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Abstract  

Användbarhet är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra interaktionen mellan 
användare och datorprogram. Ett led i användbarhetsarbetet är att utvärdera prototyper eller 
färdiga program för att hitta problem i denna interaktion. Det finns en mängd metoder för 
att göra sådana utvärderingar, varav vi genom användning har granskat ”expertutvärdering 
med tumregler”. Denna form av utvärdering har vi kompletterat med en 
användarundersökning, för att få ett bredare resultat i form av förändringsförslag. 

Uppsatsens mål har varit att utvärdera vilket resultat utvärderare utan tidigare erfarenheter 
kan få fram med hjälp av de valda metoderna, och hur dessa resultat kompletterar varandra. 

Genom kontakt med ett företag har vi kunnat undersöka en befintlig programvara och 
därefter få ta del av företagets uppfattning av de förslag vi tagit fram. Denna uppfattning 
ligger tillsammans med vår egen tolkning av resultatet utifrån teorin till grund för vår 
bedömning av resultatet. 

Expertutvärderingen resulterade i 40 förändringsförslag, och användarenkäten gav totalt 31 
förslag, av vilka två förslag helt överensstämde med våra fynd från expertutvärderingen, och 
fem förslag passade in i vårt ramverk men skilde sig i större utsträckning från våra egna 
förslag inom samma kategorier. 

Vi finner att utvärderare utan tidigare expertkunskaper genom en expertutvärdering med 
tumregler kan ta fram ett resultat som är tillfredställande. Vi finner dessutom att den form av 
användarundersökning som vi genomfört väl kompletterar vår expertutvärdering. 
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1 Inledning 

Under 1960-talet etablerades området ”man machine symbiosis” som ett eget forskningsfält 
av J. C. R. Licklider. Genren hade rötter och ursprung från flera olika forskningsområden 
som berörde den interaktion som tar plats mellan en dator och en människa. Den blev också 
senare grunden till det som vi idag mer känner igen under namnet människa-dator-
interaktion eller ”MDI”. (Hewett, Baecker, Card, Carey, Gasen, Mantei, Perlman, Strong & 
Verplank, 1992) 

Ett viktigt verktyg för att förbättra denna interaktion är att undersöka användbarhet. 
Användbarhet fokuserar på att effektivisera inlärning av kunskap om ett system och att 
förbättra användningen av det så att användaren ska kunna utnyttja systemet för nå sina mål 
(Preece, 1994). Genom att fokusera på hur människans syn, minne, återkoppling och 
tankesätt fungerar, kan man anpassa program för att bli mer effektiva verktyg, det vill säga 
att kommunikationen mellan människa och dator blir mer effektiv, snabb och enkel. 
Programmet blir helt enkelt mer användbart för brukaren. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

Användbarhet är ett relativt svårförklarat och brett koncept, med många olika ingående 
metoder. I dagens mjukvaruutveckling kan det användas som ett koncept för att göra ett 
program mer attraktivt för en specifik målgrupp. (Preece, 1994)  

I vår uppsats kommer vi att med hjälp av en utvärderingsmetod (kallad expertutvärdering 
med tumregler, se Delkapitel 3.2) utvärdera ett program och presentera förslag på 
förbättringar som kommer att förenkla interaktionen mellan dator och människa. Vi 
kommer även, med hjälp av en användarundersökning, utvinna förbättringsförslag för 
programmet. Genom en jämförelse av resultaten från de två undersökningarna avser vi att 
utröna hur de kompletterar varandra. Kunskap om hur dessa två undersökningsmetoder 
fungerar tillsammans kan bidra till nya arbetssätt inom användbarhetsområdet. 

Det resultat som presenteras i denna uppsats är kvalitativt orienterat och är inte direkt 
generaliserbart för en specifik grupp av utvecklingsföretag, utan är enbart sant (i en absolut 
bemärkelse) för vårt studieobjekt i den givna kontexten. Dock kan det ses som ett exempel 
på ett tillstånd som i varierande grad finns i många andra företag och sammanhang, och kan 
ge vägledning för företag och forskare som är intresserade av dessa frågor. Således anser vi 
att vårt arbete, trots den begränsade empirin, kan bidra med generell kunskap om hur 
användbarhetsarbete kan bedrivas med inledningsvis begränsad kunskap. 

1.1 Problemställning 

Under våra studier vid Institutionen för Informatik har vi kommit i kontakt med ett antal 
metoder för att skapa och utvärdera program och gränssnitt. En metod som har intresserat 
oss särskilt är expertutvärdering, så som den beskrivs av Ottersten och Berndtsson (2002). 
Den beskrivs som en metod som kräver goda kunskaper om ett antal aspekter, som 
målgrupper, användningssituationer och hur man anpassar gränssnitt till hur människans 
sinnen fungerar (Ottersten & Berndtsson 2002). Metoden och de kunskaper som krävs finns 
beskrivna i flera olika källor (Löwgren & Stolterman 2004; Ottersten & Berndtsson 2002; 
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Preece 1994; Sharp, Rogers & Preece 2007). Dock framstår den som ägnad åt experter inom 
området, och vi blev nyfikna på att se hur väl vi kunde använda metoden, med våra 
begränsade kunskaper. 

Vår inledande uppfattning var att metoden på ett bra sätt - för personer med 
expertkunskaper - kan finna problem i ett gränssnitt. Samtidigt ser vi en begränsning i att det 
kan vara svårt att finna vissa problem eller bristande funktionalitet. Det är inte ovanligt att 
vissa problem först kan identifieras först vid långvarig användning eller då användaren verkar 
i kontexten som det undersökta programmet är avsett att brukas i, vilket experterna inte gör 
(Ottersten & Berndtsson 2002). Användarundersökningar utförs ofta som observationer av 
faktiskt användande, och vi funderade på om det gick att göra en användarundersökning i 
form av en enkät för att på det sättet ta del av användarnas uppfattning av gränssnittet. 

Med dessa två alternativa utvärderingsmetoder - expertutvärdering och 
användarundersökning - hoppades vi också att få möjlighet att jämföra resultaten för att se 
hur metoderna samverkar och eventuellt kompletterar varandra. 

Vi behövde nu ett gränssnitt att utvärdera, och fick kontakt med företaget pcSKOG AB i 
Lund. Deras huvudsakliga produkt är skogsbruksplaneringsprogrammet pcSKOG Gård. 
Företagets VD Christian Donaldson hade en insikt om brister i utvecklingsarbetet bakom 
gränssnittet, och företagets bristande kompetens inom användbarhetsområdet. Han hade 
innan kontakten med oss försökt att integrera användning av designmetoden Microsoft 
Inductive User Interface (MS IUI) i programutvecklingen, då han hade hoppats på att den 
skulle vara en enkel och billig lösning som skulle kunna implementeras med företagets 
befintliga resurser. Christian var osäker på om användningen av metoden riktigt hade lyckats, 
och han ansåg sig behöva hjälp med att få klarhet i hur god användbarheten i programmet 
var. 

Efter att vi etablerat en personlig kontakt med pcSKOG AB, diskuterade vi tillsammans med 
företaget vilken typ av uppsats som förväntades och vilka krav som företaget hade på arbetet. 
Vi tog intryck av pcSKOG AB:s önskemål, och valde att utföra ett akademiskt arbete i form 
av en jämförande studie av en expertutvärdering kopplat till en användarundersökning. 
Denna studie skulle använda och samtidigt reflektera över de metoder inom användbarhet 
som vi valt ut, samtidigt som vi finner designproblem som behöver åtgärdas. Detta upplägg 
skulle samtidigt ge företaget förslag på förbättringar i sin produkt. 

Då vi arbetar med ett företag och utvärderar en faktisk programvara är vi i en situation där vi 
har möjlighet att undersöka företagets uppfattning av resultatet av vår metodanvändning. 
Det ligger vid sidan av det huvudsakliga syftet med vårt arbete, men genom att med hjälp av 
företaget utvärdera våra förslag kan vi avgöra hur väl de metoder vi använt har fungerat. 
Detta kan även vara relevant för läsare som är intresserade av motiveringsgrunder inför tidig 
prioritering och implementering av lösningar. 
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1.2 Frågeställningar 

Vi har arbetat med följande frågeställningar: 

• Vad är resultatet av en ”expertutvärdering med tumregler” av ett programs gränssnitt 
och funktioner i, när den utförs av oerfarna utvärderare? 

• Vad är resultatet av en användarenkät fokuserad på ett programs gränssnitt? 

• Hur kompletterar dessa två metoder varandra? 

Vi vill även redovisa hur företag uppfattar användbarhetsfokuserade förändringsförslag från 
en extern utvärderare, för att ge ett alternativt perspektiv på vårt resultat. 

1.3 Undersökningens syfte och mål 

Då metoden expertutvärdering beskrivs som kunskapskrävande, är huvudsyftet med 
uppsatsen att se vilket resultat praktiskt oerfarna utvärderare får fram i en ”expertutvärdering 
med tumregler”. 

Ett underliggande syfte är att se vilket resultat en användbarhetsfokuserad 
användarundersökning i form av en enkät får. Vi vill även sätta resultatet av dessa två 
undersökningsmetoder mot varandra för att utröna hur metoderna kompletterar varandra.  

Slutligen avser vi att låta mottagaren i en gradering och intervju uttrycka sig om de förslag vi 
tar fram med våra utvärderingar. Mottagarens uppfattning ligger lite vid sidan om vårt 
huvudsyfte, men genom denna gradering har vi ett alternativt perspektiv att förhålla oss till 
utöver våra egna resonemang kring metodanvändandet och dess resultat. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att nyttja en beskriven metodik för tillvägagångssätt för 
expertutvärdering (se Delkapitel 2.2 och 3.3) av ett specifikt gränssnitt i ett program. Vi 
gjorde denna avgränsning på grund av att vi inte kunde uppskatta hur lång tid det skulle ta 
för att göra en expertutvärdering i praktiken. Dessutom har vi inte lyckades hitta annan teori 
som lika utförligt beskriver och guidar personer genom alla faser innan, under och efter en 
expertutvärdering. Vi har således gjort denna avgränsning på grund av att vi inte har haft 
möjligheten att vara kritiska mot vårt val av metodik.  

Genom att välja en metod för utvärdering av gränssnitt så har vi också avgränsat vår studie 
till att behandla användbarhet för just gränssnitt, så som de beskrivs i 
interaktionsdesignlitteratur. Vi avser därför inte att undersöka användbarheten i till exempel 
arbetsmiljön, som skulle kunna innebära att undersöka om användaren har ett behagligt 
tangentbord.  
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Vi ville få ut ett ytterligare perspektiv på expertutvärderingens förslag i slutet av 
undersökningen. Detta synsätt skulle vara sett ur ”ett företagsperspektiv”. Detta perspektiv 
är avgränsat till att vara den beslutstagande personens, inom företaget som utvecklat det 
undersökta programmet, och ingen annan. I den specifika undersökta kontexten och för det 
specifika undersökta programmet, så är det i praktiken en person som värderar förslagen och 
tar beslut. 

1.5 Forskningsstrategi och process 

Den forskningsprocess vi genomgått består av ett antal faser, och har verkat på olika plan. 
Nedan presenterar vi en figur som syftar till att illustrera hur vi arbetat. Efter den presenterar 
vi tillvägagångssättet för varje del i figuren. 

 

Figur 1.1: Skiss över vår arbetsprocess. 
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1.5.1 Inledande arbete 

För att få en uppfattning om och förståelse för vårt studieobjekt pcSKOG Gård och 
tillverkaren pcSKOG AB, deras organisation och syn på mjukvaruutveckling, genomförde vi 
inledningsvis en förstudie. Vi ville även få mer information om hur de ansvariga på företaget 
såg på användbarhet och avgöra om användbarhet och utvärderingsmetodik är något som 
företaget i dagsläget utnyttjar för att förbättra sin produkt. Förstudien bestod i intervjuer, 
studiebesök och informationssamling på Internet. 

Vi genomförde även en litteraturgenomgång för att ytterligare läsa in oss på vårt 
forskningsområde - användbarhet - för att kunna presentera och relatera till relevanta teorier 
för området. Vi fokuserade på information om hur en expertutvärdering genomförs 
inklusive vilka principer och riktlinjer som man behöver ha kunskap om när man ska 
genomföra en expertutvärdering. Vi granskade även metodik för att kunna genomföra en 
praktisk enkätundersökning hos användarna av programmet pcSKOG AB, liksom generell 
forskningsmetodik. 

1.5.2 Huvudsakliga undersökningar 

Det inledande arbetet följdes av våra huvudsakliga undersökningar i form av expertutvärdering 
och användarenkät. 

Genomförandet av expertutvärderingen formades av den teoretiska metodik som vi funnit 
under vår litteraturstudie. Denna metodik beskrivs i Kapitel 2. Utifrån den litteratur som 
beskriver principer för användbarhetsutvärdering med hjälp av tumregler, skapade vi sedan 
ett sammanfattande teoretiskt ramverk (återfinns i Delkapitel 2.4), vilket låg till grund för 
vårt praktiska utförande av expertutvärderingen. Vi nyttjade specifikt tre olika samlingar av 
riktlinjer från respektive Ottersten och Berndtsson (2002), Norman (1990) och Nielsen 
(1993) i detta ramverk. 

När vi genomförde utvärderingen fann vi brister i programmets gränssnitt. Dessa brister 
identifierades då de motsade vårt ramverk för användbar design (se Kapitel 5 för närmare 
beskrivning av resultatet). Vi beskrev dessa i ord och gav med hjälp av tumreglerna förslag 
på hur man skulle kunna förbättra de delar med brister så att de inte längre motsade 
tumreglerna. Våra lösningsförslag gavs också i textform, då vi inte avsåg att utföra 
designarbete utan fokuserade på identifiering och praktiska lösningar av problem i 
programmet. 

Vår användarundersökning genomfördes i form av en webbenkät med deltagande av 
registrerade kunder hos pcSKOG AB. Utöver frågor som fokuserade på kundernas 
uppfattning av programmet och pcSKOG AB:s verksamhet i allmänna termer, fanns öppna 
frågor vilka var formulerade för att ta fram kommentarer och förändringsförslag från 
kunderna. Denna enkät inspirerades av och formades efter en tidigare gjord 
enkätundersökning, för att ge företaget jämförbara data (se Sektion 3.4.1). 
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1.5.3 Gradering och intervju 

För att få ytterligare ett perspektiv på vad våra undersökningar egentligen hade resulterat i, 
skrevs förslagen in i en presentationsmall och presenterades för utvecklaren. Avsikten var att 
utvecklarens representant skulle gradera förslagen och kommentera resultatet i en avslutande 
intervju. 

Graderingen genomfördes av pcSKOG AB:s VD Christian Donaldson. Varje förslag 
betygsattes efter hur intressant förslagen på förbättringar var, och hur stor chans det var att 
de skulle bli implementerade. Christian fick även chansen att kommentera varje förslag så att 
vi skulle få en inblick i hur han tänkte när han betygsatte de båda aspekterna.  

Vi genomförde därefter en avslutande intervju med Christian för att avgöra hur han 
upplevde resultaten som framkom från enkätundersökningen och användarundersökningen, 
och lite tydligare hur han resonerat i graderingen. Vi ville veta hur han generellt såg på sin 
gradering, skillnaderna i de olika förslagen vi hade tagit fram och hur han nu såg på deras 
egen mjukvaruutveckling och hur de skulle agera för att nå ökade användbarhet i framtiden.  

1.5.4 Avslutande arbete 

Resultatet av expertutvärderingen och användarenkäten analyserades för sig med hjälp av vårt 
eget ramverk. Likaså strukturerades, sammanställdes och analyserades resultatet av gradering 
och intervjuer med utvecklarens representant när den delen var avklarad. Allt detta 
presenteras, inklusive teoretiska kopplingar, i Kapitel 5. 

Slutligen tittade vi på allt vårt empiriskt insamlade material, de teorier vi arbetat med och vår 
egen analys av materialet för att se vilka slutsatser vi kunde dra för att besvara vår 
frågeställning och för att diskutera vad vi i praktiken har fått fram genom att göra denna 
studie. 

1.6 Kommentarer 

Då arbetet tagit längre tid än vad som ursprungligen var planerat, är vissa siffror inaktuella. 
Ett exempel på detta är beskrivningarna av de vi intervjuat. Intervjuerna utfördes för ungefär 
ett år sedan, men deras ålder och tid i företaget är inte uppdaterade för den tid som passerat. 
Vi har valt att i största utsträckning behålla de värden som kan ha påverkats i sin 
originalform. 

1.7 Begrepp 

Användbarhet – det område som vi huvudsakligen undersökt – benämndes tidigare ofta som 
användarvänlighet. Nuförtiden används i stor utsträckning ordet användbarhet. Vi har 
använt detta ord genomgående i uppsatsen, med undantag av de tillfällen då användare eller 
de intervjuade har använt ordet. 
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Expert eller Oerfaren? Expert innebär att en person är ”sakkunnig inom ett område” 
(SAOB). Då våra kunskaper inom området användbarhet vid arbetets start var begränsade 
(speciellt inom de faktorer som beskrivs för ”expertutvärdering med tumregler”), anser vi att 
vi kan räknas som oerfarna.  

1.8 Publicering av företagsuppgifter 

pcSKOG AB har godkänt att vi publicerar företagets namn i uppsatsen, likaså har de 
anställda som intervjuats godkänt att vi publicerar deras namn och uppgifter om dem. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel förklarar vi vad användbarhet är och beskriver den teoretiska kunskap om 
ämnet som är centrala i förhållande till frågeställningen. Kapitlet vill förmedla en utförlig bild 
av ämnet och den huvudsakliga utvärderingsmetod (expertutvärdering med tumregler) som 
vi behandlar kontinuerligt genom hela uppsatsen. Vi avser att inledningsvis ge en 
övergripande beskrivning av användbarhet och bakomliggande teorier, för att sedan gå in 
djupare på ett ”metod-spår” som i det här fallet är expertutvärderingar. Som ett led i 
beskrivningen av expertutvärderingar som metod beskriver vi tre samlingar av riktlinjer (vilka 
även kallas tumregler eller heuristics) som används i sammanhanget. Dessa tre samlingar har 
legat till grund för ett sammansatt teoretiskt ramverk som används som analysmetod och 
insamlingsmetod, vilket vi presenterar som avslutning på kapitlet. 

2.1 Användbarhet och design 

Människa-Dator-Interaktion (MDI) handlar om den interaktion som sker mellan människa 
och dator vid användning av datorsystem. Målet med MDI är att utveckla eller förbättra ett 
systems säkerhet, verktyg, effektivitet och användbarhet. (Preece, 1994) Disciplinen hanterar 
design, utvärdering och implementering av interaktiva datorsystem anpassat för mänsklig 
användning och alla de aspekter som berör detta arbete. (Hewett et al, 1992) 

2.1.1 Bakgrund 

Det är många faktorer som utvecklare ska ta hänsyn till i arbetet med att förbättra 
interaktionen mellan människa och dator: organisationen, miljön, hälsa och säkerhet, 
produktivitet, komfort, arbetsuppgifters utformning och användarens personliga egenskaper 
(fysiska och psykiska). Alla dessa är kända faktorer som påverkar interaktionen mellan 
människa och dator, och bredden är ett resultat av områdets ursprung i många olika 
forskningsområden. (Preece, 1994) 

Det finns ISO-standarder som specificerar aspekter att tänka på när man designar gränssnitt 
för mjukvara. Dessa ISO-standarder innehåller inga specifika krav, som ISO-standarder 
generellt innehåller. De är istället definierade som riktlinjer för hur utvecklingen av design 
ska genomföras. ISO/IEC FDIS 9126-1 är en generell ISO-modell för mjukvarudesign som 
innehåller riktlinjer för att nå en högre produktkvalitet för gränssnitt. Den ger utvecklare 
information för att de ska få tillräcklig kunskap för att kunna utvärdera och specificera 
mjukvarans specifika design och funktionalitet. Riktlinjerna ska antecknas och bockas av när 
en specifik del av mjukvaran uppfyller kraven. De appliceras och anpassas efter varje givet 
sammanhang för att kunna ge relevanta riktlinjer för varje specifikt fall. (Bevan, 1999) 

De båda delarna i specifikationen som rör gränssnittsattribut innehåller (enligt Bevan, 1999) 
följande riktlinjer:  
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• Funktionalitet - Att funktioner passar in i mjukvaran, att de är korrekta, säkra och 
fungerar med andra omgivande system. 

• Reliabilitet - Att systemet uppehåller en hög funktionalitetsgrad samtidigt som det har 
en hög mognadsgrad inom komponenter och interaktion, samt att det har en hög 
feltolerans. 

• Användbarhet - Att systemet är enkelt att förstå, att det är enkelt att utnyttja för rätt 
ändamål och går att lära sig relativt snabbt. 

• Effektivitet - En faktor som specificerar att systemet ska leverera bra resultat utan att 
förbruka onödigt stora resurser. 

• Underhåll - Systemet ska vara stabilt, analyserbart, lätt att göra justeringar för 
samtidigt som man kan utföra tester för förbättring under användningens gång. 

• Portabilitet - Systemet ska gå att förändra, anpassa till nya miljö- och 
kontextförändringar och ersättas utan svårigheter. 

För att gå ännu djupare i denna teoripresentation begränsar vi oss till att diskutera 
nyckelaspekt nummer 3, Användbarhet, då den är av störst intresse för vårt arbete. 

2.1.2 Användbarhet  

ISO 9241-11 (citerad i Gulliksen & Göransson, 2002, s 62) definierar användbarhet enligt 
följande:  

"Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use." 

Vidare kompletteras definitionen av användbarhet i ISO 9241-11 (beskriven i Gulliksen & 
Göransson, 2002, s 62) med att produkten är ändamålsenlig, att den är effektiv för sitt 
användningssyfte och tillfredsställer användaren.  

Användbarhet är ett nyckelkoncept för att nå en förbättrad interaktion mellan människa och 
dator. Användbarhet är till för att effektivisera inlärning av kunskap om, och för att förbättra 
användning av, systemet för att användaren ska kunna nyttja det för sina ändamål. (Preece, 
1994)  

Ottersten och Berndtsson (2002) beskriver användbarhet som en kvalitetsdimension som är 
anpassad efter det mänskliga systemet, det sammanhang som produkten ska användas i, samt 
den nytta som mjukvaran förväntas att ge till sina användare. Användbarhet anses vara en 
kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Hög användbarhet är ett resultat hos en produkt 
som uppfyller beställarens och målgruppens syfte genom användning. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002) 
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2.1.3 Målen med användbarhet 

Användbarhet ska förändra vår vardag genom att vara en bidragande aspekt i utvecklingen 
av interaktiva produkter som ska underlätta vår vardag, vårt arbetsliv och vår fritid. Detta är 
det huvudsakliga målet för användbarhet, men det går också att bryta ner i underkategorier 
för att bidra till slutmålet på flera olika nivåer enligt Preece, Rogers & Sharp (2002) som 
presenterar följande delmål: 

• Interaktiva produkter ska vara effektiva för användaren att utnyttja. Produkten ska 
vara bra på att producera det den är skapad för. Samtidigt som den tillgodoser 
användarens krav på resultat så ska produkten kontinuerligt hjälpa till att nå dessa 
resultat med hjälp av diverse vägledning. 

