Figur 20, 22. Anledningen till varför vi har gjort så är för att 

användaren inte ska behöva gå in på alla aktiviteter en extra gång för att ta reda på 

om det är konfigurerade eller ej. 

 

 
Figur 20: okonfigurerad Datakälla 

 

 
Figur 21: konfigurerad Datakälla 

 

Konfiguration av samla 
För att kunna konfigurera Samla måste användaren först och främst dra ut en 

Samlaaktivitet på kanvasen och därefter associera den med en datakälla. 

Datakällan i sin tur behöver vara konfigurerad annars vet inte samla vilken logisk 

datakälla som data ska extraheras från. Om användaren dubbelklickar på 

Samlaaktiviteten och den inte har någon association eller om Datakällaaktiviteten 

inte är konfigurerad kommer konfigurationsfönstret fortfarande att öppnas men den 

innehåller enbart en text som säger att den inte vet vilken logisk datakälla 
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information ska hämtas från. Låt säga att allt är korrekt associerat och konfigurerat 

och det nu är dags att associera Samla. Användaren dubbelklickar på ikonen och 

denna gång kommer konfigurationsalternativen upp. Användaren får nu välja ut 

vilka attribut som ska extraheras samt när detta ska ske. För att kunna välja när 

extraheringen ska ske finns det ett litet fält att klicka i. När användaren klickar i 

fältet visas en kalender. Därefter är det bara för användaren att klicka i vilket 

datum och vilken tid. När allt är klart bekräftar användaren konfigurationen och 

precis som konfigurationen för datakälla stängs fönstret ner och ikonen får färg. 

Samlaaktiviteten får en ljusgrön färg, se Figur 23. 

 

 
Figur 22: okonfigurerad Samla 
   

 
Figur 23: ett konfigurerat flöde 
 

Validering 
Valideringar av ett projekt ska göras när projektet sparas och när det distribueras. 

Det ska också finnas en manuell validering så att användaren kan validera projektet 

allt eftersom flödena färdigställs. Valideringen ser till så att alla aktiviteter har en 

association och att associationen är rätt samt att aktiviteterna är konfigurerade. 

  

När en association dras mellan två aktiviteter skickas ett meddelande ner till 

systemets regelverk som i sin tur returnerar om associationen är godkänd eller ej. 

Om associeringen är godkänd stannar den kvar annars försvinner den. Vid ogiltig 

associering hade det varit fördelaktigt med ett felmeddelande. Utan felmeddelande 

är risken att användaren testar att dra samma felaktiga association flera gånger och 

bildar en uppfattning om att systemet är fel. 
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Innan projektgruppen bestämde sig för alternativet ovan diskuterades det kring lite 

olika alternativ. Ett av de bästa alternativen var att när en association skulle göras 

och pilen hölls över destinationsikonen skulle systemet direkt se om associationen 

var giltig eller inte. Om den var ogiltig skulle ett rött kryss dyka upp istället för 

pilen. Detta gick tyvärr inte all lösa tekniskt sätt. Anledningen till varför denna 

lösning är bättre än den nuvarande är för att den ger användaren en direkt 

förklaring till varför det inte går att associera till en viss ikon. 

 

När en aktivitet dras ut på kanvasen är den grå. För att konfigurera aktiviteten 

dubbelklickar man på ikonen för aktiviteten, då dyker en konfigurationsbox upp. 

Boxen skiftar utseende beroende på vilken aktivitet som konfigureras. Innehållet 

ska hämtas från företagets produkt eller det system man har valt att koppla till 

gränssnittet. Det som är gemensamt för alla aktivitetskonfigurationer är knapparna 

Spara och Avbryt. När användaren känner sig klar med konfigureringen trycker 

han eller hon på Skapa, konfigurationsboxen stängs ner och den konfigurerade 

ikonen får färg. Om användaren istället väljer att trycka på Avbryt förblir ikonen 

grå och tråkig. När ikonerna är konfigurerade och kopieras blir de kopierade 

aktiviteterna grå. Detta för att det inte är meningen att konfigurationen ska gå att 

kopiera.  

 

För att ett projekt ska gå igenom valideringen går systemet igenom alla ikoner och 

ser till så att de är konfigurerade samt att alla har en giltig associering. Om 

valideringen inte går igenom dyker en röd box upp längst ner till höger om 

kanvasen som talar om vad som är felaktigt, se Figur 24. Om valideringen går 

igenom är boxen istället grön och det står att valideringen är godkänd. 

Anledningen till att valideringsrutan inte dyker upp i mitten av skärmen är för att 

den inte ska stoppa användarens arbetsflöde enligt designmönstret kortlivad 

feedback(Marg Grand, 1999).  

 
Figur 24: valideringsruta 
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Associationer 
För att ta bort en association måste man först och främst aktivera associationsläget 

genom att trycka på associationsknappen. För att det ska gå att se när associeringen 

är aktiv byter associationsknappen färg när användaren klickar på den, se Figur 25 

och 26. Därefter är det bara att klicka på den association som ska tas bort. För att 

det ska synas när kedjeläget är på eller av bildas genomskinliga lilla små bollar 

ovanför alla associationer när associationsläget är aktivt. Tanken från början var att 

orginalpilen skulle bytas ut mot två andra pilar, en pil för associationsläget och en 

för standardläget. Det visade sig dock att orginalpilen ritas upp när riktningen dras, 

det vill säga att pilen inte är en bild. Problemet med de tillagda pilikonerna är att de 

inte ändrar riktning beroende på vilket håll associationerna dras åt, de fick därför 

skrotas. De lila bollarna löser problemet genom att de är runda och dessutom 

genomskinliga. Orginalpilen och dess riktning syns med andra ord genom de lila 

bollarna, se Figur 23. 

 

 
Figur 25: palett med associeringsfunktionaliteten inaktiverad 
 

 
Figur 26: palett med associerinsfunktionaliteten aktiverad 
 

Om vi har det kravställda flödet uppritat på kanvasen, det vill säga en Datakälla 

som är associerad till Samla, om vi tar bort associationen försvinner 

konfigurationen för Samla eftersom den inte vet vilken logisk datakälla den ska 

hämta data från, se Figur 27. 

 

 
Figur 27: vid borttagning av association 
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5 TESTNING 
För att hitta användbarhetsfel i gränssnittet får projektet tillgång till tre testpersoner 

som kommer från företaget och är potentiella användare till systemet. 
 

Testmetod 
Den testmetod som kommer användas är Think Aloud Method. Den innebär att 

testpersonen får en uppgift som ska lösas. Testpersonen ska tänka högt undertiden 

uppgiften utförs samt beskriva vad han/hon gör(Caleb John Clark, 1999). Testet 

spelas in via testarens datorskärm för att sedan bli analyserat. Problemet med 

metoden är att testpersonen oftast glömmer att tala högt och måste då bli påmind. 

Därför kommer testpersonen ha en övervakare som sitter med i rummet. Testaren 

kommer få olika uppgifter. Det kan exempelvis handla om att skapa en ny logisk 

datakälla eller ett nytt flöde. Genom att filma kommer det bli lättare att analysera 

vilka delar av uppgifterna som är svårhanterliga och behöver förbättras.  
 

Testare 
Projektet har som sagt fått tillgång till tre testare från företaget som är potentiella 

användare. De tre testarna har olika nationaliteter och arbetar inom tre olika 

yrkesområden. För att använda systemet krävs det en viss bakgrundskunskap och 

en terminologi som inte är känd för allmänheten. Testen hade med stor sannolikhet 

fått mindre bra resultat om testpersonerna inte hade tidigare erfarenhet av 

företagets terminologi. Testarna benämns som testare 1, testare 2 och testare 3. 
 

Utformning av test 
Systemet är långt ifrån färdigimplementerat vilket betyder att det blir ett relativt 

litet område att testa. Att testa i detta stadie är emellertid inte fel eftersom problem 

kommer upp till ytan och kan åtgärdas. 

 

Testet består av två delar. Den första delen är helt pappersbaserad. Här visas alla 

ikoner, även de ikoner som ännu inte har någon bakomliggande funktionalitet. 

Testarens uppgift är att skriva ner vilken funktionalitet som ska ligga bakom de 

olika ikonerna.  Upplägget på testet finner du i Bilaga 2. 
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I den andra delen kommer testarna att få skapa en logisk databas. Därefter kommer 

de få skapa ett flöde där de använder sig av sin nya logiska databas. Data ska 

extraheras från de logiska databaserna med hjälp av samlaaktiviteten. Sedan ska 

projektet sparas. Här valideras sidan automatiskt och om den inte går igenom 

valideringen måste detta ordnas innan det går att spara ner projektet. Projektet ska 

stängas ner för att sedan öppnas upp igen och sist men inte minst ska en manuell 

validering genomföras. För att få en överblick av den funktionalitet som kommer 

testas titta på Figur 28.  

 

 

 
Figur 28: funktionalitet som testas 
 
 

Resultat 
Resultatet är liksom testet indelat i två delar. Den första går igenom ikonerna och 

den andra delen handlar om hur testarna tolkar gränssnittet. Svarsblanketterna för 
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de olika testerna finner du i Bilaga två. Svarsblanketterna är skrivna på engelska 

med eftersom uppsatsen är på svenska har citaten överatts till svenska. 

 

Första delen 

I tabellen under ser vi alla ikoner samt hur testpersonerna tolkar dem. Syftet med 

denna uppgift är att komma fram till hur tydliga ikonerna är för nya användare. 

Finns det exempelvis symboler som kan misstolkas? 

 

Ikon Syfte 

 

testare 1: datakälla 

testare 2: visar en datakälla eller en källa av något slag 

testare 3: DB 

 

testare 1: Dumpfil 

testare 2: Fil eller föremål 

testare 3: Ny fil eller fil 

 

testare 1: Koppling 

testare 2: Någonting som är länkat 

testare 3: Länk eller URL 

 

testare 1: Jämförelse 

testare 2: Bocka av någonting från en checklista 

testare 3: Batteri  

 

testare 1: Extrahera 

testare 2: Ser ut som en hink men syftet vet jag inte 

testare 3: Start 

 

testare 1: Injicera  

testare 2: Injicera någonting in i någonting 

testare 3: Sticka 

 

testare 1: Omvandling 

testare 2: Ladda om eller en motor av något slag som jobbar 

testare 3: Återvinning 

 

 

testare 1: Kombinera  

testare 2: Filter eller samla 

testare 3: Stopp  
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Andra delen 
Testpersonerna får här fem delmoment att jobba med. Här ska de använda systemet 

och utan hjälp lista ut hur uppgifterna ska lösas.  