• Det ska vara säkert att använda produkten. Användaren ska inte behöva hamna i 
osäkra situationer där han riskerar att göra fel eller utföra åtgärder som kan förstöra 
redan utfört eller framtida arbete. Samtidigt innebär säkra produkter i ett 
användbarhetsperspektiv att en given hårdvaruprodukt i sig inte riskerar att skada 
användarna.  

• Produkten ska ha en korrekt uppsättning av verktyg för att användaren genom 
användning av dessa ska kunna nå det avsedda målet.  

• Samtidigt som användbarhet ska tillfredsställa användarens begär och vara säkert, så 
ska produkten också vara enkel att ta till sig, det ska också vara enkelt att lära sig dess 
funktionalitet. Denna kunskap ska också vara enkel att bevara, detta är speciellt viktigt 
med interaktiva produkter som inte används frekvent. 

2.1.4 Design för användbarhet 

Vid design fokuserad mot användbarhet så finns det specifika aspekter som går att mäta för 
att öka användbarheten för mjukvara. Detta görs med hjälp av utvärdering och testning. Att i 
utvecklingen fokusera på följande nyckelord resulterar i högre användbarhet. (Löwgren, 
1993). 

• Relevans - Hur relevant systemet är för användaren. 

• Effektivitet - Hur effektivt systemet fungerar som verktyg för att utföra arbete.  

• Attityd - Hur användarens känslor är för systemet.  

• Lärbarhet - Hur väl användaren lär och tar till sig systemets funktionalitet.  

Bennet (1984) anser att det finns enskilda komponenter som utvecklaren ska sätta i fokus för 
att placera användaren och inte systemet i centrum under utvecklingens gång. Tidigare 
föreslogs det ofta att man skulle använda tekniker som ER-modellering och 
dataflödesdiagram för att öka användbarheten vid utvecklingsfasen. Detta är metoder som 
sätter systemets komponenter i fokus istället för att se på användarens praktiska reaktioner 
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vid systemanvändning. Istället för att använda sig av metoder som sätter komponenterna i 
huvudrollen, ska man fokusera på att analysera flexibilitet, genomförande, lärbarhet och 
attityd genom observationsstudier av den praktiska användningen. (Preece, 1994) 

Ofta försöker ett utvecklingsteam nå hög projektkvalitet eller hålla hög teknisk kvalitet på 
delkomponenter istället för att fokusera på användningskvalitet. Alltför lite plats i den totala 
processen är ägnad till att specificera hur man ska integrera och utföra aktiviteter för att 
försäkra sig för att produkten kommer att hålla en hög användbarhetsnivå. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002) 

Att utveckla bra mjukvara handlar om att skapa en lätthanterlig produkt som också ger det 
resultat som användaren förväntar sig. Oftast läggs fokus på det resultatmässiga då det är 
detta som användaren förväntar sig i slutändan. För att göra en bra mjukvara så måste man 
bygga produkten rätt så att den uppfyller krav och förväntningar både på effekt och hur man 
uppnår denna effekt. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

Enligt Preece (1994) är det viktigt att involvera användarna som ett första steg för att nå en 
användarcentrerad systemutveckling. Användarna skall ta en central plats i designprocessen. 
Ju mer involvering och centralisering vid analys- och designfasen, desto mer influenser från 
användaren kommer att återspeglas i slutprodukten av mjukvaran.  

2.2 Expertutvärdering av användbarhet 

En expertutvärdering är en överblick av användargränssnittet, utförd av experter inom MDI 
(därav namnet expertutvärdering). Denna överblick baseras främst på kunskap om hur de 
mänskliga sinnena fungerar och hur utformningen anpassas till dem. Sådan kunskap kan vara 
formaliserad i tumregler. (Ottersten & Berndtsson 2002) Förutom att vara välinformerad 
med information som berör målgrupp, syfte, funktioner och användningsområde, skall alltså 
en expertutvärdering göras med kunskap om 

“[…] hur det mänskliga systemet fungerar och hur interaktiva gränssnitt kan anpassas 
utifrån denna kunskap.” 
(Ottersten & Berndtsson 2002, s 96) 

Ottersten och Berndtsson (2002, s 127) påpekar vidare att: 

”Kunskaper om hur det mänskliga systemet fungerar är en nödvändig grund för att 
genomföra expertutvärdering och interaktionsdesign. Du behöver dessa kunskaper för att 
fatta och motivera bra designbeslut, samt för att formulera nya lösningsförslag” 

En expertutvärdering kan göras när det finns en körbar version av ett program. Om det 
finns ett specifikt delprojekt som ansvarar för att öka användbarheten görs utvärderingen 
oftast tidigare i utvecklingen än om ett sådant delprojekt inte finns. Annars är det dessvärre 
inte ovanligt att utvecklare hyr in en interaktionsdesigner för att göra en utvärdering efter att 
produkten är klar, vilket ofta leder till onödiga kostnader. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 
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När en expertutvärdering utförs ska den inte göras av personen som har ansvarat för 
designen av gränssnittet. En expertutvärdering kan ta mellan några timmar upp till flera 
veckor. Tidsåtgången beror på vilka avsikter och resurser som finns tillgängliga för 
ändamålet. Tydliga användbarhetsproblem som finns i mjukvaran kan och borde upptäckas 
relativt tidigt vid en expertutvärdering. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

En expertutvärdering består av följande aktiviteter (Ottersten & Berndtsson 2002, Preece et 
al 2002): 

1. “Definiera produktens syfte och bestäm omfattning” 
Den interaktionsdesigner som genomför utvärderingen ska få information om 
målgrupp, användningssituation och syfte bakom användningen. Han ska också få 
information om vad det är för resultat, i form av designförslag eller enbart 
påpekanden, som utvärderingen ska resultera i. 

2. “Genomgång av produktens innehåll och utformning” 
Designern av gränssnittet ska visa experterna hur man använder de delar av 
programmet som ska utvärderas. Produkten som används är en direkt ny bekantskap 
för dem som utför expertutvärderingen, därför ska de själva inte navigera vid en första 
anblick utan låta en mer van användare bruka mjukvaran. Då kan man nämligen 
observera funktioner som utvecklaren har inkluderat men som en utomstående ej 
hade identifierat vid en första anblick.  

3. “Utvärdera” 
Utvärderingsfasen sker genom att experterna ställer frågor som de tror att målgruppen 
av användare hade haft angående användning av berörda funktioner. Det är viktigt att 
experterna till en början använder de funktioner som är vanliga och enkla för 
mjukvarans målgrupp att bruka. En skriftlig rapportering ska ske parallellt med 
användning. Samtidigt som frågor som har framkommit i expertutvärderingen ställs, 
så ska det också beskrivas hur viktig och prioriterad en implementerande lösning är 
enligt interaktionsexperten eller -experterna. Det är här som tumreglerna får en viktig 
roll då de ger experterna kunskap att utföra själva utvärderingen.  

4. “Rapportera” 
Den sista fasen sker i form av en presentation inför utvecklarna. Om det förväntas 
designförslag så ska dessa vara väldefinierade och motiveras med en tydlig 
specifikation för hur en förbättrad version av funktionen skulle kunna framställas.  

Även om man inte kan finna samtliga brister på användbarhet, kan en mjukvarugranskning 
likt den som görs vid en mindre avancerad expertutvärdering med hjälp av tumregler ge 
omfattande resultat. Enligt Burns, Warren och Rudisill (1986, citerad i Ottersten & 
Berndtsson, 2002, s 93) finns det studier som visar på att en systematisk genomgång av 
gränssnitt, leder till att antalet fel vid programanvändning minskar med upp till 28 %, 
samtidigt som användarnas effektivitet ökar med upp till 31 %. 
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2.2.1 Expertutvärdering med tumregler 

Vi har i vårt arbete valt att undersöka expertutvärdering med tumregler (tumregler beskrivs i 
Delkapitel 2.3), som metod i vår utvärdering av pcSKOG Gård. Ottersten och Berndtsson 
(2002) beskriver denna metod som lämplig att använda sig av i utvärderingsfasen inför 
uppdatering av en mjukvara, att utföra av användbarhetsexperterna själva, det vill säga utan 
inblandning från användare eller testpersoner. Ottersten och Berndtsson (2002) framhåller 
även expertutvärdering med tumregler som en lämplig metod för konsultuppdrag med 
begränsad tidstillgång (vilket på sätt och vis liknar den situation vi befann oss i). 

”Heuristic evaluation” (översatt till expertutvärdering med tumregler) beskrivs av Löwgren 
(1993) som en metod med riktlinjer och tumregler för design som expertutvärderarna 
använder sig av för att se om mjukvaran uppfyller krav på användbarhet. Detta görs utan att 
man ska lägga ner alltför mycket tid och resurser vid identifikationsfasen.  

Metoden följer samma aktiviteter som beskrivits tidigare, och hjälper experterna att 
säkerhetsställa att mjukvaran följer generella regler för hur god användbarhet skall uppnås. 
De riktlinjer metoden använder brukas för att lokalisera problematik med användbarhet vid 
funktionshantering. Detta görs för att den generella användaren senare ska klara av att 
navigera och utföra arbete med hjälp av programmet utan att det tar onödigt lång tid eller för 
att användaren ska slippa att ställas mot onödig problematik som kunde har undvikits med 
bättre design. (Löwgren, 1993) 

Tumreglerna är till för att utvecklaren ska kunna utvärdera gränssnittselement. Exempel på 
sådana element kan vara knappar, dialoger och menyer. Tumreglerna ska hjälpa utvecklaren 
att göra systemets design mer konsistent samtidigt som den drar ner på användarens 
minnesanvändning och gör systemet mer lättförståeligt för användaren. (Preece et al, 2002) 

2.3 Tumregler för expertutvärderingar 

Tumregler är listor med beskrivningar av vanligt förekommande problem, en slags checklista 
över ”best practice” när det gäller de vanligast förekommande design- och 
användbarhetsproblemen. Preece et al (2002) förklarar att det är viktigt att sätta upp ett 
ramverk för hur man ska gå tillväga för att utvärdera och mäta användbarhet. Utvärdering är 
en metod som strävar mot att uppfylla klara mål och besvara rätt frågor. Genom att välja rätt 
metod för utvärdering och identifiera frågor och problem som måste lösas för att förbättra 
användbarheten så kan man också själv besluta vilka krav som ställs och hur man vill hantera 
gradering eller mätning av användbarhetsproblem hos ett system. Vi presenterar här de tre 
samlingar av tumregler och riktlinjer som vi har tagit del av. 

2.3.1 Usability Heuristics 

Jacob Nielsens (1993) “10 usability heuristics” är tumregler som ger experter vägledning för 
att utvärdera användbarhet i gränssnitt. Dessa rekommenderas av Ottersten och Berndtsson 
(2002) tillsammans med information om hur det mänskliga systemet fungerar. “10 usability 
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heuristics” består av följande 10 tumregler i Otterstens & Berndtssons översättning (2002, s 
96) 

1. “Enkel och naturlig dialog” 
Systemet måste kommunicera med användaren med relevant och aktuell information. 
Irrelevant och oanvändbar information kan konkurrera ut mer viktig information. All 
dialog ska ske genom en logisk och naturlig presentation inför användaren. 

2. “Använd ett naturligt språk” 
Presentation, ord, fraser och kommunikation ska använda sig av ett enkelt språk som 
användaren kan förstå. Samtidigt ska det inte krävas extrautbildning för att förstå 
programmet.  

3. “Minimera användarens minnesbelastning” 
Tydlighet och uppenbarhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till när man skapar valbara 
funktioner och objekt till ett system. Information som krävs för en korrekt 
användning ska visas vid aktuell användning. Den ska därmed inte tvinga användaren 
att återblicka och försöka att komma ihåg tidigare presentationer.  

4. “Enhetlighet” 
Användaren ska kunna tyda och förstå ord, situationer och riktlinjer för användning 
och inte finna olika definitioner av samma funktioner på olika platser. Det är viktigt 
att ett enhetligt språk används.  

5. “Förse användaren med återkoppling” 
Inom en viss tidsperiod och via en tydlig presentation så ska systemet återkoppla till 
användaren genom att presentera vad som utförts och hur det gick. 

6. “Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen” 
Det ska vara möjligt att avbryta och reparera sina handlingar. Detta med hjälp av 
tydliga och uppenbara funktioner.  

7. “Effektiv användning” 
Tydliga genvägar och egna möjligheter att effektivisera användningen genom 
kortkommandon förbättrar användningen för både avancerade och nyligen 
introducerade användare.  

8. “Bra felmeddelanden” 
Klara och tydliga indikationer och presentationer på vad som är fel, vad som är den 
bakomliggande orsaken, samt förslag på hur man kan lösa problemet. 

9. “Förhindra fel” 
Försök att undvika att felmeddelanden överhuvud taget presenteras för användaren. 
Istället ska man försöka att utforma produkten så att fel inte uppstår. 

10. “Hjälp och dokumentation” 
Det ska vara enkelt att söka och hitta med hjälp av dokumentation och manualer. 
Tydlig navigering är viktigt för att användaren ska finna ett konkret värde i materialet. 
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2.3.2 Normans designprinciper 

Designprinciper används för att forma utvecklarnas tankesätt. Meningen med dem är att de 
ska öka användningsupplevelsen vid användning av produkterna, ur ett 
användbarhetsperspektiv. Designprinciper härstammar från teoretiska undersökningar, 
upplevelser och vanligt sunt förnuft (Preece et al, 2002).  

En uppsättning av kända designprinciper presenteras av Norman (1990): 

• Visibility - Tydliga funktioner och tillvägagångssätt för handling ger användaren bättre 
översikt över möjliga sätt att agera. Tydliga indikationer på aktivitet och fortskridning 
ger användaren en känsla av att något faktiskt händer. Menyer som ger bra perspektiv 
över strukturen av funktionerna (undermenyer med logik etc.) främjar navigationens 
tydlighet.  

• Feedback - Precis som att tydligheten av indikationer är viktigt, så är också 
aktivitetens existens i sig en viktig del för att användaren ska kunna se att saker 
faktiskt händer när program laddar, uppgifter genomförs och bakgrundsaktiviteter 
körs.  

• Constraints - Det är viktigt att man avgränsar programmet så att inte all interaktion 
kan ske samtidigt. För mycket funktioner som inte är relevanta till varandra får inte 
presenteras samtidigt på skärmen.  

• Consistency - När en användare har utnyttjat datorprogram ett längre tag så formas 
hans tänkande av funktionernas sätt att användas. Om ett gränssnitt motsäger andra 
gränssnitt så är det stor risk för att användningen av en funktion missuppfattas, 
förväntningar går inte i uppfyllelse och användaren får en sämre helhetsupplevelse.  

• Affordances - När en funktion ska användas så är det viktigt att användaren förstår 
hur det ska göras. Ledtrådar ska ges till användaren så att han eller hon redan vid dess 
åsyn skulle kunna fundera ut hur användning ska gå tillväga.  

2.3.3 Det mänskliga systemet 

När användaren väljer att utnyttja en funktion i ett datorprogram, så motiveras valet 
undermedvetet av vad denne föreställer sig att handlingen kommer att resultera i. Intentioner 
som ligger bakom användningen ska uppnås genom funktioner tillgängliga i programmet. 
Detta är orsaken till programmets behov av funktioner. (Löwgren, 1993) 

Användaren försöker innan handlingen att föreställa sig en plan för sitt agerande. Efter 
utförd handling observeras, tyds och utvärderas utkomsten. Om det föreställda resultatet 
innan användning hos användaren stämmer överens med vad som framkommit av den 
utförda handlingen, tillfredställer funktionen de mänskliga sinnena. (Löwgren, 1993) 
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Vill utvecklarna nå denna tillfredställelse hos användaren och om de vill skapa användbar 
mjukvara, krävs det enligt Ottersten och Berndtsson (2002) att utvecklarna har kunskap om 
hur det mänskliga systemet, framförallt syn, minne, tanke och återkoppling, fungerar.  

Följande punkter beskriver det som krävs att en utvärderare vet om det mänskliga systemet 
för att göra en bra expertutvärdering (allt enligt Ottersten och Berndtsson, 2002, s 128ff): 

Tabell 2.1: Riktlinjer för anpassning till det mänskliga systemet. 

 
Syn 

1 Man ska tänka på att ta bort onödiga upprepningar. Man ska även försöka att reducera 
onödig information och element som inte påverkar användaren, eller som är mindre 
givande för användaren. Genom att försöka minimera funktioner och element så gör man 
det enklare för användaren att ta till sig funktionalitet och betydelse. 

  2 Ikoner ska skapas med hjälp av detaljer som har relevans för ändamålet (exempelvis att 
man använder ett förstoringsglas som ikon för en zoom-funktion). Användaren ska vid ett 
tidigt stadium förstå vad det är för funktion som gömmer sig bakom en ikon bara genom 
observation. 

  3 Gruppindelning ska göras genom tydliga mellanrum, även ramar kan användas som 
grupperande metod vid en eventuell platsbrist för mellanrum. 

  4 Liknande funktioner och element ska grupperas tillsammans. Funktioner ska sorteras och 
grupperas efter vilket användningsområde som de berör.  

  5 Färgkodning ska vara konsekvent och inte differentieras på olika platser i systemet.  

  6 Genom att placera textfält i vänsterkanten så underlättar man för ögat att finna dessa 
relevanta områden. 

  7 Samma avstånd ska användas mellan objekt och funktioner. Detta underlättar för ögat. Det 
gäller även knappar och ikoner. 

  8 Man ska använda både versaler och gemener.  

  9 Text ska utformas så att den presenteras i tydliga koncisa avsnitt. Rubriker och 
underrubriker ska associeras och presenteras med korrekta beskrivningar. 
”Informationstäthet” nämns som en viktig faktor vid presentation. 

  10 Länkar ska beskrivas med korrekta associationer. Använd alltid tydlig text för att beskriva 
länkar.  

  11 Använd inte kursiverad text, försök att använda stor typsnittstorlek.  

  12 Ljud, grafik och rörelse ska utnyttjas till att förstärka ett objekts signaleffekt. 

  13 Tänk på vilka färger som används då de är väldigt påverkande för användaren. Starka 
färgkombinationer och variationer bör undvikas.  

  14 Animering är tillåtet som ett beskrivande element, men det ska vara möjligt för 
användaren att stoppa animationen. 

 

Minne 
1 All information som behövs för att använda en funktion på ett korrekt utfört sätt ska 

presenteras direkt i samma fönster.  

  

2 Man ska försöka minimera antalet använda bild- och rutväxlingar. Många växlingar 
desorienterar användaren. Det kan vara en bidragande faktor till att användaren förlorar 
information som tidigare har presenterats. Samtidigt så kan bildväxlingar tvinga användaren 
att ställa interna frågor om det aktuella skeendet, varför sker växlingarna och vad var 
meningen bakom skeendet? 

  3 Alternativ som går att välja ska presenteras i listor och inte genom tomma textfält.  

  4 Genvägar, texter och ikoner ska underlätta och öka förståelse.  
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Tanke och 
Kognition 

1 Gränssnitten ska följa en enhetlig mall. Samma ord, beteende och färger ska användas för 
samma funktioner. Samtidigt ska ikoner för samma funktioner ha samma placering.  

  
2 Val i menyer och listor ska presenteras logiskt och strukturerat. Funktion och betydelse 

kan användas för sortering. Om det är svårt att finna ett applicerbart mönster enligt dessa 
nyckelord så fungerar bokstavsordning som en bra sorteringsmetod. 

  3 Textfält ska anpassas efter förväntad storleksmängd för inmatad text.  

  
4 Försök att inte använda dialogrutor som måste stängas ner för att användaren skall nå en 

förväntad funktion. Detta får bara användas vid tillfällen då vägledning är väsentlig för 
förståelse för använd funktionalitet.  

  5 Använd ett språk som användaren förstår. 

  
6 Det ska vara enkelt för användaren att ångra sitt agerande. Tillåten utforskning minskar 

den totala inlärningstiden för användaren.  

   

Åter-
koppling 

1 
När systemet arbetar ska användaren vara medveten om detta. 

  2 Det resultat som åstadkoms av användaren ska presenteras.  

  
3 Meddelanden ska ha ett förståeligt innehåll. Vad som har hänt, varför det hände, hur man 

åtgärdar det, ska presenteras i en positiv form.  

Genom att ha kunskapen om dessa riktlinjer för hur utvecklaren ska kunna tillfredsställa 
människans sinnen i åtanke under expertutvärderingen når man en bättre användarcentrerad 
gränssnittsdesign (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

2.4 Sammansatt teoretiskt ramverk 

De tre uppsättningarna av tumregler som vi presenterat i 2.3, har vi satt samman i ett eget 
teoretiskt ramverk. Detta ramverk samlar informationen från de tre tumregeluppsättningarna 
- Usability Heuristics, Normans designprinciper och Det mänskliga systemet - i 8 
huvudkategorier som vi identifierat. Dessa kategorier benämns som tumregler och är 
placerade till vänster i ramverket. I den högra kolumnen i ramverket (med överskriften 
Beskrivning - Identifikation - Åtgärd) återfinns de faktorer från de tre tumregelsamlingarna i 
avsnitt 2.3 som vi anser gäller för respektive huvudtumregel. 

När vi skapade ramverket tog vi inledningsvis Nielsens (1993) ”heuristics”. Vi valde sedan 
att komprimera dessa till åtta istället för tio (vi tog bort ”Naturligt språk” som 
sammanfogades med ”Enkel och naturlig dialog”, samt ”Förhindra Fel” som 
sammanfogades med ”Bra felmeddelande”). Sedan utökade vi tumreglernas beskrivningar, 
vars syfte är att ge indikationer över vad man ska leta efter för att öka användbarheten i ett 
gränssnitt. Informationen till denna utökning togs från Normans (1990) designprinciper och 
Ottersten och Berndtssons (2002) rekommendationer för anpassning av gränssnitt till det 
mänskliga systemet. Vi utförde detta för att få en mer utförlig och bättre beskrivning av 
innehållet i riktlinjerna. Givetvis var allt vi adderade till varje riktlinjes beskrivning inom 
området för vad den specifika riktlinjen behandlade. Men vi valde ändå att byta namn på alla 
riktlinjer så att de bättre beskrev det slutgiltiga innehållets syfte efter att vi satt vår egen 
prägel på beskrivningen. Till slut så hade vi åtta egna riktlinjer som innehöll 
rekommendationer för hur bra gränssnitt design ska göras.  