 

Skapa en logisk datakälla 

För att skapa en logisk datakälla behöver användaren först hitta menyalternativet 

Definiering av Datakälla. Därefter dyker en lista på de färdigdefinierade logiska 

datakällorna upp. För att lägga till en logisk datakälla trycker man på det gröna 

pluset i högra hörnet. Därefter väljer användaren de datakällor som ska användas, 

skriver in ett namn och trycker på Skapa. Då kommer den nya logiska datakällan 

att dyka upp i listan med de andra logiska datakällorna, se Figur 18. 

 

Ingen av användarna hittade menyalternativet Definiering av Datakälla. För att 

komma vidare i testet behövde alla tre hjälp. När de sedan hittade menyalternativet 

var det inga problem med att skapa en logisk datakälla. Istället för att definiera en 

logisk datakälla började användarna dra ikonen för den logiska datakällan ut på 

kanvasen. För att konfigurera ikonen ska man dubbelklicka på den, detta verkade 

vara underförstått då ingen behövde någon hjälp med det. När de, utan att ha 

definierat en logisk datakälla, fick upp konfigurationsalternativen för den utdragna 

ikonen förstod testarna att en logisk datakälla behövde definieras. En spännande 

notering här är att konfigurationsfönstret inte stängdes av alla direkt. Anledningen 

är att användarna tyckte att det skulle gå att definiera en logisk datakälla i 

konfigurationsfönster. När detta fönster sedan stängdes ner letade alla testarna 

länge efter Definiering av Datakälla utan framgång. Det gick så långt att några av 

dem försökte fortsätta med de andra uppgifterna. Problemet är att uppgifterna mer 

eller mindre bygger på varandra.  
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Kommentarer från testarna: 

 

 ”Jag tycker det är bättre att sätta Definiering av Datakälla i menyn” (testperson 3).  

 

”Jag har ingen aning om hur man ska starta. Definiering av Datakälla ligger på en 

ovanlig plats”(testperson2). 

 
”Jag förväntade mig inte att se en lista av definierade Datakällor när jag klickade 

på Definiering av Datakälla”(testperson 2). 

 
”Jag ser ikonen datakälla på skärmen. Jag drar den till kanvasen och får upp ett 

inputfönster. När jag ska döpa den kan jag inte lägga till ett namn, det finns bara 

fördefinierade namn att välja bland”(testperson 3).  

 

”Jag försökte sätta en datakälla men förstod efter ett tag att jag behövde definiera 

den först. Jag såg inte Definiering av Datakälla i längst uppe i hörnet. När jag väl 

hittade Definiering av Datakälla och definierat en logisk datakälla släppte jag en ny 

ikon på kanvasen och såg att jag kunde välja min fördefinierade logiska datakälla. 

En tvåstegs raket”(testperson 3). 
 
Skapa ett flöde där du samlar data från en logisk datakälla 
Att samla data från en logisk datakälla är det lättaste flödet som går att göra. 

Anledningen till varför vi inte testar svårare flöden är att det än så länge bara är 

Datakälla och Samla som är implementerad i systemet. Det aktiviteter som behöver 

användas för att skapa flödet är Datakälla och Samla, se Figur 23. 

 

För att konfigurera en Samlaaktivitet måste testpersonen först och främst dra ut och 

konfigurera en Datakälla eftersom Samla hämtar information utifrån vilken logisk 

datakälla som är vald. Användaren börjar med att dra ut en Datakälla och 

konfigurera den. Därefter behöver en Samlaaktivitet dras ut på kanvasen. Testaren 

måste sedan associera Datakällan med Samla för att kunna konfigurera Samla.  

 

För att associera trycker användaren på associationsknappen som sitter nere i 

paletten. När den är intryckt hamnar användaren i ett associationsläge vilket 

innebär att man kan dra associationer från en aktivitet till en annan. För att göra 

detta trycker man ner musknappen på den aktivitet man vill dra associationen från, 
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håller musknappen nere och drar den till destinationsaktiviteten för att sedan 

släppa. Då bildas ett sträck med pil mellan de båda aktiviteterna. Pilen visar i 

vilken riktning informationen ska gå.  

 

Det första steget med att dra ut och konfigurera en Datakälla var inga svårigheter 

för testarna. När man droppar en Datakälla på kanvasen dyker 

konfigurationsfönstret upp automatiskt. För att associera måste det finnas minst två 

ikoner på kanvasen, därför började testarna leta efter Samlaaktivitet. Eftersom 

information dyker upp om ikonerna när musen är över dem så fungerade även detta 

bra men det tog längre tid än att hitta Datakällaaktiviteten. 

 

Därefter var det dags för associeringen. Här rådde det lite missförstånd då några 

användare valde att försöka konfigurera Samla innan den hade blivit kopplad till en 

aktivitet. När det dubbelklickas på Samlaaktiviteten och den inte är kopplad till en 

Datakälla dyker konfigurationsfönstret upp. Men istället för att välja vad man vill 

extrahera står det att Samla inte är associerad med en Datakälla. Därför förstod 

användarna att de skulle använda associeringen först.  

 

Det gick överlag lite snabbare att hitta associationsknappen än Samlaaktiviteten. 

När den var hittad tog det lång tid för testarna att komma fram till hur den skulle 

användas. Alla försökte dra ut den på kanvasen utan resultat. Det skedde också ett 

försök att associera genom att lägga Samlaaktiviteten på Datakällaaktiviteten. När 

man klickar på associationsknappen byter den färg, men detta verkar inte vara 

tillräckligt tydligt då några testare inte noterade färgbytet, utan fortsatte att försöka 

dra ut associationen på kanvasen. När testarna väl förstod att det var en knapp gick 

det lättare, för att de skulle förstå detta krävdes ledtrådar.  

 

Problemet med att dra aktiviteterna uppstår när testarna drar en aktivitet fel. När 

aktiviteten blir fel går associationen tillbaka. Då tror användarna att det är något fel 

på hur de använder associeringsfunktionen istället för att tro att associeringen är 

felplacerad. Det borde komma upp ett felmeddelande här som berättar att de två 

aktiviteterna inte kan kopplas på det sättet. Det går exempelvis att koppla 

Datakällaaktiviteten till Samlaaktiviteten men det ska inte gå att associera tvärt om, 

det vill säga Samla till Datakälla. Efter det att aktiviteterna kopplats samman 

dubbelklickade alla testarna på Samla för att konfigurera. En konfiguration som går 

att göra där är att bestämma när data ska plockas ut. Då använder man sig av en 
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kalender där det går att ställa in datum och tid. Kalendern syns inte från början utan 

man måste klicka i ett tomt fält med rubriken Tid, detta fann testarna förvirrande. 

 

 

Kommentarer från testarna: 

 

”När associeringsvyn är aktiv kan jag inte öppna konfigurationen av Datakälla och 

Samla, och det finns ingenting som talar om detta”(testperson 1). 

 
”Hur man associerar Datakälla till Samla. Associationsikonen har ett beteende som 

skiljer sig från de andra ikonerna som exempelvis datakälla”(testperson 2). 
 
”Samla från datakälla men förstod inte genom att titta på hinkikonen vad den var 

till för. Men när jag höll musen över ikonerna förstod jag genom att läsa 

hjälptexten som dök upp. Jag släppte en samla ikon på kanvasen men fick nu 

problem med att koppla dessa två ikoner. Jag letade efter kopplingikonen och 

hittade den kedjeliknande ikonen. Försökte dra den mellan de andra två men 

misslyckades. Efter ett tag klickade jag på datakällsikonen och såg att en pil 

framträdde”(testperson 3). 

 
”Inte säker på hur man ska starta, dra och släppa en ikon eller använda sig av 

Definiering av Datakälla?”(testperson 2). 

 
”Man måste klicka på associationsknappen för att avaktivera 

associationsläget?”(testperson 2). 

 
”Jag drog en association från samla till datakälla. Datakällans konfigurationer togs 

bort och jag behövde konfigurera om den en gång till.”(testperson 2) 

 
”Meningen med att byta färg från grå till en färg är inte klar för mig”(testperson 2). 

 

”I konfigureringen av samla tycker jag att de sätt man ska definiera timmar och 

minuter på är ovanligt, men häftigt!”(testperson 2). 
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Spara det nybyggda projektet 

När man sparar ett projekt går man in i Projekt för att i dess lista välja Spara. 

Därefter visas en ruta där namnet på projektet skrivs in som sedan sparas genom ett 

tryck på knappen Spara, se Figur 19. Då kommer en validering att köras 

automatiskt. Om projektet inte går igenom valideringen går det inte att spara. 

Korrekta flöden är förutsättningen för att det ska gå att spara. Det gäller att alla 

aktiviteter är konfigurerade samt att ingen aktivitet står utan associering. Om 

valideringen går igenom kommer det upp en grön ruta till höger som säger att 

valideringen har passerat, om det finns fel i flödena kommer det istället upp en ruta 

där det står vad som behöver åtgärdas för att valideringen ska godkännas. Det finns 

dock inte någon ruta som meddelar när projektet är sparat eller inte. 

  
Det är inte lika många moment som testarna ska ta sig igenom i detta steg. Det 

största problemet var menyns indelning i fil och projekt. Det var inte självklart i 

vilken av dessa två kategorier spara låg under. Testarna verkade inte tänka på 

feedback av sparandet efter att det genomfördes. 

 

 

Kommentarer från testarna: 

 

”Felmeddelande är bra, det var lätt att spara. Dock var felmeddelandets placering 

väldigt långt borta från mitt fokus på skärmen och därför svår att se”(testperson 1). 

 

”Jag behövde gå till fil för att spara projektet, detta var inte tydligt”(testperson 2). 

 

Ladda om sidan och öppna de tidigare sparade projektet 

Att ladda om sidan görs med F5 eller via en knapp på webbläsaren. För att sedan 

öppna projektet finns menyalternativet Öppna under huvudmenyrubriken Fil. 

 

Att ladda om sidan var inte tänkt som en uppgift utan bara som en extra instruktion 

för att kunna gå vidare i testet. Men det visade sig att det fanns en del nödvändiga 

moment att tänka på vid omladdning. När man laddar om försvinner de projekt 

som man har laddat in. Har användaren byggt men inte sparat så försvinner även 

detta. Inget meddelande ges om att kanvasen rensas och projekten försvinner, 

vilket gjorde att testarna fick en känsla av att allt som de gjort var borta. Med 

omladdningen avklarad var nästa uppgift att öppna det gamla projektet. Likadant 

som med sparandet är menyerna inte solklara och det uppstod förvirring kring vart 
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i menyn Öppna fanns. När den väl var hittad valde testarna sitt projekt och tryckte 

på ladda.   

 
Kommentarer från testarna: 

 

”Jag tryckte på F5 och mitt projekt försvann. Fick känslan av att det var 

borttappat”(testperson 1). 

 

”För att öppna försökte jag fört och främst via Projekt i menyn men förstod sedan 

att den var under Fil”(testperson 1). 