För att försöka få en klarhet över om riktlinjerna skulle fungera, så jämförde vi våra egna 
med Nielsens (1993) originalriktlinjer. Vi såg efter så att våra egna riktlinjer inte motsade 
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föregångarna. De såg även väldigt lika ut i strukturen, men vi ansåg att skillnaden var - 
förutom sammanfogandet - att våra riktlinjer var mer utförligt beskrivna.  

Då resultatet från en expertutvärdering ska ses som en helhet så var vi inte rädda för att 
liknande rekommendationer inom olika riktlinjer skulle få en negativ effekt på slutresultatet. 
Vi ansåg med andra ord att det inte skulle vara något större problem om vi placerade in 
förslagen under flera tumregler. 

Vårt tillvägagångssätt i användning av det teoretiska ramverket beskrivs mer ingående i 
metodkapitlet (se Delkapitel 3.3). 

 

 

 

Tabell 2.2: Sammansatt teoretiskt ramverk. 

Tumregel Beskrivning och Identifikation 

Dialog som används mellan användare och dator ska vara logisk (Nielsen, 
1993 - Usability Heuristic #1).  
Det ska vara tydligt vad som vill förmedlas från datorns sida (Norman, 
1990 - Visibility) 

Text ska utformas tydligt. Versaler och gemener ska användas. Rubriker 
ska vara associerade med korrekta beskrivningar. Kursiverad text ska 
undvikas. Se till så att bilder är utformade för sitt ändamål och 
presentation och kommunicerar det som dem är avsedda för. (Ottersten 
& Berndtsson, 2002 - Syn)  

Gruppindelning ska göras med tydliga mellanrum. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Syn)  

Språket som används ska vara enkelt. Det ska vara lätt att förstå. Inga 
avancerade systemtermer ska användas, försök bruka ett språk som 
användarna förstår. (Nielsen, 1993 - UH #2)  

Färgkodning ska göras korrekt och följa en generell struktur för färgval. 
Till exempel så ska grönt betyda ”ja” och rött betyda ”nej”, eller fortsätt 
respektive avbryt. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn)  

Används till exempel rött och grönt i andra sammanhang så kan det ge 
användaren ytterligare funderingar då deras betydelse kan bli 
omdiskuterad för användaren. Differentiering av färgkodning ska också 
försöka att undvikas då detta inte är enhetligt (se #4) för programmets 
utformning. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn) 

Textfält ska placeras i vänsterkanten för att underlätta för användarens 
syn. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn) 

Används till exempel rött och grönt i andra sammanhang så kan det ge 
användaren ytterligare funderingar då deras betydelse kan bli 
omdiskuterad för användaren. Differentiering av färgkodning ska också 
försöka att undvikas då detta inte är enhetligt (se #4) för programmets 
utformning. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn) 

Avstånd mellan funktioner/objekt ska vara lika. Samma sak gäller när det 
kommer till ikoner och bilder. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn) 

 
1) Se till så att dialogen och språket är 
enkelt och naturligt i programmet, 
underlätta användningen för sinnena 

Ett språk som användaren förstår underlättar både tankesätt och 
kognition (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Tanke & Kognition) 
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Försök minimera minnesbelastningen för användaren. Gör detta genom 
att tydligt presentera behövlig information för en funktionalitet på plats i 
programmet där den utförs. (Nielsen, 1993 - UH #3)  

Försök att minimera bild-/sidväxlingar utan att äventyra att 
presentera ”för” mycket på samma plats. För många sidväxlingar kan 
desorientera användaren och tvinga honom att ifrågasätta växlingarnas 
betydelse i sig. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Minne) 

 
2) Underlätta minnesbelastning och 
gör programmet tydligt för stunden 

Försök inte att upprepa dig konstant. Upprepningar kan ifrågasättas, och 
sättas mot varandra. Deras betydelse kan därigenom diskuteras internt, 
vilket ger onödig ny information för sinnena att hantera. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Tanke & Kognition)  

Gränssnittet i sig ska inte motsäga andra programs (standard) utformning 
eller sig själv internt. (Nielsen, 1993 - UH #4 )  
Användaren ska, genom bara att se den, kunna förstå hur en funktion ska 
brukas. (Norman, 1990 - Affordances) 

 
3) Gör programmet enhetligt 

Användaren ska förstå vilken funktion som gömmer sig bakom 
programmet genom dess utformning. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - 
Syn) 
Programmet ska förse användaren med återkoppling på utförd handling. 
(Nielsen, 1993 - UH #5).  
Programmet ska se till så att användaren vet att något sker 
överhuvudtaget. (Norman, 1990 - Feedback) 

 
4) Förse användaren med återkoppling 

Resultat som åstadkoms ska presenteras. När systemet arbetar ska 
användaren vara medveten om detta. Återkopplingen ska också vara 
korrekt för vad användaren förväntar sig. (Ottersten & Berndtsson, 2002 
- Återkoppling) 
Det ska vara möjligt för användaren att avbryta en handling. En handling 
som har genomförts ska vara möjlig att reparera enkelt. (Nielsen, 1993 - 
UH #6) 

 
5) Ge möjligheter att avbryta 
processer och dialoger 

Det är viktigt att kunna få chansen att utföra handlingar i experimentellt 
syfte som sedan går att reparera. Detta underlättar lärningsprocessen av 
programmet och underlättar användarens utforskande av funktionalitet 
(Ottersten & Berndtsson, 2002 - Tanke & Kognition) 
Felmeddelanden ska helst undvikas. Detta bör göras genom att utforma 
produkten så att fel inte uppstår överhuvudtaget. (Nielsen, 1993 - UH 
#9)  

 
6) Använd felmeddelanden på ett 
korrekt sätt 

Ska felmeddelande presenteras så ska de tydligt ge indikationer över vad 
felet är, hur det kan åtgärdas samt vad orsaken är till problemet. 
(Nielsen, 1993 - UH #8).  

Avgränsa programmet så att interaktion inte kan ske samtidigt eller väljas 
mellan på samma plats. (Norman, 1990 - Constraints) 
Använd undermenyer och en tydlig struktur för att vägleda användaren 
att välja korrekt kategori av funktion. (Norman, 1990 - Visibility) 

 
7) Avgränsa mjukvarans presentation 

Val i menyer och listor ska presenteras logiskt och strukturerat. Sortera 
dessa utefter funktionalitet och betydelse. (Ottersten & Berndtsson, 
2002 – Tanke & Kognition) 

 
8) Nyttja dokumentation om det 
behövs 

Det ska vara enkelt att söka och hitta i dokumentationen. Uppgifter som 
kräver hjälp med dokumentation ska kanske integreras på plats i 
funktionens fönster. Dokumentation ska dock ses som en sista åtgärd. 
(Nielsen, 1993 – UH #10)  
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3 Metod 

Följande kapitel beskriver hur vi har gått tillväga i våra undersökningar. Vi beskriver i 
turordning forskningsstrategi, undersökningen av vårt studieobjekt, expertutvärderingen, 
användarundersökningen, graderingen och slutintervjun samt kvalitativa och etiska aspekter. 

3.1 Forskningsstrategi 

I föregående kapitel har vi förklarat och försökt ge läsaren en uppfattning om vad 
användbarhet i teorin innebär. I den här avdelningen vill vi beskriva hur vi avser undersöka 
och samla in data för att kunna besvara vår frågeställning: 

• Vad är resultatet av en ”expertutvärdering med tumregler” av ett programs 
gränssnitt och funktioner i, när den utförs av oerfarna utvärderare? 

• Vad är resultatet av en användarenkät fokuserad på ett programs gränssnitt? 

• Hur kompletterar dessa två metoder varandra? 

Vi vill även redovisa hur företag uppfattar användbarhetsfokuserade förändringsförslag 
från en extern utvärderare, för att ge ett alternativt perspektiv på vårt resultat. 

För att kunna göra detta så har vi nyttjat teoretisk metodik för hur man gör en 
expertutvärdering och genom bruk av denna skapat och genomfört vår egen. Vi har även 
valt att använda oss av en användarenkät med kvalitativt utformade frågor för att kunna få 
kvalitativa förbättringsförslag. Även intervjuerna och graderingen som genomförs är 
kvalitativa. 

Anledningen till att vi valt flera olika kvalitativa metoder för att samla in data, är för att vi 
menar att detta bidrar till att öka trovärdigheten för studiens resultat, då de kompletterar och 
nyanserar varandra (Seale, 1999). Vår kvalitativa inriktning är vald för att studien ska lägga 
tonvikt på individens egen syn på verkligheten, det är detta resultat som vi vill få fram genom 
vårt val av datainsamlingsmetoder (Bryman, 2002). 

Studien är subjektiv då den är baserad på vad vi själva som forskare tycker är relevant. För 
att minska subjektivitetens roll och ge användaren en egen chans att avgöra validiteten för 
studien och dess resultat så har vi valt att bifoga allt empiriskt material i bilagor (Kvale, 1997). 
Samtidigt medför graderingen av förslagen och den tillhörande slutintervjun att vi får en 
tredje parts perspektiv på värdet av våra förslag. I subjektiv forskning medför upprepad 
insamling av data att risken för bias minskar genom att insamlad data verifierar varandra. 
Därigenom blir subjektiv forskning mer objektiv i sin helhet. (Kvale, 1997). 

Vi tror att studien är möjlig att replikera, men vi tror samtidigt och däremot att det kan vara 
svårt att få samma resultat om man utför studien i en annan tid och på en annan plats. 
Därför har vi försökt att förmedla och presentera den unika kontext som studien utfördes, 
samt beskriva omständigheter och använd metodik utförligt (Bryman, 2002). 
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Det kan vara svårt att generalisera och värdera ett resultat från en kvalitativ studie. Därför vi 
har vi försökt att använda oss utav flera olika kvalitativa datainsamlingsmetoder och ställt 
deras resultat mot varandra (Kvale, 1997). På så vis försöker vi att undvika att jämföra 
resultatet externt mot andra utvärderingsmetoders och dessas potentiella bidrag till 
utvecklingsföretag. Det egna kvalitativa resultatet baseras därigenom på undersökningens 
deltagare och deras perspektiv på världen. Detta gjorde vi för att minska att risken för att vår 
egen partiskhet skulle bli få en del i studiens resultat (Seale, 1999). Vi tror nämligen att den 
hade framhävts i vår analys av empirin om vi hade gjort en allt för omständlig jämförelse 
med externa instanser. Detta då det finns en risk att vi som forskare favoriserar vår egen 
studie (Seale, 1999). 

3.2 Undersökning av studieobjekt 

Det första steget i studien var att skapa en bild av företaget pcSKOG AB, dess produkter 
och verksamhetsområde. Vi ville även få en egen bild av hur de arbetar med och ser på 
mjukvaruutveckling och användbarhet. Genom besök på pcSKOG AB:s huvudkontor i 
Lund, granskning av företagets hemsida och företagets huvudsakliga produkt - programmet 
pcSKOG Gård - samt e-postintervjuer med två anställda samlade vi in den information som 
legat till grund för Kapitel 4: Presentation av Studieobjekt. 

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna till förstudien genomfördes med två anställda på pcSKOG AB. Vi ville få reda 
på personlig information om de intervjuade och deras åsikter om företaget och dess 
arbetssätt. Därför valde vi att nyttja öppna intervjufrågor där intervjupersonerna själva fick 
uttrycka sina åsikter inom området (Kvale, 1997). Vi använde även en del ja/nej frågor för 
att verifiera intervjudeltagarnas åsikter om pcSKOG Gårds utformning.  

 Följande punkter beskriver vad vi sökte efter och låg till grund för intervjufrågorna. 

• identifiera faktorer inom prioritering i företagets uppdateringsarbete 

• identifiera motiv till prioritering 

• identifiera tendenser i företagets utvecklingsarbete (t ex om man fokuserar på 
databasfunktioner eller gränssnitt) 

• identifiera företagets arbetssätt i utvärderings- och uppdateringsarbete 

• identifiera företagets inställning till användar- och expertgenererade förslag 
kontra ”in-house”-förslag 

De intervjuade 

Vi intervjuade i detta skede två personer som jobbar på pcSKOG AB: en person i 
ledningsposition och en med ansvar för utveckling och produktion. Genom att vi valde två 
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intervjupersoner med delvis annorlunda ansvarsområden hoppades vi även kunna identifiera 
kompletterande uppfattningar (Kvale, 1997). Då syftet med den här intervjun var att skaffa 
oss en övergripande bild av företagets verksamhet och arbetssätt, anser vi att två av åtta 
anställda är ett tillräckligt urval. Urvalet som gjordes var baserat på att vi ville få åsikter från 
dem som är ansvariga över utvecklingsprocessen och beslutstagande för implementeringar.  

Observera att beskrivningarna av nedanstående informanter inte är korrigerade för tiden 
som passerat sedan intervjuerna utfördes 2007. 

• Christian Donaldson, VD 
Christian Donaldson är VD på pcSKOG AB. Han är 34 år, är utbildad 
marknadsekonom och har en ”nästan färdig” Informatikexamen från Institutionen för 
Informatik vid Lunds Universitet. Han har varit anställd på pcSKOG AB i 7 år, och 
varit VD för företaget i ca 1 år. Christian är ansvarig för beslut som rör 
utvecklingsfrågor och uppgraderingar. 

• Bengt Näsholm, projektledare för nyutveckling 
Bengt Näsholm är projektledare för nyutveckling. Han är 49 år, är utbildad 
civilingenjör (som teknisk lantmätare) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 
och har jobbat som systemutvecklare i 20 år. Han har varit anställd på pcSKOG AB i 
6 år, och varit utvecklingsansvarig på företaget i ett halvår. 

Genomförande, behandling och användning av intervjun 

Intervjun genomfördes via e-post. Eftersom frågeformulär via e-post är väldigt statiska, kan 
man ställa sig tveksam till om de går att betrakta som en intervju, men då frågorna är öppet 
ställda och vi var beredda att komma med följdfrågor, ansåg vi att detta var tillräckligt för att 
uppnå vår avsikt, att förstå vårt studieobjekt (Witmer, Colman & Katzman, 1999). Intervjun 
syftade främst till att fastställa de intervjuades grundläggande inställning, och inte gå så djupt 
in i deras tankar om användaraspekter förrän i en senare intervju när våra huvudsakliga 
undersökningar var genomförda. E-posten gick iväg 2007-05-24 till Christian Donaldson och 
Bengt Näsholm. 

Intervjun inleddes med att undersökningspersonerna fick fylla i ett enkelt frågeformulär med 
bakgrundsfrågor (namn, ålder, utbildning osv., fråga 1-6 i Appendix 1), vars svar ligger till 
grund för personbeskrivningarna i 3.1.2 ovan. Därefter fick de besvara ett antal frågor som 
var inriktade på att extrahera informanternas uppfattning om företagets programvara, 
arbetsmetoder, prioriteringar och kunskap om användbarhetsaspekter. 

De svar vi fick på våra frågor gav oss en bra bild av hur företaget ser på sin produkt, 
användaraspekter, arbetssätt och prioriteringar, och ligger främst till grund för Delkapitel 2.3. 
En uppställning av intervjusvaren återfinns tillsammans med intervjufrågorna i Appendix 1. 
Vi presenterade sedan intervjuerna i utskrivet format för intervjupersonerna för att verifiera 
att de inte skrivit fel och att deras svar faktiskt stämmer.  
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3.2.2 Övriga källor 

Beskrivningen av vårt studieobjekt i Kapitel 4 kompletterades sedan även av ett antal övriga 
källor utöver e-postintervjuerna. Dessa källor består i studiebesök, informationssökning på 
webben samt en genomgång av programmet. 

Vid våra besök på pcSKOG AB:s huvudkontor i Lund har vi träffat och pratat med 
företagets VD Christian Donaldson. Den information som kommit ur dessa diskussioner 
ingår i någon mån i beskrivningen av vårt studieobjekt, men har inte dokumenterats på 
samma sätt som vi skulle ha gjort med intervjuer. 

I arbetet med att undersöka problemområdet och studieobjektet söktes även information på 
Internet. Vi granskade företagets hemsida (www.pcskog.se) för att få den officiella bilden av 
företaget och dess verksamhet. 

Slutligen skall nämnas att ett exemplar av mjukvaran överlämnades från pcSKOG AB till 
författarna för utvärdering. Våra erfarenheter av denna har också influerat beskrivningen i 
Kapitel 4. 

3.2.3 Studieobjektets verifikation och presentation 

För att fastställa att vår bild av vårt studieobjekt var korrekt så valde vi i slutändan att 
presentera en utskrift av Kapitel 4 i denna uppsats (vår presentation av insamlad information 
som just beskrivits) för VD Christian Donaldson för att få hans åsikt om att den stämde. 
Christian tyckte att inget avvek från hans bild av företaget och därför så har vi valt att inte 
göra fler modifikationer av detta kapitel.  

3.3 Expertutvärdering 

I vår expertutvärdering undersökte vi användbarheten i programmet pcSKOG Gård och 
specifikt dess gränssnitt, för att finna eventuella delmoment som skulle behöva en förändring.  

Expertutvärderingen genomfördes med hjälp av Ottersten och Berndtssons (2002) metod 
med föreslagna aktiviteter samt vårt eget teoretiska ramverk. Detta ramverk bestod av åtta 
riktlinjer (som presenterats i Tabell 2.2, s 18). Ramverket var, som vi tidigare nämnt, en egen 
sammansättning av rekommendationer från Nielsen (1993), Norman (1990) och Ottersten 
och Berndtsson (2002).  

3.3.1 Expertutvärderingens faser  

När ramverket var framtaget, så fortsatte vi med att inleda utvärderingsprocessen. Ottersten 
och Berndtsson (2002) presenterar fyra aktiviteter eller faser att genomgå vid en 
expertutvärdering (se Delkapitel 2.2). Vi har följt riktlinjerna för dessa faser så som de 
beskrivs, och de utgör också dispositionen i presentationen av tillvägagångssättet för vår 
expertutvärdering nedan. 
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• Fas 1: Definiera produktens syfte och bestäm omfattning 

Vi fick till att börja med information om mjukvaran pcSKOG Gårds målgrupp. Detta 
följdes upp med en kort beskrivning om kundernas uppfattade datorvana. Vi fick också 
ta del av de förbättringsförslag till programmet som kunderna tidigare har framfört till 
utvecklarna för programmet.  

Vilka delar av programmet som skulle utvärderas diskuterades fram tillsammans med 
pcSKOG AB. Vi beslutade gemensamt att begränsa oss till fem av de sex 
delkomponenter (se Delkapitel 4.2) som huvudprogrammet består av. De komponenter 
som vi utvärderade var Fastighet, Plan, Ägare, Program och Karta. Ekonomi är den del 
av programmet som ansågs vara minst färdigutvecklad och pcSKOG AB ansåg att den 
inte var fullt redo för att utvärderas än då alldeles för många tydliga problem redan 
existerade. 

• Fas 2: Genomgång av produktens innehåll och utformning 

När vi hade inhämtat nödvändig bakgrundsinformation till programmets 
användningsområde, och hade bestämt oss för hur vi skulle avgränsa utvärderingen, 
började nästa fas i expertutvärderingen. 

I enlighet med metoden som Ottersten och Bengtsson (2002) beskriver, så behövde vi få 
utvecklarnas syn på hur man ska använda programmet. Utvärderingsfas 2 inleddes 
således med att vi fick en tre timmars genomgång av mjukvaran från en representant från 
pcSKOG AB:s utvecklingslag. Meningen med detta var att vi skulle bli medvetna om alla 
funktioner som existerar men som vi som utomstående (oinsatta i arbetsområdet, i det 
här fallet skogsbruksplanering) eventuellt skulle kunna missa. Vi tog noggranna 
anteckningar parallellt genom visningen som beskrev hur funktionerna i gränssnittet 
fungerar och hur de skulle användas enligt utvecklaren. Samtidigt som vi noterade saker 
som vi tyckte verkade konstiga i gränssnittets beteende, fick vi reda på hur utvecklarna 
hade tänkt vid deras implementering av var och en av alla funktionerna. Detta fick vi 
genom att de kontinuerligt kommenterade vad de gjorde och berättade innan varje 
handling vad som skulle ske efter de använt varje funktion.  

Demonstrationen bestod av användning av funktioner i de delar som vi avgränsat 
expertutvärderingen till. Detta tog en hel del tid och var lärorikt inför nästa fas. 

• Fas 3: Utvärdera 

Efter introduktionen till pcSKOG Gård, då vi ansåg att vi hade lärt oss tillräckligt 
mycket om programmet, så satte vi oss ner och gick själva igenom samt testade det. 

Vi ställde frågor till varandra angående gränssnittet utformning eller angående vad olika 
handlingar skulle resultera i. På så vis identifierade vi olika problem i gränssnittet. Om en 
funktion inte var tillräckligt tillfredsställande eller om den inte uppfyllde sitt syfte enligt 
tumreglerna, så antecknade vi detta. Om en handling inte stämde överens med 
tumreglernas rekommendationer så noterade vi även detta och skrev ner. 
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Parallellt med utvärderingen tog vi anteckningar som beskrev funktionernas sökväg, 
beskrivningar av användbarhetsproblemen och möjliga förbättringar för funktioner. Vi 
skrev även ner vilka frågor och tankar som vi ansåg att användaren skulle ha haft efter att 
ha sett den berörda funktionen utformning, vad den resulterade i och vad vi förväntade 
oss att den skulle existera i. 

• Fas 4: Rapportera 

I expertutvärderingen fann vi således ett antal användbarhetsbrister i pcSKOG Gård, 
och efter kartläggningen tog vi fram egna förslag till lösningar på dessa problem. Detta 
var förslag som skulle fungera som lösningar till bristerna. Varje kommentar och förslag 
som vi tagit fram i expertutvärderingen detaljerades med vilken del av programmet det 
fanns i, en sökväg, en beskrivning av problemet och ett förslag till hur problemen kan 
åtgärdas. 

3.3.2 Bearbetning och Analys av användbarhetsproblemen 

Alla problem som vi identifierade motsade någon eller några av tumreglerna i vårt ramverk. 
Vi valde därför att gruppera in förslagen under varje tumregel som de bröt emot för att vi 
senare skulle kunna presentera dess teoretiska relation och grund för att 
vara ”användbarhetsproblem”. 