 
Validera projektet 
Validering av projekt sker på tre olika ställen. Först och främst körs en automatisk 

validering vid sparandet av projektet, därefter körs ytterligare en validering där 

projektet ska distribueras. För närvarande går Distribueringsfunktionaliteten inte 

att testa eftersom den inte är implementerad. Sist går det att köra en manuell 

validering. Här väljer du själv när du vill in och validera ditt projekt. Valideringen 

tittar på om alla aktiviteter är konfigurerade samt att alla aktiviteter har 

associationer. För att validera manuellt, vilket är uppgiften i detta momenten, ska 

användaren gå in i Projekt för att där välja Validera. Om det blir valideringsfel ska 

problemen lösas och när detta är klart är testarna färdiga.    

 
Kommentarer från testarna: 

 
”Vad är syftet och vad validerar jag?”(testperson 1). 

 

”Jag tycker att felmeddelandet borde peka på vilken aktivitet som inte är 

konfigurerad.”(testperson 1). 
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Analys av resultat 
För att strukturera upp analys delas även denna in i två delar. Första delen handlar 

om ikonerna och andra delen tar upp hur testarna använde systemet för att ta sig 

igenom de olika arbetsuppgifterna. 

 

Ikonanalys 
I testet av ikonerna är det uppenbart att alla symboler inte är självklara. Datakälla 

och Fil var de två ikoner alla mer eller mindre hade rätt på. Därför kommer det inte 

läggas någon större vikt på att ta fram nya symboler för Datakälla och Fil. 

Associeringsknappen som föreställer en kedja förknippades med symbolen som 

används för att göra en webbadress till en länk. Då det är en pil som dras ut borde 

ikonen inte föreställa en kedja utan en pil istället. Det kanske blir svårare att förstå 

ikonens innebörd första gången man använder systemet, men efter hand borde det 

blir lättare att komma ihåg pilen än kedjan eftersom pilen ser ut som associeringen 

själv. Därefter har vi knappen för att analysera, den föreställer en checklista. Två 

av de tre testarna ser knappen som en checklista men den tredje ser ett batteri. En 

stor anledning till varför den ser ut som ett batteri är på grund av de vita pixlarna 

längst uppe. Om man hade tagit bort dem eller kanske flyttat ner dem till under 

strecket borde en stor del av batterikänslan försvinna.  

 

Ikonen Samla är inte heller tydlig då två av tre inte förstod innebörden av den. 

Kanske ska det inte vara en hink. När man väl har lärt sig vad ikonen är till för, 

kommer man komma ihåg syftet med den nästa gång man går in på systemet? En 

person trodde att ikonen symboliserade start. Kanske är det av den anledningen att 

symbolen har en klargrön färg. Denna teori stärks av att den röda filterikonen 

tolkas som stopp. Är det fel att använda grön och röd till annat än start och stopp? 

Det kanske förvirrar användarna. Hade det varit lättare för användarna att tolka 

symbolerna om alla varit i samma färg? Låt säga att alla ikoner har samma färg, 

hade det då blivit svårare att se helheten? En tanke med att ha en färg till varje 

aktivitet är att man efter ett tag börjar associerar färg till aktivitet. Vilket gör att du 

som användare snabbare kan uppfatta flödets helhet. Filter var enligt 

testpersonernas resultat att döma en av de svåraste ikonerna att tolka. Utöver stopp 

tolkades den också som en symbol för att kombinera eller samla. Filtersymbolen 
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ska föreställa en tratt, kanske är den inte tillräckligt lik en tratt. Det kan också vara 

så att en tratt inte förknippas med filtrering. Injicera är en av de symboler som är 

lättare att tolka. Två av tre skrev injicera och den tredje skrev sticka. Den sista 

symbolen är Transformering. Denna symbol hade tolkades på flera olika sätt Den 

förknippades bland annat med att ladda om någonting. Om det tar tid att ladda, 

exempelvis en bild, kommer upp en roterande cirkel som visar att någonting 

laddar. Symbolen tolkades också som en återvinningssymbol, vilket inte är 

speciellt förvånande när man jämför symbolen för transformering med 

återvinningssymbolen. De ikoner som är mest svårtolkade är Transformering, 

Filter, Analysera och Samla. De ikoner som inte behöver ändras är Datakälla, Fil 

och Injicera.  

 

Systemanalys 
För att lättare analysera andra delen är den uppdelad i de olika momenten som 

utfördes i testet.  

Skapa en logisk datakälla 
Det första momentet var att skapa en logisk datakälla. Det största problemet med 

att skapa en logisk datakälla är att menyalternativet ligger uppe i högra hörnet. Det 

finns forskning som visar att fokuspunkterna ligger ungefär som ett F när 

användarna tittar på en hemsida (Jakop Nielsen, 2006). Definiering av Datakälla 

låg längst upp till höger och långt ifrån någon fokuspunkt. Ingen av testarna 

noterade att menyvalet fanns. Ska användaren lägga märke till ett visst objekt ska 

det med andra ord inte ligga längst upp till höger. Det kan vara värt att notera att 

listan med logiska datakällor kändes felplacerad enligt en testperson. Testpersonen 

i fråga var inte beredd på att få upp den listan när det klickades på Definiering av 

Datakälla. Kanske hade det räckt med att hitta ett bättre namn än Definiering av 

Datakälla. Logiska Datakällor skulle eventuellt passa bättre in. Tanken bakom 

Definiering av Datakälla är att dessa logiska datakällor bara ska definieras av några 

få personer. De vanliga användarna ska med andra ord inte ha tillgång till 

Definiering av Datakälla.  

Bygga ett flöde 
I moment två skapade användaren ett flöde där data plockades ut från en logisk 

datakälla. Det största problemet var hanteringen av associeringen. Eftersom 

associeringen ligger på paletten och alla andra ikoner på paletten är dragbara tror 

användarna att även associationsknappen är dragbar. Kanske är det inte bästa 
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lösningen att ha denna ikon på paletten, om ikonen ska vara kvar så bör den formas 

som en knapp så att användarna kan urskilja den från de andra. En annan lösning 

kan vara att likt Word eller Eclipse ha en undermeny för snabbknappar där bland 

annat associeringsknappen kunde ligga. Vad som kan bli problematiskt med den 

lösningen är att användarna först måste lära sig och förstå innebörden av alla 

snabbknappar. Associeringsvyn är en vy som dessutom kommer användas ofta. Det 

kan därför bli jobbigt att behöva flytta musen så långt varje gång.  

Snabbmeny 
Att sätta en liten snabbmeny med inte fullt så många snabbknappar på kanvasen 

kan också vara en idé. Eftersom snabbmenyn sitter på kanvasen förknippar man 

knapparna på den med det specifika projektet. En annan fördel med att ha en extra 

meny på kanvasen är att man inte behöver flytta musen så långt. För att inte behöva 

flytta musen alls hade det varit smidigt att lägga in kortkommandon på exempelvis 

Associera, Spara och Validera. Kortkommandon skulle underlätta för användarna 

att bygga upp ett korrekt flöde.  

Associationer 
När användaren är inne i associationsläget går det inte att göra något annat än 

associera. Man kan exempelvis inte kopiera, konfigurera eller flytta på aktiviteter. 

Om en ny ikon dras ut så bör associeringsläget slås av automatiskt för att 

användaren ska kunna flytta ikonen samt eventuellt konfigurera den om det går. En 

annan snyggare lösning, som vi inte har implementerat på grund av tekniska 

problem, är att ta bort knappen för associering helt. Istället för att ha en vy skulle 

det gå att lägga musen över en aktivitet. När detta görs ska en ögla dyka upp. 

Öglan drar användaren ut till den ikon som ska associeras till. För närvarande kan 

en aktivitet associera till flera olika aktiviteter. Frågan är hur det skulle se ut ifall 

man använde sig av öglor och var tvungen att ha flera associationer på en aktivitet. 

Går det tekniskt sett att lösa och hade det i så fall varit en bättre metod än den som 

finns i nuläget? Låt säga att det gamla systemet med associeringsknappen väljs, 

finns det något bra sätt som tydligt visar att du är inne i associeringsvyn? För 

närvarande ser vi det på att knappen byter färg samt att associeringarna får en lila 

prick på sig. Kanske hade det blivit tydligare om det dök upp ett meddelande om 

att associeringsvyn var aktiv, eller att kanvasen bytte färg. När användaren håller 

musen över associeringsknappen skulle det kunna stå associeringsvyn är aktiverad 

eller associeringsvyn är inte aktiverad. Det finns många olika lösningar, frågan är 

vilken som är den bästa?  

 



 

  45 

En annan del i associeringen är valideringen. När en associering sker skickas 

information ner i systemet som sedan returnerar om det är okej för aktiviteterna att 

associeras med varandra. Om det inte är okej så tas associeringen bort utan 

förvarning. För att användaren säkert ska veta att den andra aktiviteten träffades 

och att det inte är något fel på associeringsverktyget bör ett felmeddelande dyka 

upp där det står att de två aktiviteterna inte kan kopplas ihop på det sättet.  En 

tanke här var att när man drar associeringen över en aktivitet och den associationen 

inte är giltig så skulle pilen bli ett kryss istället. Detta hade varit den finaste 

lösningen men för närvarande svårt att lösa tekniskt sätt. 

Spara projekt 
Det tredje momentet var att spara projektet. Problemet med att spara projektet är att 

menyn är uppdelad i Fil och Projekt. Det finns ingen logik bakom vad som ligger i 

Fil och vad som ligger i Projekt. Lösningen är att man antingen plockar bort Fil 

och lägger allt i Projekt eller plockar bort Projekt och lägger det i Fil. Fil är en 

vedertagen menyrubrik som finns i de flesta systemen men samtidigt stämmer 

Projekt bättre in för ändamålet. Frågan är om man ska hålla sig till det äldre sättet 

på grund av vana eller vara lite revolutionerande och testa rubriken Projekt.   

 

En annan viktig del i sparandet är att man förnärvarande bara får svar av systemet 

att valideringen har gått igenom. Däremot ges ingen bekräftelse om att projektet 

har sparats. Detta är någonting som definitivt bör implementeras då det är viktigt 

att systemet alltid ger svar på användarens handlingar. Även detta meddelande 

skulle kunna sättas till vänster längst ner. För om projektet inte sparas så är det på 

grund av valideringsfel. Och om det är valideringsfel så ska de stå i 

felmeddelandet. En intressant notering är att inte en enda av testarna sa någonting 

om att de ville ha ett meddelande som berättade att sparandet hade gått igenom. 

Troligtvis har inte informationen ansetts nödvändig då den automatiska 

valideringen som körs vid sparandet visar rött eller grönt beroende på om 

valideringen går igenom eller inte. Om den går igenom sparas projektet och om 

den inte går igenom så sparas projektet inte.  

Öppna sparade projekt 
Fjärde momentet innebar att ladda om sidan och öppna de sparade projektet. Vid 

omladdning kommer det upp en box som förvarnar om vad som kommer att hända. 