Genom att nyttja ramverket för att sortera användbarhetsproblem kategoriskt efter dess 
innehåll så underlättade vi kodningsarbetet, i enlighet med Kvale (1997). 

I resultatkapitlet presenterar vi problemen strukturerade under de tumregler där de passar 
bäst in. Bryter de mot flera tumreglers beskrivningar så hänvisar vi till vilka dessa är. 
Problemen (och lösningsförslagen) presenteras även utförligt i sin helhet i Appendix 5. Där 
är de strukturerade i en specifik presentationsmall (denna presenteras mer utförligt i Sektion 
3.5.1). 

3.4 Enkätundersökning 

Vi utförde utöver expertutvärderingen även en enkätundersökning där vi undersökte 
användarnas åsikter om och förslag till förändringar i programmet. Den skapades med dessa 
två syften i åtanke, främst att få fram användarförslag på förbättringar (i form av kvalitativa 
data), och underordnat att utvinna kvantitativ information för att kunna jämföra resultatet 
med en tidigare undersökning som gjorts på en tidigare version av pcSKOG Gård från 2003. 
Problemområdet som skulle undersökas var gränssnittet för mjukvaran. 

Den kvantitativa delen av enkätundersökningen var inte avsedd att användas för att uppfylla 
denna uppsats syfte, utan var en samordning med pcSKOG AB för att få tillgång till deras 
kunders åsikter. Trots att urval och utformning av enkäten i högsta grad har påverkats av 
den kvantitativa strukturen, så bidrar inte denna del till det empiriska resultatet framöver i 
denna uppsats. 
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För att få de kvalitativa svarsresultat som vi var mest intresserade av krävs egentligen inte 
mer än några få enstaka inskickade svar från urvalet. För att få kvantitativt generaliserbara 
resultat så krävs däremot en hög svarsfrekvens för att det ska kunna anses vara statistiskt 
säkerhetsställt (Dahmström, 2005).  

3.4.1 Tidigare undersökningar 

Peter Svedberg skrev 2003 en D-uppsats i ämnet skogshushållning vid Statens 
Lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna (institutionen för skogens produkter och marknader). 
Syftet med Svedbergs examensarbete: 

”har främst varit att undersöka privata skogsägares erfarenheter av och attityder till 
planprogrammet pcSKOG-gård. Uppdragsgivare för arbetet har varit pcSKOG AB, som 
tillhandahållit information och resurser för en enkätundersökning samt intervjustudie.” 
(Svedberg 2003) 

Svedbergs undersökning har varit uppdelad i två delstudier. Dels har han genom en enkät 
undersökt användarnas kunskap och erfarenheter, och han har även intervjuat 11 skogsägare. 
Fokus har varit på den individuella användarens uppfattning av programmet. 

Vi fick en kopia av Svedbergs uppsats av pcSKOG AB för att sätta oss in i hur den tidigare 
undersökningen gjordes och hur Svedberg utformade sina frågor. Bakgrund, motivation och 
frågeställning skiljer sig naturligtvis en del mellan Svedbergs och vår undersökning, men vi 
hade god ledning av delar av Svedbergs undersökning, och vi använde oss av flertalet av 
hans frågor i vår användarenkät (se Sektion 3.4.3). 

3.4.2 Enkätens målgrupp och urval 

Målgruppen för undersökningen var registrerade användare av pcSKOG Gård. Det var 
dessa som vi kunde verifiera använder programmet. Det var även dessa som vi hade 
kontaktuppgifter till för att kunna skicka ut undersökningen.  

pcSKOG Gård har 5000 registrerade användare i sitt kundregister. Av dessa valdes 500 
användare ut som kontaktades och bjöds in till enkätundersökningen. Exakt 10 procent av 
alla registrerade kunder blev därmed inbjudna att deltaga. 

För att få ut vilka som vi skulle bjudas in till undersökningen så gjorde vi ett slumpmässigt 
urval ur den relativt stora populationen. Genom att utföra detta kan forskare vid en 
kvantitativ studie göra det möjligt för stickprovspopulation att representera en större grupp i 
ett generaliserbart sammanhang. Annars är det stor risk för bias, det vill säga ett systematiskt 
fel, i undersökningens validitet. (Eijlertsson, 2005) 

Vi gjorde det även för att varken vi eller anställda på pcSKOG AB hade en lösning för att 
göra ett urval som var lämpligt för att representera programmets användare vid en kvalitativ 
insamling av förändringsförslag. Då kan det vara bra att göra ett slumpmässigt urval för att 
kunna bevisa att det inte är subjektiva användare med stark anknytning till företaget som 
valts ut (Eijlertsson, 2005).  
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Med hjälp av ett kundregistersystem - SPCS Administration - valdes kunder ut med jämn 
spridning i kundregistret. Alla kunder är alfabetiskt sorterade i registret, vi beslutade därför 
att använda den metod för systematiskt urval som rekommenderas av Eijlertsson (2005). Vi 
valde ett slumpnummer med hjälp av en tärning. Detta blev 6, därefter sedan tog vi ut var 
tionde person till undersökningen ur kundregistret. På detta vis togs nummer 6, 16, 26, 36, 
46 och så vidare ut till vårt urval. 

3.4.3 Frågornas utformning 

Peter Svedbergs frågor arbetades fram i samarbete med pcSKOG AB och “studenter, 
skogstjänstemän, tjänstemän vid SLU, SkogForsk och SVO samt privata skogsägare.” 
(Svedberg, 2003, s 14)1. 

I samråd med pcSKOG AB tog vi bort, förändrade, och lade till ett antal frågor i 
undersökningen från 2003. pcSKOG AB hade vid utvärderingen av den förra 
undersökningen från 2003 märkt att en del frågor inte gav tillräckligt värdefull information 
och skulle därför vara onödiga även för vår undersökning. Dessutom har deras program 
utvecklats vilket ledde till att vissa frågor från 2003 var överflödiga då de berörde funktioner 
som inte fanns då men som efter den senaste uppgraderingen finns tillgängliga.  

Tillsammans med de frågor vi återanvände från Svedbergs (2003) undersökning, använde vi 
oss av öppna frågor som berörde programmets funktionalitet och utformning för att få fram 
användarnas egna förslag på vad som skulle kunna förbättras eller förändras i programmet. 
På detta vis fick vi fram kvalitativa användarförslag till programmet framtida utveckling.  

En jämförande uppställning av Svedbergs och våra frågor återfinns i Appendix 3. De av 
Svedbergs frågor vi valde bort var: 

• ”25) Hur stor andel av årsinkomsten kommer från skogsbruket (%).” 
• ”26) Areal skogsmark?” 
• ”27) Bor du på fastigheten?” 
• ”29) Har du tillgång till Internet?” 

 

Dessa frågor valdes bort på grund av att pcSKOG AB inte var intresserade av informationen, 
bortsett från fråga 29, vilken vi valde bort då vår enkät var webbaserad. 

Dessutom lade vi till två frågor: 

• ”5) Hur fick du kännedom om den här undersökningen? ” 
• ”6) Hur tycker du att den nya utformningen/versionen av programmet fungerar?” 

 

                                                 
1 SkogForsk står för Skogsbrukets Forskningsinstitut (se www.skogforsk.se). SVO är en förkortning för 
Skogsvårdsorganisationen (se www.svo.se). 
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Fråga 5 kom till för att kunna säkerställa statistiken genom att avgöra vilken urvalsgrupp ett 
svar kom från. Fråga 6 kom till då pcSKOG AB var nyfikna på hur MS IUI-uppgraderingen 
uppfattades av kunderna. 

Undersökningens frågor använder, förutom de öppna kvalitativt strukturerade frågorna, en 
ordinalskala med fem olika svarsalternativ från “mycket dåligt” till “mycket bra”. Även 
alternativen “bra”, “dåligt” och ett neutralt svarsalternativ “medel” är inkluderat (Svedberg, 
2003, Eijlertsson, 1996). 

Förutom att ha ett neutralt svarsalternativ lade vi även till svarsalternativet “inget svar” till 
alla frågor som använder en ordinalskala. Genom denna utformning minimerade vi risken 
för att få en skev undersökning. Dahmström (2005) 

3.4.4 Enkätens genomförande  

Den tidigare utförda enkäten av Peter Svedberg (2003) gjordes med hjälp av utskick och 
insamling via post. För att spara på tryck-, post- och tidskostnader så beslutade vi oss för att 
genomföra undersökningen med hjälp av elektroniska hjälpmedel på Internet. Vi fann open-
source-mjukvaran phpSurveyor2 vilken passade utmärkt för undersökningen. Insamling av 
svar och sammanställning av statistik kunde ske kontinuerligt under undersökningens gång 
med hjälp av administrationsmjukvaran som finns implementerad i phpSurveyor. 

Vi ansåg även att det var större chans att få så många svar som möjligt inom en rimlig 
tidsram genom att göra enkäten på Internet (Witmer et al, 1999). Detta för att en 
onlineundersökning skulle förenkla för kunderna att erhålla och besvara enkäten, då det kan 
vara långa avstånd till skogsbrukare medan Internet ansågs vara mer lättillgängligt för 
kundkretsen. Då vi även fick tillgång till e-post till många av kunderna, så ansåg vi att detta 
var ett bevis på att kunderna, i stor utsträckning, har Internet och kan deltaga i en 
Internetenkät. 

För att göra undersökningen mer förtroendeingivande för deltagarna beslutade vi oss i 
samråd med pcSKOG AB för att använda företagets hemsida för att presentera 
undersökningen. Genom att ha en tydlig adress där man kan avläsa att det verkligen är 
företaget bakom produkten som gör undersökningen, hoppades vi minska risken för att 
tappa deltagare ur urvalet som är rädda för att gå in på okända hemsidor (Witmer et al,1999). 

Efter att vi skapat webbenkäten och slumpmässigt valt ut deltagare till undersökningen var 
det dags att skicka ut inbjudningar. Vi tog information från utvecklarnas kundregister som 
innehöll användarnas postadress och eventuellt tillgänglig e-postadress. Vi skickade ut en e-
postinbjudan (se Appendix 2) till de kunder i vårt urval som hade en registrerad e-postadress 
hos pcSKOG AB, för att få så många svar som möjligt. 

                                                 
2 Den intresserade läsaren kan finna mer information på http://www.phpsurveyor.org/ 
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För att öka svarsfrekvensen så beslutade vi att lotta ut priser till 10 deltagare ur 
undersökningen. De tio vinnarna fick välja ett valfritt pris av följande alternativ: 

1 st Garmin GPS 60. 
1 st Licens av pcSKOG Fält 
1 st Licens av pcSKOG Ekonomi 
1 års fri avtalsservice. 

För att vi inte skulle få en snedfördelning i urvalet och bara få svar från de 
mest ”uppkopplade” kunderna, så beslutade vi oss för att skicka ut ett vykort till samtliga 
kunder som slumpats fram ur kundregistret. På vykortet bjöd vi in till undersökningen på 
Internet och bad kunderna att kontakta oss om de ville få undersökningen utskickad via 
vanlig post. Inga sådana önskemål inkom från kunderna.  

Utskick av e-postinbjudan gjordes 2007-05-11. De 500 vykorten skickades ut 2007-05-14. 

Vi hade även en öppen inbjudan på pcSKOG AB:s hemsida för att möjligen fånga in fler 
kunder än de som fått e-post eller vykort. Då användarna var tvungna att skriva in sitt 
kundnummer så riskerade vi inte att få förslag från icke-registrerade användare.  

Deltagande i enkäten beskrevs som anonymt, även om så formellt inte var fallet. För att 
kunna delta så var kunderna tvingade att skriva in sitt kundnummer och sin e-postadress. 
Kundnumret användes sedan även för att göra det möjligt att lotta ut priserna. Det var dock 
endast författarna som hade tillgång till kundnumren och därför kunde inte pcSKOG AB 
komma åt användarnas namn, detta för att vi inte ville riskera att avslöja och inkräkta på 
deltagarnas privatliv (Bryman, 2002).  

Inga svarsuppgifter från de kunder som gav sitt medgivande till att låta pcSKOG AB ta del 
av deras e-postadress och kundnummer, eller vinnarna i tävlingen fördes vidare till företaget. 
För pcSKOG AB:s vidkommande var deltagarna således anonyma. 

3.4.5 Bearbetning och Analys av enkätens resultat 

Enkäten stängdes den 2007-05-31. Vi hade vid denna tidpunkt fått in svar från 64 användare. 

Enkätsvaren som lämnades av deltagarna registrerades automatiskt i en databas med hjälp av 
servermjukvara. På detta vis kunde vi följa utvecklingen med hjälp av svarsdiagram och 
procenttalssatser för de olika svarsalternativen. 

Vi bearbetade statistiken precis innan analysen och publiceringen av resultaten. För att hålla 
reda på de förslag som skulle användas för att producera förändringsförslag till pcSKOG 
Gård, samlades alla svarskommentarer in på separata dokument för personlig behandling. 
Detta gjordes med hjälp av Microsoft Word. Alla frågor som inte var kommentarsvar från de 
öppna frågorna utan hade flersvarsalternativ, registrerades i SPCS-exportfiler som man 
enkelt kunde importera och sammanställa med hjälp av SPCS-statistikprogram. 

Förändringsförslagen var enkla att kopiera direkt från svarsdatabasen. Även här visade den 
digitala enkätformen på sin styrka, då vi lätt kunde ta fram ett utsnitt ur svarsdatabasen med 
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enbart de frågor som var utformade för att ge kvalitativa kommentarer. Med hela samlingen 
av kvalitativa användarförslag framför oss sorterade vi sedan de olika förslagen och försökte 
identifiera dubbletter. Ganska snart framstod ett antal olika förslag som vanligt 
förekommande, och det var bara att sammanställa dessa, räkna antalet förekomster och logga 
deras position i databasen 

Alla förändringsförslag fördes in i en presentationsmall (se Sektion 3.5.1) som vi hade skapat 
för ändamålet. Vi analyserade även förslagen med hjälp av vårt ramverk till expertutvärdering. 
Genom att identifiera vilka förslag som fick stöd av våra tumregler så kunde vi sedan fastslå 
om de var användbarhetsproblem eller andra sorters problem. Genom att göra detta ville vi 
senare kunna dra teoretiska kopplingar till problemen i vårt resultatkapitel (Kvale, 1997).  

3.5 Gradering 

Insamling av data var nu gjord för att besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställning. Vi 
valde samtidigt att lägga till ett undersyfte för att få ett annat perspektiv än vårt eget på 
resultatet av vår forskning. Undersyftet blev att be företaget vars mjukvara vi använt för att 
göra vår studie gradera och diskutera våra förslag. Detta gjorde vi för att göra rapporten mer 
intressant för läsaren även om vi skulle få svårt att motivera dess värde ur ett akademiskt 
perspektiv. 

3.5.1 Sammanställning av förslagsrapport 

Graderingen gjordes på två delar, dels de förslag som framkommit i användarenkäten, och 
dels beskrivningar av och lösningsförslag på de problem som vi själva funnit i vår 
expertutvärdering.  

Vi överlämnade en förslagsrapport (vilken återfinns som en del av Appendix 5) som består 
av en inledande text som snabbt presenterar våra undersökningar och avsikterna med 
rapporten, samt alla de förslag som framkommit i våra två undersökningar. 

De kvalitativa förslagen från användarenkäten numrerades från 1 till 31, och förslagen från 
expertundersökningen numrerades från 100 till 139. Vi ville inte rangordna förslagen genom 
att sortera dem efter hur intressanta vi ansåg dem vara, då vi ville undvika att styra pcSKOG 
AB:s uppfattning om dem. Användarförslagen skrevs istället helt enkelt in i den ordning de 
kom fram när vi arbetade med dem, och våra expertutvärderingsförslag sorterades 
någorlunda efter vilken del i programmet som de hade identifierats i. Detta följdes dock inte 
helt strikt, utan viss ”mänsklig slumpmässighet” påverkade även förslagens inbördes 
placering. 

Avslutningsvis lade vi i slutet av användarundersökningsrapporten till de övergripande 
kommentarer som vi fått in i användarundersökningen: Förändringar i användande, Andra 
alternativa användningsområden, Förbättringsförslag för utbildning, Generell förbättring av 
avtalsservice och Övriga kommentarer. Vi bifogade även de kvantitativa data som vi fått 
fram i användarundersökningen, med en kommentar om att de hade bristfälligt underlag och 
att den inte är statistiskt säkerställd. Detta var på grund av att så liten andel av urvalet hade 
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besvarat enkäten. Resultatet av de kvantitativt utformade frågorna diskuteras därför inte i 
själva uppsatsrapporten då vi inte ser att de är relaterade till forskningens resultat. 

Den korta intervju som genomfördes när vi presenterade förslagen för Christian Donaldson 
återfinns i Appendix 6. Vi antecknade hans direkta reaktioner och kommentarer och skrev 
ner dem. Sedan bad vi Christian verifiera att vi hade tolkat honom korrekt innan skrev ner 
den slutgiltiga transkriberingen av denna korta intervju. 

Mall för användarförslag  

Den mall som vi använde oss av för att presentera användarundersökningens kvalitativa 
resultat (användarnas förändringsförslag) är inspirerad av Volere-mallen, framtagen av 
Atlantic Systems Guild. Mallen återges nedan så som den presenteras i Sharp et al. (2007). 

Requirement #: Unique Id 
Requirement Type: Template Section 
Event/Use Case #: Origin of the Requirement 
Description: A one-sentenced statement of the intention of the statement 
Rationale: Why is the requirement considered important or necessary? 
Source: Who raised this requirement? 
Fit criterion: A quantification of the requirement used to determine whether the 
solution meets the requirement 
Customer Satisfaction: Measures the desire to have the requirement implemented 
Customer Dissatisfaction: Unhappiness if it is not implemented 
Dependencies: Other requirements with a change effect 
Conflicts: Requirements that contradict this one 
Supporting materials: Pointer to supporting information 
History: Origin and changes to the requirement 

(Robertson och Robertson, 2006, citerad i Sharp et al., 2007) 

Vår mall syftar till att ha ett bestämt format för att presentera samtliga förslag på samma sätt, 
och för att se till att det inte saknas viktiga punkter. Därtill kommer ett krav att varje förslag 
är spårbart till någon av undersökningarna, där det kan finnas fördjupande information (eller 
om man vill kontrollera vad som faktiskt sades). (Sharp et al., 2007) 

Nedan presenteras exempel på hur vi översatte och använde oss av mallen:  

Förslag #: Unikt Id 
Förslagstyp: Beskrivning av förslagsområde, t ex gränssnitt eller funktion 
Källa #: Identifiering av var förslaget kommer från, t ex ett positionsnummer i 
enkätundersökningen, eller från vår expertutvärdering, eller båda. Då flera enkätsvar 
ger detta förslag, nämns det första eller bästa (mest detaljerade) här, och övriga nedan 
i ’Stödjande uppgifter’. 
Beskrivning: En beskrivning av förslaget. 
Anledningar: Varför är förslaget bra eller nödvändigt? 
Källa: Vem som har kommit med förslaget, i detta fall antingen användarna eller vi, 
eller båda. 
Kundstöd: Ett mått på hur många kunder som påpekat detta önskemål/förslag. 
Detta blir ett synbarligen kvantitativt värde, som dock inte har något egentligt 
säkerställt värde, utan endast kan tjäna som en indikation på att förslaget har någon 
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form av större eller mindre stöd. Ett högt kundstödsvärde är ingen garanti att ett 
förslag är bra eller extra viktigt, likaså kan ett förslag som bara stöds av en användares 
svar vara utmärkt och högaktuellt för implementering. 
Konflikter och influenser: Om detta förslag krockar med eller påverkas av andra 
förslag, med referens till dessa. 
Stödjande uppgifter: Referenser till kommentarer och punkter i de olika 
undersökningarna 
Bakgrund: Förslagets ursprung och detaljer om förändringar i förslaget. 

Ett förslag infört i vår mall ser ut så här: 

Förslag #: 1 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 4:D 
Beskrivning: Förläng planeringstiden till mer än tio år. 
Anledningar: Kundens användning/knytning till produkten stärks. Kundens 
önskemål tillfredställs. Övriga kunder får större möjligheter. 
Källa: Användarenkät. 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: För närvarande inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Möjligheter att planera åtgärder längre fram i tiden än som 
nuvarande 10 år tillåter (4:D) 
Bakgrund: Taget direkt från svar i enkätundersökningen. 

Mall för expertutvärderingsförslag 

Expertutvärderingens förslag bestod av identifierat problem och förslag på förbättring. 
Därför skiljde sig dess presentationsmall en aning från användarförslagens.  

Denna mall hade som syfte att ha ett bestämt format för att presentera samtliga förslag på ett 
liknande sätt, i enlighet med Sharp et al. (2007) rekommendation. Samt så hade vi syftet att 
se till att presentera allt relaterat till förslagen som antecknades kontinuerligt ner under vår 
utvärdering i enlighet med Ottersten och Berndtssons (2002) metods rekommendationer. 

Vi valde att presentera varje uppfattat problem och förbättringsförslag för sig, så att de på ett 
lätt sätt skulle kunna bedömas individuellt. De individuella problemen presenterades med ett 
unikt nummer (IDnummer), vilken del av programmet problemet finns i, en beskrivning av 
sökvägen för att komma till momentet där problemet existerar eller uppstår, en beskrivning 
av hur problemet yttrar sig, samt ett förslag på hur företaget skulle kunna lösa problemet. 
Inspiration till mallen kom även den från ”Volere-Mallen” som Sharp et al. (2007) beskriver 
den.  

Nedan följer det första förslaget ur expertundersökningen som ett exempel på hur det såg ut. 

IDnummer: 100 
Programdel: Ägare 
Sökväg: Ägare: Startsida 
Ägare -> Radera ägare 
Fastighet: Startsida 
Ägare -> Ägaruppgifter 
Beskrivning: Raderar man en ägare som har fastigheter registrerade på sig, och 
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sedan tittar på planfastighetslistan står ägarens namn kvar på fastigheten, trots att 
ägaren ej finns i registret. Det ser lite underligt ut, frågan är om det påverkar något 
annat. När man går tillbaka till Ägar-listan finns ägaren igen. Delar av 
ägarinformationen finns kvar (t ex namn och adress), men inte all information (t ex 
Telefonnummer) 
Trots att man raderat en ägare så tas den inte bort från systemet förrän han/hon har 
avregistrerats som ägare. 
Förslag: Korrigera problemet. Antingen tas ägaren bort helt och då upplyser 
programmet om att ägaren är kopplad till fastigheter och erbjuder på ett enkelt sätt 
möjligheten att antingen låta bli att ta bort uppgifterna, skriva över fastigheten till 
någon annan eller att ta bort fastigheten också (Observera att dessa val måste vara 
extremt tydliga för att inte förvirra användaren. Kanske skall man t o m spara ut en 
kopia av de saker man tar bort?). 
Den andra möjligheten är att behålla dagens förvillande funktion (som har sin egen 
logik, delvis), men då se till att ingen info alls raderas trots att man ber om det, med 
den förvirring som det innebär. 

Ruta för gradering 

Då vi var nyfikna på hur pcSKOG AB uppfattar och hanterar förändringsförslag, ville vi att 
de skulle gradera varje förslag på två olika sätt; dels efter hur ”generellt intressant” ett förslag 
var (i kontrast till övriga); och dels hur sannolikt det var att ett förslag skulle implementeras i 
nästa version av programmet. För att underlätta detta graderingsarbete skrevs varje 
användar- och expertförslag ut på ett eget ark. Varje ark hade en ruta med plats för 
graderingen, där den svarande lätt kunde fylla i och vi snabbt kunde hitta informationen. 
Dessutom instruerade vi företagets representant att ge varje förslag en liten kommentar som 
kunde ge oss vägledning till hur han hade resonerat. 

Graderingen gjordes på en skala mellan ett och fem. De faktiska beskrivningarna av 
graderingsbetygen var formulerade på följande sätt: 

Tabell 3.1: Graderingsbetyg. 

Betyg Intresse Implementering 

1 Borde åtgärdas direkt. Detta är väldigt viktigt och kommer att åtgärdas inför nästa version. 

2 Väldigt intressant. Kommer att åtgärdas men är inte högsta prioritet. 

3 Intressant. Kommer att åtgärdas till nästa version om tid finns för detta. 

4 Kanske intressant. 
Kommer inte att åtgärdas inför nästa programversion, men kanske i 
framtiden. 

5 Inte intressant. Kommer inte att prioriteras alls inför kommande programversioner. 

3.5.2 Överlämnande och inledande utfrågning 

Förslagen överlämnades 070906 till pcSKOG AB. 

Vid överlämnandet då företagets VD mottog vår rapport passade vi på att ställa några frågor 
kring rapporten och dess utformning och omfång. Våra frågor gällde mottagarens, Christian 
Donaldsons, instinktiva reaktioner på rapporten. 
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3.5.3 Urval och genomförande av graderingen 

Vi lät en person, VD Christian Donaldson, granska och gradera våra förändringsförslag över 
cirka 2 veckor. Vi valde Christian då det är han som i slutändan tar beslut över vad som ska 
förändras och vilka förändringsförslag som ska implementeras. Vi ansåg att han i dessa 
frågor var väl lämpad att gå igenom och gradera förslagen, vilket han också gjorde med stort 
engagemang och intresse.  

Efter graderingen möttes vi och gick igenom kommentarerna på vår rapport. De förslag som 
inte hade graderats hade Christian markerat med ett frågetecken då han inte riktigt förstod 
dem, varpå vi vid genomgången förklarade dem. I några fall gjorde han en snabb bedömning 
och graderade dem med detsamma. Resultatet av graderingen presenteras och diskuteras i 
resultatkapitlet, och kan läsas i sin helhet tillsammans med förslagen i Appendix 5. 

3.5.4 Bearbetning av graderingen 

Det resultat som vi fick fram genom graderingen var manuellt skrivet. Därför valde vi att 
transkribera resultatet i datortext. Graderingen av förslagen från expertutvärderingen 
kategoriserades sedan med hjälp av dess innehåll in under de olika tumreglerna i vårt 
ramverk, och vi presenterade sedan graderingen i vårt resultatkapitel under kategorier med 
samma namn som dessa (Kvale, 1996). Vi kopplade sedan teori till förslag i resultatkapitlet. 
Detta utfördes för att läsaren av rapporten skulle få se Christians åsikt kopplade till 
användbarhetsteori som ligger som grund till de graderade förslagen.  

3.6 Slutintervju (kompletterande intervju till graderingen) 

Avslutningsvis intervjuade vi pcSKOG AB:s VD Christian Donaldson om hans uppfattning 
av rapporten och för att få hans reaktioner efter att ha läst den (se Delkapitel 3.5). Christian 
var ett givet val av intervjuperson då det är han som gjort graderingen och är ansvarig för 
prioritering och val av förändringsförslag som ska implementeras in i det program som vi 
har utvärderat. 

Anledningen till att vi gjorde intervjun var för att kunna få ytterligare information och ett 
kvalitativt perspektiv på vårt hittills identifierade resultat, för att senare kunna besvara våra 
frågeställningar. 

3.6.1 Genomförande och utformning 

I slutintervjun kretsade mycket av frågorna kring resultatet i den rapport vi levererat och hur 
företaget uppfattat dem, och både förslagen specifikt och rapportens storlek och innehåll 
generellt kommenterades. 

Intervjun genomfördes ansikte mot ansikte då kunde vi se Christians kroppspråk och tolka 
hur han reagerar på frågorna. Avsikten var att dynamiskt kunna utveckla djupare följdfrågor 
och för att kunna göra en bättre tolkning av resultatet av intervjun. (Kvale, 1997) 
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Intervjun var i semistrukturerad form i enlighet med Bryman (2002). Vi ställde våra frågor i 
samtalsliknande form, och det hela spelades in på band. Både förslagen specifikt och 
rapportens storlek och innehåll generellt kommenterades. Intervjun hade en öppen karaktär 
samtidigt som den var fokuserad mot innehållet från förstudien och expertutvärderingen. 
Samtalet kretsade främst kring hur förslagen hade uppfattats, hur förslagen hade påverkat 
den som läst det och vad förslagen och läsarens reaktioner på dem kan komma att leda till. 
Efter denna genomgång hade vi också ett fritt samtal där övriga reaktioner på vår 
undersökning och arbetets resultat i allmänhet diskuterades.  

Följande punkter var de som vi ville få svar på utöver graderingen av förslagen, och utgjorde 
vår intervjuguide. 

• Är det mer eller mindre än vad du väntat dig? Hur uppfattar du det? 

• Har du sedan vi sågs senast ökat din kunskap om användbarhet och användaraspekter, 
och i så fall hur och om vad? 

• Vilka aspekter spelar in när ni prioriterar mellan olika förslag som de vi presenterar 
här? 

3.6.2 Bearbetning av intervjuresultatet 

Det huvudsakliga resultatet som vi fick ut av denna intervju är Christian Donaldsons 
uppfattning om det vi har identifierat i mjukvaran. Vi valde att transkribera den inspelade 
intervjun efter att vi gjort en egen tolkning av språket och dialogen som spelats in i digitalt 
ljudformat (Kvale, 1997) Sedan skickade vi tillbaka en skriftlig kopia av den tolkade intervjun 
tillbaka till Christian, för att få den verifierad. Christian ansåg att transkriberingen stämde 
överens med vad han hade sagt och verifierade textens validitet genom att ge sitt 
medgivande.  

En redogörelse för innehållet i och resultatet av denna intervju återfinns i Appendix 6. En 
mindre analys och sammanfattning av det resultat som intervjun mynnade ut i presenteras 
under Kapitel 5.  

3.7 Åtaganden för att uppnå hög kvalitet 

Vi har kontinuerligt presenterat vår använda metodik. Här vill vi presentera metoder och 
tillvägagångssätt som vi har nyttjat för att forskningen ska nå en högre kvalitet och resultatet 
ska få högre validitet.  

Vi har avsett att agera forskningsetiskt korrekt genom att presentera all information om 
studien för de som deltagit i både enkätundersökningen och i intervjuerna. Enkätens svar har 
vi inte skickat för verifiering, men intervjuernas resultat (e-post och ansikte mot ansikte) har 
skickats för verifiering till deltagande personer (Israel & Hay, 2006). Hade de någon åsikt om 
att något inte stämde så fick de ändra sina svar, men så blev aldrig fallet i vår undersökning.  
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När vi gjorde vårt urval av intervjupersoner så har vi försökt att föreställa oss vilka 
konsekvenser som deltagandet kommer att få för personen i fråga. Som anställd för ett 
företag så kan det vara riskfyllt att delta i en studie där företagets arbetssätt diskuteras (Siber, 
2001). Vi valde även att nyttja ett konsekvensetiskt förhållande till enkätens deltagare när 
denna studie genomfördes och därför så gjorde vi även där några åtgärder (se Sektion 3.4.4) 
för att undvika att någon blir skadad av vår forskning. 

3.7.1 Informerat samtycke 

Vi fick ett muntligt samtycke från det deltagande företagets VD Christian Donaldson. Han 
sa att vi fick lov att nämna företagets namn och hans eget namn i denna rapport. Vi 
funderade länge på om vilka konsekvenser det skulle kunna ha för företaget. Christian ansåg 
att hans eftersträvan för att få ett bättre program var viktigare än att han och hans företag 
nämns i en forskningsrapport som han dessutom deltagit i för att gynna akademisk forskning 
inom ett för honom intressant område.  

3.7.2 Anonymitet 

Alla deltagarna i enkätundersökningen är anonyma för alla utomstående instanser förutom 
forskarna. Vi valde att samla in information som kunde knyta användarna till deras svar för 
att kunna belöna deltagande i studien. Däremot så valde vi att inte presentera deltagarna för 
företaget som de är kunder till. Detta för att undvika att kunderna kommer att behandlas 
annorlunda eller att företagets inställning till den enskilda kunden förändras i framtiden. 
(Israel & Hay, 2006). 

3.7.3 Reliabilitet och replikerbarhet 

Vi har försökt att stärka studiens externa reliabilitet genom att utförligt beskriva deltagarna i 
studien och deras omkringliggande naturliga kontext. Vi har även utförligt presenterat i detalj 
de teorier och metoder som har påverkat vår forskningsprocess. (Seale, 1999)  

Den interna reliabiliteten har vi försökt att upprätthålla genom att låta de deltagande 
intervjupersonerna granska och verifiera att vår insamlade data är korrekt och stämmer. 
Användningen av ljudinspelare för att utförligt kunna transkribera intervjuernas innehåll 
samt en tydlig intern beskrivning av processer och natur har hjälpt oss att detaljera och 
fastställa studiens natur och kontext, vilket har även hjälpt oss att stärka replikerbarheten för 
studien. (Kvale, 1997) 

3.7.4 Bias 

Vi har valt att hantera bias i intervjuerna genom att presentera vår tolkning av det insamlade 
empiriska materialet för personerna som det härstammade ifrån (Christian Donaldson). 
Detta utförde vi med syftet att försöka undvika att vårt eget synsätt och relation till studien 
påverkade den slutgiltiga tolkningen av intervjuernas innehåll mer än behövligt. (Kvale, 
1997). 
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Den bias som existerar i det insamlade materialet från expertutvärderingen är inte helt lätt att 
behandla. Vi har försökt att verifiera förslagen genom att motivera deras relevans med hjälp 
av ett teoretiskt ramverk. Men insamlingsmetoden expertutvärdering är ändå av subjektiv art. 
Vi anser ändå att det är accepterbart i sammanhanget då ett av målen med undersökningen är 
att se vad denna subjektiva undersökning kan ge. Vi försöker samtidigt att ställa den mot 
teori, intervjuer och enkätundersökningen för att göra slutresultatet och tolkningen av 
förslagen mer objektivt. (Kvale, 1997) 
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4 Presentation av studieobjekt 

I det här kapitlet presenterar vi vårt studieobjekt: pcSKOG AB - företaget där vi utfört vår 
undersökning, och pcSKOG Gård - mjukvaran som vi utvärderat, samt den syn på 
utveckling och användbarhet inom företaget som vi fått fram genom vår inledande intervju. 
Avsikten är att ge läsaren en förståelse för den kontext vi har rört oss i, delvis för att läsaren 
skall kunna avgöra om och i så fall hur resultatet är applicerbart i andra kontexter. 

4.1 pcSKOG AB 

pcSKOG AB grundades 1997. Grundidén bakom deras produkter har dock funnits på 
marknaden sedan 1980-talet, då företaget som stod för utvecklingen hette Skog och 
Markbyrån. Företaget tillverkar i dagsläget Windows- och Pocket PC-mjukvara för 
skogsbruksplanering. Det är framförallt mjukvara för att skapa skogsbruksplaner, inklusive 
att skapa en budget för skogsbruk, värdera skogsmark och för att kunna ta med sig 
information om skogen ut i densamma. Företaget uppskattar att de i dagsläget har en 
marknadsandel på 60-70 % inom skogsbruksplaneringsprogramvara i Sverige. 

pcSKOG AB har som affärsidé att utveckla produkter och tjänster till skogsägare. Dessa 
produkter ska hjälpa skogsägaren att bedriva ett lönsamt skogsbruk som är hållbart ur ett 
ekologiskt perspektiv. Målgruppen är skogsägare, organisationer som handlar med skog, 
myndigheter och kommuner. I en ny programversion som heter pcSKOG Förvaltning, 
vilken företaget planerar att släppa på marknaden under 2007 eller i början på 2008, ingår 
även skogsförvaltare som en av företagets målgrupper. Med denna nya produkt vill företaget 
bredda sin marknad och sina målgrupper. 

I dagsläget har pcSKOG AB åtta anställda på företaget, fördelat på tre olika orter: Lund, 
Älvdalen och Umeå. Av dessa åtta är bara en kvinna, men företaget vill gärna anställa en till 
inom den närmaste tiden. Företagets anställda har kompetens inom databaser, skogsbruk, 
skogsbruksplaner, Delphi, marknadskunskap, XML och GIS (Geografiskt 
InformationsSystem - ett datasystem för att visa information kopplad till en karta). Företaget 
anser sig ha lång tradition av databas- och Delphi-utveckling inom systemvetenskap. 
Företaget omsätter 8-9 miljoner per år. 

För att skapa och utveckla sin mjukvara använder företaget inte någon specifik 
utvecklingsmetod. Man har dock skapat det senaste gränssnittet med hjälp av MS IUI - en 
designmodell för gränssnitt3. Framgången med utvecklingsarbete anser företaget har legat i 
deras användargrupp som de har inrättat för att få värdefull feedback och information 
angående programmets funktionalitet. 

                                                 
3 Den intresserade läsaren kan finna mer information på 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms997506.aspx 
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pcSKOG AB var osäkra på hur lyckad deras användning av MS IUI egentligen var och var 
eventuella användbarhetsproblem i programmet fanns. Efter tidigare goda erfarenheter av att 
arbeta med studenter sökte de kontakt med studenter som kunde göra en utvärdering av 
deras programvara. 

4.2 pcSKOG Gård 

Programmet pcSKOG Gård, som är en Windows-applikation för skogsbruksplanering, är 
uppe i version 1.6.5 vilken släpptes sommaren 2007, och har ca 60004 användare. Versionen 
innan dess släpptes våren 2006 och hade versionsnumret 1.6.  

pcSKOG Gård används främst för att upprätta en skogsbruksplan och spåra de förändringar 
som sker och omständigheter som råder i skogen. Exempel på sådana förändringar kan vara 
tillväxtframskrivningar, justering av avdelningsgränser i kartan, nybyggnationer av 
skogsbilvägar, tillköp av skogsfastigheter, avyttringar av tomter etc. Omständigheter kan 
bestå i skogsbestånd och skogskvalitet, men även fornlämningar, viltspår och annan 
information som skogsägaren eller skogsbrukaren finner intressant och viktigt att spara. 

pcSKOG Gård består huvudsakligen av två olika delar - Planering och Karta. I 
Planeringsdelen hanteras främst data om skogsfastighetens avdelningar och deras innehåll. 
Man kan uppdatera avdelningsdata med avseende på utförda åtgärder och årlig tillväxt i 
denna del samtidigt som man indelar skogsmarken i målklasser med hänsyn till 
virkesproduktion och naturvård. Med hjälp av Planeringsdelen kan man ta fram rapporter 
såsom sammanställningar över ägoslag, trädslag och virkesförråd, skogens fördelning på 
åldersklasser, skogens fördelning på huggningsklasser, åtgärdsöversikt med 
angelägenhetsgradering, 10-årig avverkningsplan och skogsmarkens fördelning på målklasser. 

Planeringsdelen har nyligen genomgått en översyn där gränssnittet förändrats och 
funktionerna delats upp på ett antal delar med egna färgteman (se exemplifierande 
skärmbilder i Appendix 7). Dessa delar är:  

• Fastighet (röd). I denna del av programmet kan användaren välja vilken fastighet 
denne vill arbeta med, importera och exportera fastigheter och ändra grundläggande 
information om respektive fastighet. 

• Plan (grön). Detta är den del där det huvudsakliga planeringsarbetet utförs, och där 
detaljerad information om fastigheten presenteras. 

• Ägare (ljusblå). Ägaredelen hanterar information om de ägare som finns registrerade i 
programmet. 

                                                 

4 Varav, som tidigare nämnts, omkring 5000 ligger i pcSKOG AB:s kundregister. 
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• Ekonomi (blå och vit). Denna del är till för att hålla reda på den ekonomiska 
planeringen av skogsmarken, och har tillkommit på senare tid. Gränssnittets 
utformning är annorlunda jämfört med övriga delar i Planeringsdelen. 

• Program (mörkblå). Programdelen hanterar inställningar i programmet. 

Till detta kommer också vad som kan liknas vid en startsida, där pcSKOG AB:s hemsida 
visas (förutsatt att användaren har tillgång till Internet). 

Kartdelen presenterar skogsbruksplanen visuellt. Här kan man uppdatera kartan och ändra 
den direkt på skärmen. Dessa ändringar överförs direkt med nya arealer till Planeringsdelen. 
Man kan även skriva ut tydliga översiktsbilder och beskrivningar av kartorna, göra sökningar 
och urval av avdelningar i skogsbruksplanen samt importera avdelningsdata och kartdata 
från olika programmiljöer. Kartdelen är baserad på ArcView som från början är utvecklat av 
ESRI Inc.5, och har ett radikalt annorlunda utseende jämfört med Planeringsdelen. 

Programmet går att köra med en dator som har en processorhastighet på minst 600 MHz 
och 128 Mb RAM-minne. Kartdelen kräver ett grafikkort med minst 64 Mb minne. Det är 
således inte nödvändigt att man är uppdaterad med det senaste i datorväg för att använda 
programmet.  

4.3 Företagets syn på utvecklings- och användbarhetsarbete 

Följande avdelning består av en sammanfattning av svaren på de frågor som vi ställde till två 
anställda vid pcSKOG AB i den inledande e-postintervjun. De intervjuade, Bengt Näsholm 
och Christian Donaldson, står som representanter för företaget, och beskrivs närmare i 
Sektion 3.2.1. Intervjusvaren återges i sin helhet i Appendix 1. 

4.3.1 Fokus inom Systemutveckling 

Utvecklingsfältet för mjukvara med inriktning på skogsbruksplanering är ett väldigt smalt fält 
och det finns få konkurrenter på marknaden. Det är viktigt att företaget är strukturerat och 
disciplinerat och har en klar och säker plan på vad man vill nå för delmål och huvudmål. 
Genom att arbeta planerat och med hjälp av en modell så vill pcSKOG AB få ett resultat 
som är översiktligt och därefter väldigt generellt anpassad och konkurrensmässigt samtidigt 
som man kan återanvända sin produkt och organisation vid fler tillfällen i framtiden. 

”Struktur och diciplin [!]. Att man arbetar efter en genomtänkt modell och att resultatet 
blir översiktligt, av hög kvalitet och så generellt och återanvändbart som möjligt.” 
(Christian Donaldson, Inledande intervju, 24 maj 2007) 

Bengt Näsholm, utvecklingsansvarig på pcSKOG AB anser att man bör utnyttja alla sina 
resurser så väl som möjligt. Företags olika förutsättningar skiljer sig åt och det finns alltid 
brister i företag med organisation likt pcSKOG AB, därför ska man fokusera på det man kan. 
                                                 
5 Den intresserade läsaren kan finna mer information på http://www.esri.com/ 
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Har man inte tillgänglighet till de resurser som krävs för att utveckla en specifik del så måste 
företaget hitta genvägar för att nå sina slutmål. Detta är något som leder till att mjukvaran 
alltid kommer att ha svagheter och avsaknad av funktionalitet, men det gäller att minimera 
hur tydliga dessa svagheter är. 

”Våra program kommer aldrig att bli så användarvänliga som de borde men de får inte 
heller bli för ovänliga.” 
(Bengt Näsholm, Inledande intervju, 24 maj 2007) 

4.3.2 Faser 

Bengt tycker att företaget har ett antal delmoment som är viktiga att lägga fokus på. Några 
delmoment som ska vara huvudpelare eller delmål som måste genomgås för att hela 
utvecklingsprocessen ska bli komplett. Det är viktigt att utvecklingsprocessen består 
av ”förstudie”, ”design”, ”utveckling”, ”test” och ”installation”. Alla dessa punkter måste 
företaget ”fuska” sig omkring. Om det inte hade funnits något slut på företagets resurser 
hade man kunnat utveckla väldigt mycket bättre program. (Bengt Näsholm, Inledande 
intervju, 24 maj 2007) 

4.3.3 Analys 

pcSKOG AB som företag får alldeles för lite återkoppling och reaktioner från dess kunder 
(användarna). De intervjuade anser att de gärna hade fått mer men det kräver resurser som 
företaget i dagsläget inte har. Därför kan utvecklingen ibland baseras på vad utvecklarna själv 
anser att kunderna skulle behöva, enligt Bengt.  

Christan anser att den återkoppling som företaget får från dess kunder inkommer främst 
genom att företaget upptäcker vilka problem som användaren behöver hjälp med när de tar 
kontakt via supportavdelningen.  

”De intryck vi får via support och kurser ligger till grund för utvecklingen. Vi är nog ofta 
ute på svag is då den direkta återkopplingen från användarna ofta uteblir. Vi tror för 
mycket och vet för lite om vad användarna tycker.”  
(Bengt Näsholm, Inledande intervju, 24 maj 2007) 

4.3.4 Utveckling 

Bengt anser att deras utveckling styrs av både användarkrav och resursmöjligheter. De 
ekonomiska förutsättningar som företaget har styr alltid utvecklingen och därför är det bara 
att anpassa sig efter dessa.  