Användaren kan därefter klicka på antingen Okey eller Avbryt. Vid öppnandet av 

ett sparat projekt låg det största problemet i att hitta Öppna i menyn. Likadant som 
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med Spara löser sig detta när menyerna ändras om. Frågan är vad som ska väljas, 

Projekt eller Fil? 

Validera projekt 
Det sista momentet var att validera det nyöppnade projektet. Valideringen ligger i 

högra hörnet längst ner. Om vi ska följa F mönstret hade det varit bättre att lägga in 

valideringen i vänstra hörnet istället, för att det då hade varit närmare användarens 

fokusområde. En annan tanke är att lägga den mitt på sidan. Men då måste 

felmeddelandet stängas ner innan användaren kan rätta till felen. Att göra på detta 

sätt stoppar användarens arbetsflöde. Om det är många fel kanske användaren 

dessutom vill behålla sitt felmeddelande för att lätt se vad som behöver rättas till.  

På grund av de ovanstående anledningarna borde den bästa platsen för 

valideringsmeddelandena var längst ner i vänstra hörnet.  

 

Övrigt 
Övriga noteringar som gjordes under tiden testerna fortlöpte var bland annat att 

användarna hade svårt för att se markeringarna. Detta skulle kunna lösas genom att 

sätta en större och lite färggladare bakgrund bakom de markerade ikonerna. 

Testpersonerna försökte även att markera ikonerna genom att klicka på dem, detta 

kanske kunde vara något att implementera. Frågan är om det blir för mycket 

aktiviteter som man kan göra med en aktivitet. Risken är att användarna börjar 

blanda ihop hur en aktivitet ska användas. Användarna ska kunna flytta aktiviteter 

genom att hålla in musknappen och dra dem. Konfigureringen sker genom att 

dubbelklicka på aktiviteterna. Associeringen ska kunna ske genom att gå in i 

associeringsvyn och dra pilar mellan eller lägga musen över och få fram en ögla för 

att sedan dra associeringen. Om man dessutom ska kunna markera en enskild 

aktivitet genom att enkelklicka på den, blir detta då för mycket funktionalitet? 

Eftersom alla tre testpersoner per automatik försökte markera genom enkelklick 

kanske det hade varit en bra idé att implementera. När fel associationer drogs 

mellan ikoner och associeringen gick tillbaka blev testarna lite förvånade. 

 

En spännande notering är att även om det bara var tre testpersoner så framgick det 

tydligt vilka delar i systemet som är problemområden. Alla tre testpersonerna hade 

problem med i stort sätt samma saker. De största problemområdena var att hitta 

Definiering av Datakälla samt att använda associeringsverktyget. 
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6 SLUTVERSIONEN 
I slutversionen visas vilka ändringar som gjordes på grund av testningen samt vilka 

ändringar som fortfarande inte är implementerade men hade varit bra att 

implementera i senare versioner. Det är denna version som levereras till kunden. 

Kunden kommer därefter själv ta hand om systemet och utveckla det vidare, se 

Figur 29. 

 

 
Figur 29: slutversionen 

 

Ändringar som gjordes efter testningen 
På grund av associationsknappen finns det nu en liten redskapsmeny på kanvasen. I 

denna går det för närvarande att associera, spara och validera. Tanken är sedan att 

verktyg för kopiering och klistra in ska tillkomma i denna meny. Det är 

kortkommandon implementerade för alla ikoner i den nya redskapsmenyn, se Figur 

30. När du drar en ny aktivitet på kanvasen stängs associationsläget av. Du kan 

också dubbelklicka på kanvasen för att stänga av läget.  
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Figur 30: redskapsmenyn som innehåller associera, spara och validera 

 
Menyn längst upp är helt omstrukturerad, nu hittar du alternativen Projekt och 

Definiering av Datakälla. I Projekt ligger allt som har med projektet att göra så 

som spara och öppna. Spara och validera ligger alltså i både huvudmenyn och 

redskapsmenyn. Frågan är om rätt beslut fattades när projektgruppen valde mellan 

menyrubriken Fil eller Projekt. Eftersom att Fil är ett vedertaget menyval som 

många användare är vana vid kanske det också är det bästa. Användarna förväntar 

sig att hitta speciella underkategorier i Fil för att de kategorierna alltid ligger där. 

Här kan vi dra paralleller till användbarhetsprincipen Consistency vilken innebär 

att användarna förväntar sig att systemet ska fungera på ett visst sätt baserat på vad 

hur system i allmänhet fungerar. När systemet inte fungerar på detta specifika sätt 

blir det svårt för användarna att använda(Jakop Nielsen, 2011). En djupare 

förklaring av denna användbarhetsprincip ger Bastian och Scapin i sin rapport 

Ergonomic Criteria for the Evalution of Human-Computer Interfaces 

(J.M.Christian Bastien, Dominique L. Scapin, 1993). Vid konfiguration av Samla 

finns det bredvid tidsfältet en ikon med en kalender på. För att se kalendern trycker 

man på ikonen. 

 

Ändringar som ännu inte är implementerade 
Checkikonen borde ändras så att den inte kan tolkas som ett batteri. Filter var inte 

tillräckligt tydlig och kanske är den röda färgen fel att använda till den ikonen då 

den röda färgen förknippas med stopp. Likadant behöver samla ikonen kanske 

ändra färg från klargrön för att inte förknippas med start.  

 

Transformeringsikonen skulle behöva ändra utseende så att den inte ser ut som 

återvinningssymbolen. Valideringen bör placeras i vänstra hörnet och inte högra. 