Utvecklingen på pcSKOG AB styrs av utvecklarnas krav, inte av användarnas. Det är 
framförallt brist på resurser som har det slutgiltiga ordet angående vad som bör förändras i 
mjukvaran. Han hade gärna sett att det fanns en speciell användargrupp som 
kommunicerade regelbundet med utvecklarna för att få en korrekt användarbedömning av 
mjukvaran. Men även brister utvecklingsverktyg och brister i användardesignpolicyn 
påverkar utvecklingen, tycker Christian.  
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För att tillfredsställa användarna och dess krav på förbättringar i mjukvaran har pcSKOG 
AB försökt att använda utvecklingsmodellen MS IUI för att öka användbarheten. De 
försöker själva testa mjukvaran, samtidigt som de genomför dialogförändringar för att 
förbättra programmets brister, berättar Christian.  

När det kommer till att prioritera olika delar i mjukvaran så anser Bengt att ingen del 
framhävs mer än någon annan. Christian anser dock att framförallt databashantering är en 
prioritet, då företaget framför allt består av vad han skulle påstå är ”databaskillar”. Därefter 
arbetar man med funktioner och användbarhetsaspekter.  

”Vi har en användargrupp (av professionella kunder) som 1 gång om året får komma med 
idéer och synpunkter. Vi har dock ingen renodlad (representativ) användargrupp som 
fokuserar enbart på just användbarhetsaspekter av produkter innan dessa kommit i en 
första version.” 
(Christian Donaldson, Inledande intervju, 24 maj 2007) 

4.3.5 Användbarhet 

Christian anser att det är viktigt att funktioner och den presenterade informationen är logiskt 
framställd för användaren. Alla kontroller, objekt och dialoger måste vara tydliga och ger 
tydlig respons samtidigt som navigeringen mellan dem sker tydligt. Användaren ska få ”en 
mental modell hur systemet är uppbyggt och fungerar” genom systemet. Genom specifikt 
inriktade arbetsmetoder eller arbetsgrupper som arbetar för att nå användbarhet så når man 
en högre användbarhetsgrad för mjukvaran. Men detta kostar och kräver resurser för att vara 
en möjlighet för pcSKOG AB.  

Problem som uppkommer löses alltid internt inom pcSKOG AB. Christian anser att de inte 
har särskilt bra kunskap i hur extern kompetens om specifika områden ska kunna tas in, och 
menar att det inte har setts över mer på grund av tidsbrist. 

Bengt anser att det är viktigt att ha god översikt om användarnas datorvana och deras 
sakkunskaper. Genom att få en tydlig bild på hur ens användare arbetar så kan företaget 
enklare definiera begreppet ”användarvänlighet” i den givna kontexten och hur det bör 
anpassas till den specifika mjukvaran.  

”Att utveckla enkelt tar mer tid! Man kan inte lägga hur mycket tid som helst på en 
produkt, då den blir olönsam. Men även kunskapsbrist, då bra användardesign bör vara 
en naturlig del av den ordinarie utvecklingen.” 
(Christian Donaldson, Inledande intervju, 24 maj 2007) 

4.3.6 Programmet 

Bengt anser att pcSKOG Gård inte är tydligt nog för användarna. Även navigering mellan 
funktioner är inte tillräckligt bra. Christian däremot anser att tydligheten i programmet inte 
går att beskriva genom att använda en generell term utan den har acceptabla delar och 
mindre bra delar. Han anser också att navigeringen är mindre bra. 
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Bengt och Christian fastställer att hastigheten för programmet (processernas tid och 
förflyttning) är tillräckligt snabb för att tillfredsställa användarna. Det finns däremot tillfällen 
då programmet behöver någon extra sekund för att bearbeta och ladda en händelse, något 
som Christian faktiskt anser är positivt: 

”Tror faktiskt att det i vissa fall finns ett värde med att det tar lite tid, då 
användaren ”hinner” se att något händer...” 
(Christian Donaldson, Inledande intervju, 24 maj 2007) 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi resultaten av våra undersökningar, och dessa analyseras löpande. 
Kapitlet följer i stor utsträckning metodkapitlets upplägg i huvudrubrikerna. Först 
presenteras resultatet av de två undersökningarna var för sig. Då förslagen från 
expertutvärderingen och användarundersökningen skilde sig åt har vi här valt att dela upp 
resultatet från graderingen av dem i var sin del. Detta avrundas med en summering av de två 
undersökningarnas resultat. Därefter presenteras resultatet av graderingen av förslagen 
uppdelat i de två undersökningarnas resultat, även där med en summering. Avslutningsvis 
presenterar vi resultatet från den avslutande intervjun. 

5.1 Resultat av Expertutvärderingen 

Resultatet av expertutvärderingen är strukturerat och kategoriserat efter det ramverk som vi 
själva satt ihop utifrån Nielsen (1993), Norman (1990) och Ottersten och Berndtsson (2002).  

Vi har upptäckt att i många fall kan ett av våra förslag på förbättringar vara relaterat till flera 
olika tumregler. Därför kategoriserade vi in dessa problem under flera olika tumregler. Vi såg 
dock inte detta som ett problem, för ofta märkte vi att konsekvensen av en 
användbarhetsbrist blir ytterligare brister. Ett exempel på detta är förslag 100: 

Beskrivning: Raderar man en ägare som har fastigheter registrerade på sig, och 
sedan tittar på planfastighetslistan står ägarens namn kvar på fastigheten, trots att 
ägaren ej finns i registret. Det ser lite underligt ut, frågan är om det påverkar något 
annat. När man går tillbaka till Ägar-listan finns ägaren igen. Delar av 
ägarinformationen finns kvar (t ex namn och adress), men inte all information (t ex 
Telefonnummer) 

Trots att man raderat en ägare så tas den inte bort från systemet förrän han/hon har 
avregistrerats som ägare. 

Detta exempel visar på brist i enhetlighet mot externa programs funktionalitet. Under 
användartestet trodde vi att ägaren skulle vara raderad och inte kvar i systemet, men så 
visade sig inte vara fallet. Denna brist i enhetlighet leder i detta fall till att användaren erhåller 
felaktig återkoppling. Detta gör att vi anser att problemet behöver kategoriseras under både 
tumregel #3 och #4. Om funktionen korrigeras och blir enhetlig så får användaren korrekt 
återkoppling och då är båda problemen automatiskt åtgärdade.  

Vidare i detta avsnitt kommer vi att diskutera var och hur de olika tumreglerna kom till 
användning för oss i vår expertutvärdering. 
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Tabell 5.1: Resultat av expertutvärdering med fördelning av förslagen. 

Tumregel Beskrivning - Identifikation - Åtgärd 
Resultat 
(förslag) 

Dialog som används mellan användare och dator ska vara 
logisk (Nielsen, 1993 - Usability Heuristic #1).  
Det ska vara tydligt vad som vill förmedlas från datorns sida 
(Norman, 1990 - Visibility) 
Text ska utformas tydligt. Versaler och gemener ska 
användas. Rubriker ska vara associerade med korrekta 
beskrivningar. Kursiverad text ska undvikas. Se till så att 
bilder är utformade för sitt ändamål och presentation och 
kommunicerar det som dem är avsedda för. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Syn)  
Gruppindelning ska göras med tydliga mellanrum. (Ottersten 
& Berndtsson, 2002 - Syn)  
Språket som används ska vara enkelt. Det ska vara lätt att 
förstå. Inga avancerade systemtermer ska användas, försök 
bruka ett språk som användarna förstår. (Nielsen, 1993 - UH 
#2)  
Färgkodning ska göras korrekt och följa en generell struktur 
för färgval. Till exempel så ska grönt betyda ”ja” och rött 
betyda ”nej”, eller fortsätt respektive avbryt. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Syn)  

Används till exempel rött och grönt i andra sammanhang så 
kan det ge användaren ytterligare funderingar då deras 
betydelse kan bli omdiskuterad för användaren. 
Differentiering av färgkodning ska också försöka att undvikas 
då detta inte är enhetligt (se #4) för programmets 
utformning. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn) 

Textfält ska placeras i vänsterkanten för att underlätta för 
användarens syn. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn) 
Används till exempel rött och grönt i andra sammanhang så 
kan det ge användaren ytterligare funderingar då deras 
betydelse kan bli omdiskuterad för användaren. 
Differentiering av färgkodning ska också försöka att undvikas 
då detta inte är enhetligt (se #4) för programmets 
utformning. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Syn) 
Avstånd mellan funktioner/objekt ska vara lika. Samma sak 
gäller när det kommer till ikoner och bilder. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Syn) 

 
1) Se till så att dialogen och 
språket är enkelt och 
naturligt i programmet, 
underlätta användningen för 
sinnena 

Ett språk som användaren förstår underlättar både tankesätt 
och kognition (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Tanke & 
Kognition) 

 
101, 102, 103, 110, 
115, 113, 117, 121, 
122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 
130, 133, 135 

Försök minimera minnesbelastningen för användaren. Gör 
detta genom att tydligt presentera behövlig information för 
en funktionalitet på plats i programmet där den utförs. 
(Nielsen, 1993 - UH #3)  
Försök att minimera bild-/sidväxlingar utan att äventyra att 
presentera ”för” mycket på samma plats. För många 
sidväxlingar kan dissorientera användaren och tvinga honom 
att ifrågasätta välingarnas betydelse i sig. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Minne) 

 
2) Underlätta 
minnesbelastning och gör 
programmet tydligt för 
stunden 

Försök inte att upprepa dig konstant. Upprepningar kan 
ifrågasättas, och sättas mot varandra. Deras betydelse kan 
därigenom diskuteras internt, vilket ger onödigt med ny 
information för sinnena att processera. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Tanke & Kognition)  

 
105, 107, 109, 126 
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Gränssnittet i sig ska inte motsäga andra programs 
(standard) utformning eller sig själv internt. (Nielsen, 1993 - 
UH #4 )  
Användaren ska, genom bara att se den, kunna förstå hur en 
funktion ska brukas. (Norman, 1990 - Consistency) 

 
3) Gör programmet 
enhetligt 

Användaren ska förstå vilken funktion som gömmer sig 
bakom programmet genom utformning. (Ottersten & 
Berndtsson, 2002 - Syn) 

 
101, 102, 103, 104, 
106, 110, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 
118, 121, 123, 125, 
129, 130, 132, 134, 
135 

Programmet ska förse användaren med återkoppling på 
utförd handling. (Nielsen, 1993 - UH #5).  
Programmet ska se till så att användaren vet att något sker 
överhuvudtaget. (Norman, 1990 - Feedback) 

 
4) Förse användaren med 
återkoppling 

Resultat som åstadkoms ska presenteras. När systemet 
arbetar ska användaren vara medveten om detta. 
Återkopplingen ska också vara korrekt för vad användaren 
förväntar sig. (Ottersten & Berndtsson, 2002 - Återkoppling) 

 
100, 101, 102, 106, 
118, 119, 120, 125, 
128, 129, 131, 132, 
134, 135, 138 

Det ska vara möjligt för användaren att avbryta en handling. 
En handling som har genomförts ska vara möjlig att reparera 
enkelt. (Nielsen, 1993 - UH #6) 

 
5) Ge möjligheter att avbryta 
processer och dialoger 

Det är viktigt att kunna få chansen att utföra handlingar i 
experimentellt syfte som sedan går att reparera. Detta 
underlättar lärningsprocessen av programmet och 
underlättar användarens utforskande av funktionalitet 
(Ottersten & Berndtsson, 2002 - Tanke & Kognition) 

 
101, 102, 111 

Felmeddelanden ska helst undvikas. Detta bör göras genom 
att utforma produkten så att fel inte uppstår överhuvudtaget. 
(Nielsen, 1993 - UH #9)  

 
6) Använd felmeddelanden 
på ett korrekt sätt 

Ska felmeddelande presenteras så ska de tydligt ge 
indikationer över vad felet är, hur det kan åtgärdas samt vad 
orsaken är till problemet. (Nielsen, 1993 - UH #8).  

 
-  

Avgränsa programmet så att interaktion inte kan ske 
samtidigt eller väljas mellan på samma plats. (Norman, 1990 - 
Constraints) 
Använd undermenyer och en tydlig struktur för att vägleda 
användaren att välja korrekt kategori av funktion. (Norman, 
1990 - Visibility) 

 
7) Avgränsa mjukvarans 
presentation 

Val i menyer och listor ska presenteras logiskt och 
strukturerat. Sortera dessa utefter funktionalitet och 
betydelse. (Ottersten & Berndtsson, 2002 – Tanke & 
Kognition) 

 
108, 114 

 
8) Nyttja dokumentation om 
det behövs 

Det ska vara enkelt att söka och hitta i dokumentationen. 
Uppgifter som kräver hjälp med dokumentation ska kanske 
integreras på plats i funktionens fönster. Dokumentation ska 
dock ses som en sista åtgärd. (Nielsen, 1993 – UH #10)  

 
105, 127, 133 

5.1.1 Se till så att dialogen och språket är enkelt och naturligt i programmet, 
underlätta användningen för sinnena 

Den första tumregeln var till för att se om användaren förstod dialogen och språket som 
användes i gränssnittet. Tumregeln användes också för att se att bilder och text var 
tillräckligt utförligt beskrivna för att förmedla det som avsågs från början. Vi upptäckte i 
flera fall att detta inte stämde överens med programmets beskrivningar (i text och bild). Vi 
anser även att denna tumregel ofta visade sig vara relaterad till andra tumregler. 
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Som exempel på ovan nämnda företeelse så fanns det flera olika fall då beskrivningarna inte 
var enhetliga med andra programs beskrivningar över funktionalitet. Då hamnade förslagen 
både under tumregel #1 och #3. I exempelvis förslag 110 presenterar vi att gul färg används 
för att indikera att ett filter är aktiverat. Enligt oss ger grön färg en indikation över att något 
är aktivt och röd blir då automatiskt motsatsen (Ottersten & Berndtsson 2002). Därför hade 
vi problem att veta om filtret var på eller av när vi såg färgen. Detta problem orsakades av en 
brist i tydligheten över vad programmet vill förmedla (Nielsen, 1993, Norman, 1990). Detta 
gjorde att vi tyckte att det skulle hamna under tumregel #1. 

Den tydligaste bristen som denna tumregel identifierade i programmet var avsaknaden av 
beskrivningar när man höll muspekaren över ikoner. Ikonerna i sig var inte tillräckligt 
förklarande i sin utformning för att användaren ska förstå den funktionalitet som gömmer 
sig bakom dem. Förslag 117 är ett exempel på detta fenomen. Här användes alldeles för små 
ikoner för att användaren egentligen skulle inse att det bakom dessa gömdes en undermeny 
med ytterligare funktionalitet. Trots att pilar kan användas för att indikera ytterligare menyer, 
så användes pilar även på andra platser för annan funktionalitet. Detta är ytterligare ett 
förslag som både har problem med att nyttja en naturlig dialog med användaren (Nielsen, 
1993), samt så har det problem med att följa den interna enhetligheten med övrig 
funktionalitet i programmet (Nielsen, 1993).  

Vi fann ett problem som vi identifierade med hjälp av tumregel #1 som inte var relaterat till 
övriga problem. Problemets startikon, som förvisso inte är del av själva gränssnittet men 
som är relevant för programmets funktionalitet, består av ett ”P”. Anledningen till att vi 
ansåg att detta var ett problem är att Ottersten och Berndtsson (2002) skriver att ikoner ska 
ha relevans för ändamålet. Den borde hellre bestå av pcSKOG AB:s logotyp eller ett P med 
en ytterligare beskrivande bild för att mer utförligt beskriva vad programmet har för generell 
funktionalitet (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

Förslag 115 är ett annat exempel på ett problem som genom att åtgärdas kan underlätta för 
användaren: 

Ikonerna för ägare och karta ser ut att vara intryckta trots att man är inne i 
exempelvis plan (ikonerna har djupare inbuktande skugga). Det kunde se bra ut om 
plan var intryckt när man var där och såg mer utbuktande ut om man inte var där. 
Färger kan även påverka om en knapp ser ut att vara aktiv eller inte. Karta-knappen 
ser också ut att vara intryckt. Den har också en konstig placering då den är placerad 
där en typisk ”avsluta” knapp skulle kunna vara. 

Detta var ett enhetlighetsproblem, samtidigt som ikonernas utformning inte var logisk enligt 
Ottersten och Berndtssons (2002) rekommendationer. Därför hamnade problemet både 
under tumregel #1 och #3.  

5.1.2 Underlätta minnesbelastning och gör programmet tydligt för stunden 

pcSKOG Gård visade ett flertal användningssituationer där programmet kräver att 
användaren kommer ihåg information från tidigare fönster. Nielsen (1993) och Ottersten 
och Berndtsson (2002) anser att all nödvändig information som behövs ska finnas på samma 
plats som en handling ska utföras. Det innebär att programmet ska försöka att ”minimera 
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användarens minnesbelastning”. Detta är ett enkelt koncept och en bra princip att följa för 
att underlätta arbetet för användaren och öka användbarheten. 

Tumregel #2 (Underlätta minnesbelastning/Gör programmet tydligt för stunden) nyttjade vi 
för att identifiera var nödvändig information som behövdes för att använda en funktion 
saknades i gränssnittet. Sådan information bör placeras i anslutning till funktionen i 
gränssnittet. Ett exempel på sådan information kan vara värden som tidigare skrivits in av 
användaren som behöver markeras för att användas i efterföljande funktioner (Nielsen, 
1993).  

I förslag 107 fann vi att det saknades information som var nödvändig för att kunna välja ett 
intervall av den redan inskrivna avdelningsdatan. Om användaren inte vet eller kommer ihåg 
vilka möjliga intervall som existerar, är denne tvungen att gå tillbaka in i en tidigare meny 
(”avdelningsdata”) för att lokalisera siffrorna, och memorera dem. Därefter kan användaren 
välja relevanta värden i menyn. Detta hade enkelt kunnat undvikas genom att presentera 
möjliga intervall i gränssnittet. 

Alla förslag som hamnade under denna kategori var av samma art som ovan beskrivna 
förslag. I ett fall (förslag 105) så hade problematiken kunnat underlättas eller undvikas med 
god dokumentation, men då vi ansåg att den information som saknades lika gärna kunnat 
beskrivits i gränssnittet, så valde vi att placera förslaget under tumregel #2 och #9. 

Vi fann även brister i tydligheten över tillgängligt material vid ändring av ägarinformation (se 
förslag 136). Information om ägaren behöver memoreras på ett tidigt stadium, den 
presenteras inte samtidigt som användaren skall ändra den. Med en knapp för att ta fram 
information kan man enkelt underlätta minnesanvändningen för användaren (Nielsen, 1993). 
Det är viktigt att all nödvändig information för att utnyttja en funktion korrekt presenteras 
samtidigt i samma ruta enligt Ottersten och Berndtsson (2002).  

Ett annat problem som identifierades (se förslag 109) var när användaren väljer att filtrera 
trädslagsdata. Det går det inte att ange specifika trädslag likt ”tall” eller ”gran”. Istället måste 
användaren slå upp i manualen vilket nummer som representerar ett aktuellt trädslag. God 
dokumentation är viktigt enligt Nielsen (1993), men vi anser att det skulle kunna vara lättare 
att ha denna information tillgänglig direkt på skärmen för att underlätta minnesanvändning 
som Nielsen (1993) föreslår, eller för att kunna presentera all nödvändig information på 
samma plats i samma ruta som Ottersten och Berndtsson rekommenderar. Det bästa 
alternativet är naturligtvis att använda korrekta termer istället för representerande siffror. 

5.1.3 Gör programmet enhetligt 

Med hjälp av denna tumregel identifierade vi många funktioner där programmet inte var 
förenligt med annan intern eller extern funktionalitet. Problemen identifierades i 
expertutvärderingen när programmet inte gav korrekt återkoppling eller inte var enhetligt 
med tidigare erfarenheter av liknande funktionalitet. Detta gällde funktionalitet som motsade 
vad vi skulle säga är ”standard” för program som man använder sig av mer eller mindre 
dagligen. Exempel på sådan utformning och funktionalitet är den som finns i vanligt 
förekommande program som exempelvis Microsoft Office och Microsoft Explorer. Ett 
exempel på ett tydligt enhetlighetsproblem var scrollningslistan presenterad i förslag 106. 
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Där uppdaterades inte listan vid en scrollning med nertryckt mus kontinuerligt under 
scrollningens gång, utan listan uppdaterades först när man släppte musknappen. Detta var 
ett beteende som är ovanligt för en scrollningsfunktion. Därför ansåg vi att programmet 
avvek från ”standardbeteende” och inte var enhetligt med extern funktionalitet.  

Ovan nämnda fenomen resulterade även i att användaren fick felaktig återkoppling på en 
utförd handling, vilket gjorde att felet kategoriserades in i både grupp #3 och #4. Ofta var 
enhetlighetstumregeln kopplad till att texten inte var naturlig och enkel (se exempelvis 
förslag 110, 113, och 121) eller att återkoppling inte givits korrekt enligt tumregel #4 (se 
exempelvis förslag 131 och 135). 

Som vi har skrivit ovan så är problem ofta relaterade till flera tumregler. Vi uppfattar dock 
att man genom en åtgärd (den förändring vi föreslår) kan undvika övriga konsekvenser (som 
är ytterligare användbarhetsproblem presenterade i andra tumregler). Enhetlighetstumregeln 
var den kategori där vi placerade flest förslag på förbättringar. Det var också den kategori 
som hade flest problem relaterade till andra tumregler.  

Ett annat exempel på brister i enhetlighet i programmet, är funktionen för att söka i 
avdelningsdata (se förslag 112). Uppgiften handlar egentligen om att stega sig igenom 
avdelningsdata, men endast en knapp med texten ”sök nästa” fanns, ingen knapp för ”sök 
föregående”. Således kunde man endast stega sig framåt, och ville man stega bakåt fick man 
helt enkelt börja från början. Detta gör att funktionen inte blir enhetlig mot annan mjukvara, 
och sluteffekten blir att användaren irriteras av ett krångligt gränssnitt som inte stämmer 
överens med användarens uppfattning av hur programmet borde fungera. 

5.1.4 Förse användaren med återkoppling 

”Återkopplingstumregeln” fokuserar på att försöka identifiera avvikande information som 
programmet presenterar för användaren när denne brukar en funktion. Med detta menas vi 
att man skall se till att programmet ger återkoppling om att något verkligen händer medan 
programmet arbetar, eller bekräftar att en handling faktiskt utförts. Det är här som 
kopplingen till tumregel #1 och #3 blir tydlig. Är inte återkopplingen enhetlig med extern 
och intern funktionalitet, så blir den inte korrekt enligt Ottersten och Berndtsson (2002) och 
stämmer inte överens med den förväntade återkopplingen. Är den dessutom otydlig och 
presenterar saker på ett inkorrekt sätt så kommer användaren inte heller att kunna tolka den 
korrekt. 

Förslag 135 är ett exempel på när den återkoppling som ges tillbaka till användaren från 
programmet inte stämmer överens med vad som kan förväntas. I detta fall förväntade vi oss 
en typ av standardåterkoppling som program brukar ge användaren, men då vi istället fick 
ologisk eller ogrundad återkoppling så blev vi konfunderade. I det specifika fallet hade 
återkopplingen ändrats beroende på om information var nyligen importerad eller om den var 
nyligen exporterad. Detta hade skett helt utan att ge användaren en förklaring till varför olika 
statusrapporter visas beroende på vilket tillstånd som informationen har. Vi anser att detta är 
ett återkopplingsproblem. Vi anser även att detta oförutsägbara beteende leder till att 
programmet motsäger extern funktionalitet i andra program. Vi anser även att funktionen 
saknar en tydlig beskrivning då att den agerar ologiskt för användaren. Dessa slutsatser 
gjorde att vi placerade in problemet under tre olika tumregler: #1, #3 och #4. 
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5.1.5 Ge möjligheter att avbryta processer och dialoger 

Vi har observerat tre fel som är relaterade till denna tumregel. Förslag 101 och 102 visar på 
problem där det finns tydliga möjligheter för att avbryta en process. Dock ger ordet ”avbryt” 
i gränssnittet felaktig information, då användaren i praktiken inte helt avbryter processen, 
utan återvänder till stadiet där processen avbröts när denne väljer samma funktion på nytt. 
Detta problem har därmed identifierats genom användning av en tumregel som egentligen 
hade ett annat syfte. Nu visade det sig att problemen i sig är mer relaterade till eller orsakade 
av att programmet inte är enhetligt, saknar tydliga beskrivningar samt ger inkorrekt 
återkoppling. Det finns dock ett förslag (Förslag 111) där man som användare kan använda 
en smart genväg för att titta på resultatet av gjorda val, men sedan inte kan ta sig tillbaka till 
samma plats om de valda alternativen visar sig vara fel eller behöver förändras. Detta är en 
brist då det inte går att backa tillbaka till det ursprungliga läget. Annars tycker vi att 
programmet har uppfyllt tumregelns krav på funktionalitet. Det är dock ett bra exempel på 
att det man letar efter leder till att man identifierar andra problem som härstammar ur andra 
tumreglers beskrivningar. 

5.1.6 Använd felmeddelanden på ett korrekt sätt 

Vi fick inte särskilt stor användning av denna tumregel i vår expertutvärdering, då vi inte såg 
till några felmeddelanden. Därför kan vi inte påpeka om felmeddelanden som uppkommer i 
pcSKOG Gård är bra eller dåliga. Dock kan vi konstatera att pcSKOG Gård är ett program 
som ofta genomför handlingar med felaktig återkoppling för vad som utförts. Vi anser 
därför att programmets funktioner generellt borde ses över så att programmet utför det som 
utvecklarna avser att det ska användas för (samt bekräftar detta efter utförandet). Som 
externa expertutvärderare är det svårt att veta exakt vad utvecklarna vill att programmet ska 
utföra, därför ser vi dessa problem mer som ”enhetlighetsproblem” 
och ”återkopplingsproblem”. 

5.1.7 Avgränsa mjukvarans presentation 

Att se till så att undermenyerna och strukturen i presentationen är logiskt och tydligt 
beskrivna för användaren är viktigt för att underlätta användbarheten (Ottersten & 
Berndtsson, 2002). Genom att bruka denna tumregel som riktlinje så kom vi fram till ett 
förslag där vi fann att det var viktigt att ha möjligheten att sortera information mer utförligt 
med hjälp av fler variabler (se förslag 108). Vi skapade även ett förslag (se förslag 114) som 
skulle behandla logiken internt och externt i programmet (enhetligheten) men även förtydliga 
presentationen av valbara alternativ i samma meny (presentationens tydlighet som denna 
tumregel berör) (Norman, 1990). 

5.1.8 Nyttja dokumentation om det behövs 

En god manual är ibland viktig för att tydliggöra programmet för användaren. Ofta är det 
dock att föredra att användaren direkt i gränssnittet förses med relevant information som 
presenterar hur man ska gå tillväga, vilket aspekt #2 fokuserar på (Nielsen, 1993). Endast om 
detta inte är möjligt, bör en manual träda in för att underlätta för användaren. 
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Förslag 105 ifrågasätter bristen på dokumentation för att behandla termen S-Index. Om 
användaren inte kan man koden i S-Index beskrivs denna förvisso i manualen, men vi tycker 
att denna information kan vara tillgänglig på plats i gränssnittet. 

Två förslag (förslag 127 och förslag 133) påpekar brister i beskrivningarna av funktionalitet 
som hanterade tillgängliga fastigheter. Vid dessa två funktioner så hade dokumentation som 
beskrev funktionaliteten underlättat för användaren. Förslag 127 framkom när programmet 
frågade oss om vi ville använda funktionen ”skapa underlag för karta”. Denna beskrivning 
var inte tillräckligt utförlig för att beskriva den breda funktionalitet som gömde sig bakom 
texten. Det finns dock vissa undantagsfall då dokumentation kan hjälpa genom att ge 
fullständig vägledning, men i detta fall var inte dokumentation tillgänglig för att ge någon 
hjälp. Därför anser vi att det vore lämpligt att införa mer utförlig dokumentation (Nielsen, 
1993).  

I förslag 109 som tidigare nämnts var användaren tvungen att ange siffror som 
representerade specifika trädslag likt ”tall” eller ”gran”, istället för att använda text eller 
exempelvis checkboxar. Användaren var dessutom tvungen att slå upp i manualen vilket 
nummer som representerar ett aktuellt trädslag, om denne inte kan programmet tillräckligt 
väl. Detta är ett exempel på en situation där dokumentation i gränssnittet kan underlätta mer 
än en manual. 

5.1.9 Sammanfattning 

Vi har märkt att många tumreglers beskrivningar överlappar varandra. Vi har också märkt att 
konsekvenserna av vissa användbarhetsproblem blir ytterligare problem som går att placera 
under andra tumregler. Men i det stora hela så samverkar många tumregler för att identifiera 
andra problem som passar bättre in i andra kategorier (se förslag 101 och 102 för exempel).  

Av resultatet av vår utvärdering finner vi att enhetlighet inte är pcSKOG Gårds starka sida. 
Vi fann mycket funktionalitet som inte gav återkoppling som stämde överens med den vi 
förväntade oss. Vi tycker även att programmet visade brister i att presentera ”tydlighet för 
stunden”, en tumregel som var tydligt relaterad till ”dokumentation”. Skillnaden mellan 
dessa två är egentligen att dokumentation kan existera på plats i gränssnittet eller bredvid i en 
manual. Vi tycker att dessa kompletterar varandra bra och skulle utförliga beskrivningar 
behövas skulle dessa två faktorer kunna komplettera varandra genom att man ger 
hänvisningar i gränssnittet till manualen. Detta skulle kunna vara en bra lösning för att 
underlätta för användaren (se förslag 127 och 133).  

När det kommer i tydlighet i presentation så var detta också ofta förankrat i att ge korrekt 
återkoppling och att vara enhetligt med externa program. Denna tumregel (tumregel #1) var 
också relaterad till tumregel #9, genom att den sistnämnda visar tydliga exempel på hur dessa 
två hade liknande syfte.  
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5.2 Resultat av enkätundersökning 

Användarundersökningen gav 31 tydliga förslag på förändringar och tillägg på hur 
programmet skulle kunna förbättras genom nya funktioner, men färre förslag på att 
användbarheten inte var tillräckligt tillfredsställande. Här presenterar vi vad användarna 
anser om pcSKOG Gård. 

I tabell 5.2 nedan presenteras användarnas förslag kortfattat, tillsammans med en 
klassificering av förslaget och Christian Donaldsons gradering. Graderingen diskuteras mer 
utförligt i Delkapitel 5.5-5.7. För den intresserade läsaren återfinns samtliga förslag mer 
utförligt beskrivna i Appendix 5. 

Vi anser att väldigt många förslag på förbättrad funktionalitet ökar användbarheten generellt 
(se till exempel förslag 18), genom att de föreslår ny funktionalitet som gör programmet mer 
användbart. 

Det finns även funktioner som kunderna inte är tillfredsställda med (se till exempel förslag 9). 
Dessa förslag förtäljer inte vad problematiken i grund och botten beror på och passar därför 
inte in i vårt ramverk som vi använt för att analysera problemen, då de inte förtäljer om det 
är användbarheten som skulle kunna förbättras. Därför kallas de inte användbarhetsproblem 
i vår uppställning och presentation. 

Det finns dock specifika problem som belyser att användbarheten generellt går att förbättra 
(se förslag 6 för exempel). Dessa rekommendationer stämmer överens med vad vårt ramverk 
anser är viktigt för att nå en högre användbarhet. 

Tabell 5.2: Enkätens resultat i sammanfattning. Graderingsvärdet är detsamma som beskrivs i Tabell 
3.1. Frågetecken eller streck innebär att Christian inte förstått eller graderat förslaget. 

Problem (Nummer och Sammanfattande beskrivning) 
Typ av 
förslag 

Gradering(Intresse/ 
Implementering) 

1. Förläng planeringstiden till mer än tio år. Funktion 1/1 

2. Skapa möjlighet att lägga in referenspunkter i kartan för till 
exempel foton, film/ljudklipp eller textkommentarer. 

Funktion 1/1 

3. Skapa bättre hjälpfunktioner i programmet. Användbarhet 2/3 

4. Möjlighet att enkelt kunna föra över kartan från pcSKOG Gård 
till handdatorn. 

Funktion 1/1 

5. Förenkla kartdelen 
Användbarhet 
/Funktion 

1/4 

6. Mer genvägar Användbarhet -/- 

7. Generellt bättre gränssnitt Användbarhet 1/2 

8. Skapa lättare och tydligare ångra-funktioner Användbarhet 1/3 

9. Förenkla utskrifter och karthantering,  Funktion -/- 

10.Förenkla/förtydliga möjligheter att föra in/katalogisera 
punkter/företeelser  

Funktion 1/2 (1) 

11. Skapa möjligheten att föra över kartan till en GPS/handdator 
få att kunden kan ta kartan/planen med sig. 

Funktion 2/3 

12. Ge kunden möjlighet att samköra SAM blankett och 
blockkartor. 

Funktion ?/? 
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13. Skapa möjligheter för användaren att uppdatera/importera 
prislistor,  

Funktion 1/3 

14. Skapa möjligheter för användaren att importera 
produktionsfiler från skördare. 

Funktion 1/4 

15. Förenkla den årliga uppdateringsfunktionen. Funktion 2/3 

16. Förenkla sättet man kopplar planen och kartan. Funktion 2/5 

17. Förenkla metoden för import av karta. Funktion -/- 

18. GPS-koppling och GPS-funktioner bör utökas/utvecklas 
ytterligare. 

Funktion 1/3 

19. Öka programmets tydlighet och feedback till användaren. Användbarhet -/- 

20. Förenkla ändringar och generell tillgänglighet i programmet. Användbarhet -/- 

21. Införa en AI-liknande funktion som kan varna/påminna 
användaren om saker som bör göras. 

Funktion 2/0 

22. Tillåt export av karta/bilder/data till andra filformat. Funktion 1/0 

23. Förenkla inmatning/korrigering av utförda åtgärder. Funktion 1/1 

24. Inför funktionalitet som tar emot uppdaterade uppgifter från 
virkesköparen. 

Funktion ?/? 

25. Inför backup funktion Funktion 1/? 

26. En sökmotor med mer och bättre funktionalitet.  Användbarhet 1/? 

27. Bättre översikt av förändringar Funktion 1/? 

28. Automatiskt kontroll av värden bör vara mindre komplext Funktion -/- 

29. Mer utförlig ekonomi-del.  Funktion 1/1 

30. Möjlighet att ha flera olika parallella planer med 
åldersfördelning. En sorts kopieringsfunktion för att utnyttja 
gamla planer.  

Funktion -/- 

31. Inaktivera alternativt låt kunden själv bestämma om 
programmet ska startas automatiskt vid datorstart.  

Navigering -/- 

5.2.1 Vad efterfrågar användarna?  

Generellt anser användarna att programmet borde kunna förenklas och att gränssnittet 
behöver göras om. De har olika åsikter om vad det är som behöver göras, men att något 
måste ske påpekar väldigt många. Flera användare föreslår att programmet borde bli mer 
intuitivt, att det förenklas eller görs i lightversioner för mindre avancerade användare samt 
att det anpassas mer efter andra Windows-program (se förslag 7). 

En kund anser att programmet mer borde efterlikna andra Windows-program. När 
användarna känner igen sig med alla tillgängliga funktioner känner de sig trygga och förstår 
hur användningen ska gå till. Detta påpekar Nielsen (1993) med riktlinjen ”enhetlighet” mot 
både interna och externa funktioner. 

Att programmet förenklas och blir tydligare och mer intuitivt påpekas av två användare. 
Programmet är ett sådant som kanske bara används ett fåtal gånger per år, och därför 
uppstår problem då användaren tvingas att lära sig det på nytt om denne har glömt för 
mycket. Tydligheten i sig är en viktig aspekt för att programmet ska bli förståeligt, enligt 
Norman (1990), och att effektivisera användningen är väsentligt enligt Nielsen (1993). Ökad 
effektivitet och förenkling som Nielsen (1993) rekommenderar är inslag som användare 



Användbarhet i och av Gränssnittsutvärdering Andreas Hultén & Peter Bergdahl 

54 

eftersöker. En användare anser att funktioner ligger gömda och är svåra att veta att de 
existerar innan han har bläddrat igenom stora delar av programmet. Genom genvägar kan 
man nå en högre effektivitet enligt Nielsen (1993) och därigenom användbarhet, men även 
genom strukturerade logiska undermenyer går det att nå högre användbarhet enligt Norman 
(1990). En kund efterlyser just ”logik” i programmets gränssnitt (se förslag 7 och 27). 

Användarna anser att de har stora problem med Kartdelen, den bör förenklas och förbättras 
för att programmet generellt ska kunna bli bättre och mer konkurrenskraftigt. Kartdelen är 
en grundläggande del av programmet, som andra delar baserar sina värden på. Dåligt 
fungerande kartanvändning gör det således svårt att använda programmet till det som det har 
avsetts för. En förenkling kan underlätta arbete och användbarhet enligt Nielsen (1993) som 
påpekar att ”effektiv användning” är en central riktlinje vid utvärdering av gränssnittsdesign 
(se förslag 5). 

Enligt användarundersökningen är det svårt att revidera kartan, samt att göra enkla 
förändringar vid redan tillgänglig karta. Åtta deltagare i enkätundersökningen påpekade 
problem med gränssnittets utformning och funktionaliteten i Kartdelen. En användare som 
föreslog att pcSKOG AB skulle titta närmare på jordbruksverkets program för kartritning 
(se förslag 5). 

En kund ansåg att menyraden i huvudmenyn skulle innehålla fler genvägar till olika 
funktioner för att snabbare kunna nå önskad funktionalitet (se förslag 6). Enligt Nielsen 
(1993) är bra genvägar ett verktyg för att nå effektivare användning som i sig är en riktlinje 
för att nå användbarhet. Även mer utförlig dokumentation och hjälpmedel eftersöks för att 
användarna ska enklare kunna behandla problematiska delar av programmet (se förslag 3). 

Att låta användaren ångra handlingar eller avbryta en process utan att behöva vara rädd för 
att ha åstadkommit skada, är en viktig del för att göra ett gränssnitt mer användbart. Detta 
leder nämligen till att användaren kan utforska programmet mer utförligt och lära sig delarna, 
utan att riskera sitt arbete. (Ottersten & Berndtsson, 2002) En användare eftersöker just fler 
ångra-funktioner. En annan användare anser att skogsinformation gällande bestånd borde 
presenteras och förtydligas i fler delar av programmet (se förslag 19), detta gör programmet 
mer tydligt (Norman, 1990) samt ger mer utförlig feedback på vad som händer till 
användaren (Nielsen, 1993). 

Sökfunktionen som används verkar dessutom inte söka igenom alla variabler som finns 
tillgängliga för skogsbeståndet (se förslag 26). Detta är inget som presenteras för användaren, 
därför vet denne inte om denna begränsning. Det är konstigt att programmet inte söker 
igenom all information som finns tillgänglig, vilket hade ökat enhetligheten som användaren 
förväntar sig att programmet ska dela med andra program (Nielsen, 1993). 

Många av förslagen som är nämnda ovan berör generella tillägg som ökar användbarheten 
för användaren. Förslagen ger även bra enstaka tips på ny funktionalitet som leder till ökad 
användbarhet. Men det generella som framkom genom enkätundersökningen är förslag på 
ny funktionalitet från användarnas sida. Till exempel anser en användare att programmet 
behöver förbättra sin samverkan med GPS:er (se förslag 8). Förslag 13 eftersöker bättre 
import av prislistor, förslag 14 eftersöker möjligheten att importera filer från skördare och 
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förslag 12 eftersöker samverkan med SAM6-blanketter. Detta är förslag som ger användarna 
mer möjligheter och alternativ. Enkätundersökningen resulterar, som några av ovan 
beskrivna förslag är exempel på, i väldigt många användare som eftersöker stöd för externa 
komponenter (så som utskrifter, PDA:er, GPS:er etc.) eller mjukvaror (export och import av 
information och media).  

5.3 Sammanfattat resultat av undersökningarna 

Expertutvärderingen resulterade i 40 förslag, och svaren från de 64 medverkande användarna 
i enkäten resulterade i 31 förslag. I användarundersökningen överensstämde följande två 
förslag med våra fynd från expertutvärderingen:  

 Förslag 5 - Flera kunder anger att de har problem med Kartdelen i programmet. 

Förslag 8 - Skapa lättare och tydligare ångra-funktioner. 

Följande förslag passade även in i vårt ramverk men skilde sig i större utsträckning från våra 
egna förslag inom samma kategorier. 

Förslag 3 - Skapa bättre hjälpfunktioner i programmet. 

Förslag 7 - Generellt bättre gränssnitt 

Förslag 19 - Öka programmets tydlighet och feedback till användaren. 

Förslag 20 - Förenkla ändringar och generell tillgänglighet i programmet. 

Förslag 26 - En sökmotor med mer och bättre funktionalitet. 

5.4 Resultat av graderingen av expertförslagen 

pcSKOG AB:s VD mottog vår rapport med stor entusiasm och spänning. Inledningsvis 
ansåg de att omfånget var större än de hade förväntat sig, och denna känsla verkade hålla i 
sig genom deras granskning av våra förslag. (Christian Donaldson, Intervju vid 
överlämnande, 6 september 2007) 

Generellt ansåg man att utformningen av rapporten var bra, och man påpekade att 
utformningen av de individuella förslagen påminner mycket om deras eget sätt att hantera 
interna förändringsförslag, något de kallar för ”Change Requests”. Dessa innehåller till och 
med den lilla prioriteringsrutan som vi hade fört in för graderingen av förslagen. (Christian 
Donaldson, Personlig kommunikation, september 2007) 

                                                 
6 En SAM-blankett används av jordbrukare, skogsägare med flera för att söka statliga bidrag och EU-bidrag. 
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VD Christian Donaldson graderade sedan samtliga förslag under ett par dagar, utifrån hur 
intressanta de var samt hur troligt han ansåg det vara att de skulle implementeras. Nedan 
följer resultatet av graderingen. 

5.4.1  Se till så att dialogen och språket är enkelt och naturligt i programmet, 
underlätta användningen för sinnena 

Ett problem (se förslag 115) identifierades i ikonernas design och beteende i huvudmenyn: 

”Ikonerna ser ut att vara intryckta trots att man är inne i exempelvis plan (ikonerna 
har djupare inbuktande skugga). Det kunde se bra ut om plan var intryckt när man 
var där och såg mer utbuktande ut om man inte var där. ” 

Detta visade sig vara ett känt problem hos Christian, då han visste om att detta borde 
åtgärdas. Han menade att det borde vara självklart att det skulle göras. Det var bara ingen 
som orkat göra det. Detta är ett användbarhetsproblem för att det brister i att tydligt visa 
användaren i vilken del av programmet han eller hon befinner sig. ”Visibility” är en viktig 
egenskap enligt Norman (1990) när man ska designa för användbarhet. Utformningen av 
knapparna visar inte tydligt var man befinner sig i detta fall. Vi skulle nog vilja påstå att 
utformningen inte är logisk. Befinner användaren sig inne i en del av programmet, så ska den 
knappen som representerar delen vara intryckt. Detta är fallet för många gränssnitt. Då 
knapparna inte följer hur utvecklare generellt väljer att utforma sin knappar, så kan också 
detta vara en bidragande orsak till att skapa osäkerhet hos användaren. Att vara konsistent i 
utformningen av sitt gränssnitt gentemot generella designprinciper och framförallt mot sin 
egen design, är viktigt enligt Norman (1990) för att underlätta navigering.  

Vi ansåg även att ikonen för programmet var missvisande och att ett ”P” (utan några andra 
detaljer på ikonen) skulle kunna vara svårt att identifiera som en ikon för att 
starta ”pcSKOG Gård”, ett skogsbruksplaneringsprogram. Christian instämde med detta 
påstående. Ikonen borde ändras och det kommer förmodligen att ske inför nästa version. 

Vi presenterade också ett problem med en otydlig gul skylt som indikerade filteranvändning. 
Christian ansåg att ”man ska kanske skapa en lista med namn och beskrivning på applicerade 
filter”. Förslaget i sig var inte troligt att det skulle implementeras inom en snar framtid men 
det uppfattades som väldigt intressant (se förslag 110). 

Ett tomt fält vid skapande av ny fastighet fick oss att bli fundersamma då vi var tvungna att 
tänka till vad det skulle användas till. Att lägga till etiketten ”övrigt” föreslog vi som 
förändring för att användaren inte ska behöva göra onödiga funderingar. Christian ansåg att 
det skulle åtgärdas inför nästa version men det skulle inte vara högt prioriterat. Generellt 
ansåg han att förslaget var intressant (se förslag 126). 

5.4.2 Underlätta minnesbelastning och gör programmet tydligt för stunden 

Ett problem som vi visade på innebar att användaren var tvungen att komma ihåg 
information om användarens uppgifter från ett tidigare stadium när han ville ändra 
uppgifterna om ägaren (se förslag 136). Detta visade sig vara beroende på att man kunde 
markera ägaren hårt och mjukt; vilket sedan resulterade i att uppgifterna antingen var 
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tillgängliga eller inte tillgängliga. Christian fick visa detta för oss men förstod att vi kunde ha 
missat detta då funktionen inte var beskriven vare sig i programmet eller i manualen. 