Felmeddelandena är skrivna i både aktiv och passiv form. Enligt 

användbarhetsprincipen Consistency hålla sig till en av formerna. För att göra det 

lättare att se när associationsläget är igång kan det vara en idé att antingen byta 

färg på kanvasen eller lägga in ett meddelande som visas när associationsläget är 
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aktivt. Om inte annat hade det varit bra om det står information när musen är över 

på associationsknappen som berättar om associationsläget är aktiverat eller inte. 

Att kunna markera en aktivitet med ett musklick är en bra funktionalitet att 

implementera eftersom att alla testarna försökte med det. Testarna hade också 

problem med att se vilka ikoner som var markerade, detta behöver visas tydligare 

exempelvis genom att sätta en mörk bakgrund som är lite större än den markerade 

ikonen. Det hade varit bra om användaren själv kunde få välja vad som ska ligga i 

redskapsmenyn genom att exempelvis dra saker från huvudmenyn till 

redskapsmenyn. Det ska inte gå att ta bort någonting från huvudmenyn däremot 

ska detta vara möjligt på redskapsmenyn. Sist men inte minst får användaren 

fortfarande ingen riktig bekräftelse på om sparandet har gått igenom eller inte. 
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7 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA ARBETEN 
 

Jag berättar här vilka slutsatser som kan dras från arbetet som har gjorts samt att 

jag även besvarar de frågor som ställdes under rubriken Problemområde. Den 

kursiverade texten är frågeställningarna från Problemområde. 

 

Det är bra att så fort som möjligt ta reda på vilka systemet ska användas av och hur 

ofta. Detta för att få en djupare insikt i hur användarna kommer bruka systemet, då 

det blir lättare att ta designbeslut. Om vi i projektet hade noterat att Definiering av 

Datakällor inte skulle göras av samma användare som modellerar flödena så hade 

kanske problemet med Definiering av Datakällor inte funnits. Av detta har vi lärt 

oss hur viktigt det är att ta reda på av vilka systemet kommer användas och hur det 

kommer användas. 

 

När testningen skulle genomföras trodde vi först inte att det var lönt med testning 

då implementationen inte kommit så lång. Vi trodde fel. Det visade sig istället att 

testningen kunde skett redan tidigare. Genom att testa systemet tidigare hade vi 

hunnit med att testa systemet en gång till och på så sätt fått en prognos på 

systemets användbarhetsprogress. Som nämnt i uppsatsen fick vi tillgång till tre 

testpersoner. Alla tre hade olika nationaliteter samt jobbade inom olika 

yrkesgrupper. En fråga som dyker upp är om och i så fall hur de kulturella 

skillnaderna påverkar testresultaten? Detta är intressant eftersom företag idag 

tenderar till att bli allt mer globala(WTO och IMF). 

 

Låt säga att du har en kund som vill att du ska bygga ett system. Kunden själv är 

inte säker på hur systemet ska se ut och vilken funktionalitet som ska 

implementeras. Vad kan göras för att effektivisera utvecklingen av ett 

webbgränssnitt? 

 

För att effektivisera utvecklingen och för att undvika missförstånd är det bra att 

försöka ge en känsla av hur systemet kommer fungera redan innan 

implementationen finns tillgänglig. Detta stimulerar deltagandet av möjliga 

slutanvändare att ge respons på designbeslut. Det hjälper designgruppen att behålla 

visionen. Dessutom finns ett koncept att diskutera kring med kollegor och andra 

som har intresse av systemet. (Virpi Roto, Effie Law och Arnold Vermeeren, 
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2011). Att ha skissade flödesscheman från början hade bidragit till klarhet i vad 

som skulle implementeras och troligtvis hade starttröskeln blivit lägre.   

 

 

När vi är ute på nätet och surfar hittar vi både bra och mindre bra gränssnitt. 

Ibland är gränssnitten så komplicerade att du som användare inte vet vad som ska 

göras. Hur kan systemutvecklarna ta hjälp av grafiken för att underlätta för 

användarna? 

 

Det finns mängder av riktlinjer om hur grafiken bör se ut. Vissa företag kan ha sina 

egna grafiska riktlinjer. Riktlinjerna hjälper till att göra systemet användbart. 

Exempelvis skriver Jennifer Tidwell om vilka färger som bör användas vid design 

av webbgränssnitt(Jenifer Tidwell, 2006). Mina egna slutsatser är att symboliken 

och färgerna är mycket viktiga. Likadant bör funderingar ske kring placeringen av 

objekt. Vårt projekt bryter med all säkerhet mot många av de skrivna riktlinjerna. 

Men projektet är en början till ett nytt gränssnitt och ett pågående arbete.  

 

Ett gränssnitt kan alltid utvecklas och bli bättre, detta märker vi exempelvis när 

datorn eller telefonen sätts igång och vill uppdatera mjukvara. En gräns måste 

emellertid sättas för när gränssnittet är redo att komma ut på marknaden.  Hur 

dras denna gräns och när är ett gränssnitt redo för leverans? 

 

Liksom denna kandidatuppsatts kan projektet fortsätta utvecklas i all oändlighet. 

Nya versioner med förbättringar kan alltid ges ut. Men det finns ett bestämt datum 

för när sista leveransen till kund ska ske. När det datumet väl infaller finns ingen 

återvändo och det som har åstadkommits är det som levereras, såvida datumet inte 

flyttas fram. Därefter är det kunden som fattar beslut kring när och om produkten 

ska nå marknaden samt en eventuell vidareutveckling. 
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