Det fanns ett problem med att ta sig mellan avdelningar i Planeringsdelen (se förslag 107) då 
inte all information finns tillgänglig på samma plats som det helst ska göra enligt Nielsen 
(1993). Förslaget att avdelningstabellen skulle vara möjlig att nå från urvalet, ansåg Christian 
borde åtgärdas direkt, det skulle helst göras inför nästa version om det blir tid över för 
ändamålet.  

Ett annat detaljförslag var vid filtrering av trädslag. Där representerades till exempel ”tall” 
av ”1”, vilket inte var beskrivet mer än i manualen. Vårt förslag på att ändra detta till att 
använda ord i stället för siffror eller implementera en hjälpfunktion var väldigt intressant och 
skall åtgärdas inför nästa version. Christian förstod att de hittills har haft ett program som 
mer eller mindre hade ”funktionalitet utvecklat för proffs” (se förslag 109). 

5.4.3 Gör programmet enhetligt 

Vår rapport presenterade ytterligare två problem med knappar (se förslag 116 och 123) 
Christian ansåg att han förstod att det är viktigt att vara konsekvent i sin design. Utformning 
ska tydligt visa funktionens användningsområde. Detta är vad Norman (1990) refererar till 
med ordet ”Affordances”, att en funktion tydligt ger indikationer på vad den ska användas 
till. Även Ottersten och Berndtsson (2002) beskriver att tydlig knappdesign underlättar för 
användarens tankesätt och ska ge tydliga indikationer för vilken funktion och status som 
knappen har i sammanhanget. Man måste kunna skilja på knappar som går till funktioner i 
programmet och knappar som egentligen inte är tryckbara utan bara visar text när man 
hovrar med muspekaren över denna. Knapparna var i detta fall skapade efter att ha följt MS 
IUI. Detta hade resulterat i att alla knappar hade designats utefter en föreslagen design från 
denna mall, även de som inte var knappar utan var informationsboxar för att förmedla hjälp 
och guida användaren. Detta borde åtgärdas direkt enligt Christian, men chansen var inte 
stor att det skulle göras inför nästa programversion.  

Vi ansåg att olika funktioner i olika delar av programmet inte hade samma namn. Det är 
viktigt att ha ett enhetligt språk för samma funktioner i olika delar av program enligt Nielsen 
(1993), en klar brist. Christian var överens och förstod problemet (se förslag 130). 

När användaren avslutar Kartdelen så kommer det upp en ruta med frågan ”Vill du spara 
dina ändringar?”, med alternativen ”Spara” eller ”Avbryt”. ”Avbryt” innebar att man inte 
sparade sina ändringar fastän programmet avslutades, något som kunde missuppfattas av 
användaren. Christian såg mycket allvarligt på problemet och ansåg att det är viktigt att det 
finns en standard som följs av utvecklare när det kommer till att designa dialoger för att 
utföra eller avbryta uppgifter, då det är en kritisk process. Detta var något som utvecklarna 
genast skulle se över (se förslag 121). 

Vi presenterade ett problem som berörde en ”rullgardinsmeny” med scrollningsfunktion 
som inte uppdaterades förrän efter att man använt sig av den, istället för att verka i realtid 
som den borde göra. Christian ansåg att detta inte var det korrekta beteendet för en 
scrollningsfunktion. Han kommenterade att: 
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”Det är viktigt att kontroller fungerar som man förväntar sig.” 
(Christian Donaldson, Kommentarer till expertutvärdering) 

Detta är vad Nielsen (1993) kallar ”enhetlighet”, att specifika verktyg ska ha likadan 
funktionalitet i olika program. Även Norman (1990) anser att det är viktigt att en funktion 
agerar så som man förväntar sig att den ska göra, detta kallar han ”Affordances”. Christian 
såg problemet som intressant men var osäker på när eller ens om det skulle (eller kunde) 
åtgärdas.  

Ett förslag att låta sökfunktionen i Plan stega både bak- och framlänges (jämfört med endast 
framlänges som i nuläget) ansåg Christian vara väldigt intressant. Det skulle åtgärdas inför 
nästa version om det finns tid över, och kommenterades som ”intuitivt” och ”bra” (se 
förslag 112). 

5.4.4 Förse användaren med återkoppling 

Vi påpekade i rapporten att när man raderar en ägare så försvann inte denna förrän han eller 
hon avregistrerats som ägare för sin skog (se förslag 100). Detta var ett konstigt beteende i 
programmet. Vi ansåg att programmet inte gav tydliga indikationer eller beskrev funktionen 
korrekt. Felaktiga beskrivningar ger otydliga system och hjälper inte till att underlätta 
systemanvändningen för användaren. Funktionen gav dessutom inte indikationer på att 
programmet inte raderat ägaren. Återkoppling existerar precis som Nielsen (1993) beskriver, 
men tyvärr så är denna återkoppling felaktig och missvisande. Detta gör det till ett 
användbarhetsproblem då denna återkoppling ska ge tydliga indikationer som beskriver vad 
som genomförts enligt Nielsen (1993). Christian ansåg att detta var ett känt problem som 
beror på en ologisk hantering av objekt. Det fanns en chans att det skulle åtgärdas inför 
nästa version om tid fanns över för ändamålet, förslaget ansågs också vara väldigt intressant. 

Ägaredelen hade en ologisk ”Avbryt”-knapp som inte agerade tydligt (se förslag 101). 
Tryckte användaren avbryt då denne i det närmaste var färdig med att lägga en fastighet till 
en ägare så försvann inte kopplingen mellan ägare och fastighet. Det enda som skedde var 
att man lämnade det aktuella formuläret. Vi ansåg att systemet varken agerade med tydlig 
återkoppling eller gav indikationer för vad som egentligen skulle ske när man trycker 
på ”avbryt”. Christian höll med och tyckte att det var viktigt att användaren vet vad som sker, 
samtidigt som denne förstår det. Inför nästa programversion skulle detta åtgärdas om tid 
fanns samtidigt som Christian ansåg att det var väldigt intressant. 

När man markerar en ägare i Ägaredelen och väljer ”Skapa ny ägare” så var den markerade 
ägarens alternativ ifyllda. Trots detta så registrerar inte värdena om inte all information skrivs 
om Christian insåg att detta var en allvarlig bugg som borde åtgärdas direkt, något han skulle 
se till att göra inför nästa version (se förslag 138). 

I Fastighetsdelen finns det en funktion som heter ”Skapa Kopia”. Trycker man på denna 
knapp så får man ingen direkt återkoppling på att något har utförts. Christian ansåg, efter att 
ha läst vår observation av detta, att det är viktigt att ge feedback på att något verkligen sker 
när funktionen används. Nielsen (1993) påpekar detta med en av sina tumregler: ”förse 
användaren med återkoppling”. Det är viktigt att inom en rimlig tidsperiod förse användaren 
återkoppling som beskriver att något har utförts, samt information om vad det är som 
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praktiskt har genomförts genom användning av funktionen i sig. pcSKOG AB skulle åtgärda 
detta inför nästa version om tid finns över, Christian ansåg samtidigt att förslaget var väldigt 
intressant (se förslag 119). 

Vi påpekade även att ”Skapa Kopia” inte var möjligt om det hade gjorts redan en gång under 
samma datum. Man fick ingen feedback på att kopian inte skapats, precis som vid första 
användningen av funktionen som beskrivits i stycket ovan. Christian ansåg att detta var 
något som borde åtgärdas direkt och det skulle företaget försöka att göra inför nästa version 
även fast det inte skulle vara högprioriterat. Han påpekade även att generellt så är det viktigt 
att användaren ska få ”feedback/respons/bekräftelse” vid interaktion (se förslag 131). 

5.4.5 Ge möjligheter att avbryta processer och dialoger 

Vi efterfrågade bättre möjligheter till att avbryta dialoger korrekt. De som fanns gav felaktig 
återkoppling eller var inte enhetliga med vad som användaren förväntade sig (se förslag 121). 
Christian höll med om att ”konsekvens var ordet” och påpekade att man skulle åtgärda 
förslaget om tid fanns över inför nästa version samt att problemet egentligen borde åtgärdas. 
Generellt var detta ett återkommande problem som både berör tumregel #1 och #5. 

5.4.6 Använd felmeddelanden på ett korrekt sätt 

Vi fick inga bra kommentarer inom detta område, då inga förslag presenterades för Christian 
som berörde felmeddelanden. En tydligare förklaring av detta återfinns i Sektion 5.1.6. 

5.4.7 Avgränsa mjukvarans presentation 

Huvudmenyn hade ett problem i det att menyn till vänster inte visade hela namnen på 
länkarna till de olika delarna i den aktuella avdelningen (se förslag 114). Användaren behövde 
dra ut menyn en aning för att göra det möjligt att se delarnas fulla namn. När man sedan gick 
in i en annan del av programmet var inte menyn lika stor som man just justerat den till, utan 
den hade återgått till sin originalstorlek. Christian förstod inte till en början problemet, utan 
vi fick visa det för honom i programmet. Han insåg då att det såg mindre bra ut, samt att det 
var något som borde åtgärdas om tid fanns för ändamålet. Visserligen var länkarna placerade 
i vänsterkanten som Ottersten och Berndtsson (2002) rekommenderar att man ska göra för 
att underlätta för användarens syn, men att inte hela namnet på funktionen presenterades 
stämmer inte överens med att användaren snabbt ska kunna förstå vad funktionen innebär. 

5.4.8 Nyttja dokumentation om det behövs 

I förslag 104 så ansåg Christian att dokumentation kunde lösa bristen på beskrivning av 
funktionalitet. Christian tyckte detta var en enkel lösning för han hade svårt att uppskatta hur 
komplicerad en implementering eller förändring av funktionaliteten i programmet var att 
göra.  



Användbarhet i och av Gränssnittsutvärdering Andreas Hultén & Peter Bergdahl 

60 

5.5 Resultat av graderingen av användarförslagen 

Liksom för resultatet av expertutvärderingen, vilka överlämnades till pcSKOG AB samtidigt 
som användarnas förslag, graderade pcSKOG AB:s VD dessa förslag under ett par dagar. 
Nedan följer resultatet av denna gradering. 

5.5.1 Summering av gradering 

Christian ansåg att 16 användarförslag ”borde åtgärdas direkt”. 5 brister ansågs vara ”väldigt 
intressant”. Inga användarförslag blev graderade som ”intressant”, ”kanske intressant” 
eller ”inte intressant”. 10 problem lämnades helt utan kommentarer. 

Gällande åtgärder graderades 6 av förslagen som kommer att åtgärdas inför nästa version om 
det finns tid för detta. 2 av förslagen kommer att åtgärdas inför nästa version, men de 
kommer inte vara av högsta prioritet. 2 förslag kommer kanske att åtgärdas någon gång i 
framtiden men inte inför nästa version. 5 förslag kommer att åtgärdas och vara högt 
prioriterade inför nästa version. 1 förslag Kommer inte att prioriteras alls inför kommande 
programversioner. Christian valde att inte kommentera 15 förslags möjligheter att bli 
implementerade.  

5.5.2 Kommentarer på förslagen 

Christians kommentarer på användarnas förslag kan delas in i fyra kategorier (observera att 
en kommentar dels säger att funktionen redan finns och dels att utökad funktionalitet är på 
väg, därav summan 32 kommentarer på 31 förslag i listan nedan):  

• Detta finns redan (5 förslag). Dessa förslag som inkommit från användarna är på 
funktioner som redan finns i programmet. Christian undrar själv i en kommentar om 
detta kan bero på att användaren inte har den senaste versionen, vilket inte är en 
omöjlig förklaring. Den förvirring inför gränssnittet och brist på kunskap om 
programmets funktioner som de svarande användarna ger exempel på kan också vara 
en förklaring. 

• Detta kommer i nästa version (6 förslag). Detta kan ju naturligtvis inte användarna veta. 
Eftersom användarna eftersöker dessa funktioner kan man bara tolka det som att 
företaget är på rätt väg i vissa fall. 

• Intressant! Detta skall vi ta hand om, se över eller har varit medvetna om ett tag (14 förslag). 
Huvuddelen av användarnas förslag framstår i Christians kommentarer som 
intressanta frågor för pcSKOG AB att fortsätta behandla. Användarundersökningen 
har således resulterat i ett värdefullt resultat för företaget. 

• Obesvarade (7 förslag). Det fanns ett antal förslag som Christian enbart kommenterat 
med ett frågetecken, eller ett frågetecken och ordet ”diffus”. I ett fall framstår det från 
Christians sida som att det rör sig om ett handhavandefel från användarens sida. I ett 
annat fall gällande ”möjlighet att samköra SAM blankett och blockkartor” är det 
Christians kunskap som brister då han inte vet vad SAM-blankett är. 
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Då en majoritet av förslagen antingen gett pcSKOG AB bra förslag och indikationer på vad 
som behöver göras, eller visar att deras utveckling delvis är på rätt väg, kan 
användarundersökningen anses lyckad. Dock visar förslagen också att pcSKOG Gård 
fortfarande har problem och brister, både i funktioner och tydlighet. 

5.6 Sammanfattat resultat av graderingen 

Den kvantitativa skattning av förslagen som graderingen inneburit gör att Christians 
uppfattning av de två undersökningarnas resultat på sätt och vis kan jämföras statistiskt, om 
än enbart som en indikation till hur de två undersökningsresultaten står gentemot varandra. 

Överlag kan man se att användarundersökningen har fler generellt mindre detaljerade förslag 
än expertutvärderingen, och det är troligen därför 10 respektive 15 (för intressegrad 
respektive chans att implementeras) förslag inte graderades alls i användarundersökningen. 
Motsvarande siffror för expertutvärderingens resultat är 5 respektive 9. Procentuellt sett är 
de icke-graderade förslagen således fler i användarundersökningen. 

5.6.1 Jämförelse av intressegradering 

Nedan presenteras två diagram över fördelningen av graderingsvärden för hur intressanta 
Christian ansåg att förslagen i de två undersökningarna var. 

  
Figur 5.1: Christian Donaldsons   Figur 5.2: Christian Donaldsons 
intressegradering av användarförslagen.  intressegradering av expertförslagen. 

Graderingssiffrorna är de som beskrivs i Sektion 3.5.1. Således representerar 1 att förslaget är 
så intressant eller viktigt att det bör åtgärdas direkt, och 5 betyder att det inte är intressant. 

Fördelningen av högintressanta förslag är i stort sett lika. Den stora skillnaden mellan de två 
resultaten är främst i de ograderade förslagen, där det skiljer nästan 20 procentenheter mellan 
användarundersökningen och expertutvärderingen. Dessa återfinns för expertutvärderingens 
del i de medelintressanta förslagen, vilka är fler. 

5.6.2 Jämförelse av implementeringsgradering 

Nedan presenteras två diagram över fördelningen av graderingsvärden för hur troligt 
Christian ansåg det vara att förslagen i de två undersökningarna skulle implementeras. 
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Figur 5.3: Christian Donaldsons gradering  Figur 5.4: Christian Donaldsons gradering 
för implementering av användarförslagen.  för implementering av expertförslagen. 

På samma sätt som i Sektion 5.6.1 är graderingssiffrorna de som beskrivs i Sektion 3.5.1, där 
1 är mest troligt att implementeras och 5 är inte alls troligt. 

Här ser vi en lite tydligare skillnad mellan de två graderingsresultaten. Det framstår som att 
chansen att bli implementerat är större för ett förslag från experterna än för ett från 
användarna. Även här kan vi också se att användarnas förslag verkar vara mer otydliga 
jämfört med expertutvärderingens förslag. 

5.7 Resultat av slutintervju 

Efter att graderingen var avslutad genomförde vi en avslutande intervju för att utvärdera hur 
mottagaren hade uppfattat vår rapport. Slutintervjun utfördes med pcSKOG AB:s VD 
Christian Donaldson, som också hade mottagit och graderat förslagen. En komplett 
beskrivning av intervjuns resultat återfinns i Appendix 6. 

5.7.1 Förslagsrapporten 

Den sammansatta förslagsrapport som presenterades för pcSKOG AB tyckte Christian var 
överlag riktigt bra och givande. De flesta förslagen var intressanta för framtida 
implementering i programmet. Det fanns samtidigt också förslag som redan blivit 
implementerade men inte officiellt ingår i en släppt version av företagets mjukvara. 

Rapportens omfång var större än vad Christian hade väntat sig, delvis för att han inte visste 
riktigt hur mycket vi skulle prestera, och delvis för att hans uppfattning var att programmets 
problem inte var så omfattande som rapporten visade. Han blev positivt överraskad av 
omfånget, och ansåg att vår expertutvärdering var den mest intressanta delen. 

Det framstod dock som att Christian hade hoppats på att de skulle få mer praktiskt 
tillämpbara råd och vägledning för att få ett så ”användarvänligt” gränssnitt som möjligt. 
Samtidigt var man från företagets sida även villiga att få en utvärdering gjord för att få veta 
exakt var problemet ligger och få bekräftelse på vad som behöver göras för att nå 
användbarhet.  
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Det fanns även förslag som var mindre givande. Vissa användarförslag var otydliga eller 
dåligt specificerade, och vissa var egentligen inte inom programmets huvudsakliga 
användningsområdet. Dessa skulle kunna implementeras men det var mindre troligt, vilket 
förvisso inte så underligt på grund av den bristande detaljnivån. 

Christian nämnde också att de själva använder en mall liknande den som den vi använt för 
att presentera förslag (se Delkapitel 5.4). De flesta av våra förslag skulle omvandlas till så 
kallade ”Change Requests” som sedan kommer att prioriteras och väljas för implementering.  

5.7.2 Implementeringen av MS IUI 

”Jo, vi hade hoppats på att få ett mer övergripligt användarvänligt designat gränssnitt. 
Men nu efteråt när jag ser alla problem så ser jag ju att vi verkar ha misslyckats.” 
(Christian Donaldson, Avslutande intervju, 19 september 2007) 

Christian, ansåg efter att ha läst förslagen från expertutvärdering och användarenkäten, att 
företaget hade misslyckats med sin implementering av ”användarvänlighet” genom MS IUI. 
Han ansåg att en av anledningarna till misslyckandet kan vara att hela företaget inte hade 
samma ståndpunkt på vad användbarhet egentligen innebär. Därför kunde inte hela 
modellen implementeras så väl som den borde kunna ha implementerats. För att lyckas med 
detta tror Christian att alla måste förstå begrepp och metoder bakom 
ordet ”användarvänlighet” (se även Sektion 5.7.5 nedan). 

Christian anser att implementeringen av MS IUI inte hade genomförts helt korrekt, vilket 
han också misstänkte innan utvärderingen. Han ansåg att detta bekräftades efter att man sett 
alla problem och förslag på mer användbara funktioner som har framkommit under 
expertutvärderingen och användarutvärderingen. Han funderade också över om metoden i 
sig inte var lämplig för den specifika sortens program som det tillämpats på och om det var 
anledningen till att metoden hade misslyckats. Företaget kommer inte att försöka använda 
samma metod en gång till. I framtiden kanske de tar och utnyttjar en annan sorts metod, 
enligt Christian. 

”Jo, det känns urvattnat, precis som det inte genomförts bra." 
(Christian Donaldson, Avslutande intervju, 19 september 2007, om 
implementeringen av MS IUI efter att ha läst expertutvärderingen.) 

5.7.3 Användbarheten i pcSKOG Gård 

Christian tyckte att det var tråkigt att se att så pass få användare ser programmet 
som ”användarvänligt”. Förslagen indikerade att programmet uppfyllde sitt 
användningsområde men att det ändå var väldigt svårt att använda.  

Företagets (Christians) strävan för att få ett eget utseende på programmet var också ifrågasatt 
i undersökningen. Flera av användarförslagen indikerade att programmet inte var tillräckligt 
likt Microsoft Windows beteende, för att användarna skulle kunna se det 
som ”användarvänligt”. Christian ansåg att, trots att både Microsoft lämnar det 
klassiska ”Windows-utseendet” alltmer, och att allt mer applikationer finns på webben och 
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därför blivit mindre ”Windows-standardiserade”, så skulle det kunna vara den bästa vägen 
för att användarna skulle se programmet som ”användarvänligt”. 

De många negativa indikationer över användbarheten i programmet, som presenterades för 
företaget, fick Christian att börja inse att företaget borde satsa mer i utvecklingen av sitt 
gränssnitt.  

De negativa reaktionerna på hur Ägaredelen och hur Kartdelen är skapade var ingen nyhet. 
Företaget har länge ansett att det är de mindre starka delarna i programmet. Kartdelen är inte 
användbar för alla kunder och är väldigt svår att hantera. Christian påpekade också att 
företaget har som avsikt att göra om Kartdelen till en ny version som kommer att komma 
2009. Men han var osäker på företagets kompetens för att göra en kartdel som var tillräckligt 
användbar. 

Trots att vi i vår utvärdering inte fokuserade på Ekonomidelen, fick den en hel del negativ 
kritik i användarnas enkätsvar. En användare tyckte att denna del av programmet var alldeles 
för komplex. Christian ansåg dock att det finns de som vill se Ekonomidelen mer avancerad 
och mer användbar ur ett ekonomiskt perspektiv med mer valmöjligheter för att kunna hålla 
uppsikt över skogens generering. Hur företaget än väljer att göra, om de gör den mer eller 
mindre avancerad, gynnar de ändå inte alla användare. 

Att ett program ger bra feedback, att man förstår hur det ska se ut innan en handling och hur 
det ska se ut efter en handling redan innan man genomfört den är viktigt. Även att 
programmet är konsekvent och att allt följer samma mål och mall med funktioner, händelser 
och begrepp anser Christian är viktigt. Den generella tydligheten är också viktig. När det 
gäller detaljer som pilar och knappar är det lätt att bli förblindad av hur tydliga de om man 
har varit med i utvecklingen och sett hur de såg ut från början. 

”Vi får nog satsa lite extra på att öka användarvänligheten. Jag skulle vilja kunna säga 
att vi gör användarvänliga program, något som jag inte anser att jag kan göra i dagsläget.” 
(Christian Donaldson, Avslutande intervju, 19 september 2007) 

5.7.4 Prioritering 

Vi var intresserade av vad som spelar in i företagets eller ledningens prioriteringar mellan 
olika förslag, och diskuterade detta med Christian. Det visar sig att ett antal faktorer spelar in. 

Antalet användare som stödjer ett förslag spelar in. Christian ansåg att flera av förslagen som 
grundade sig på många olika människors åsikter var väldigt lämpliga att tillämpa så snabbt 
som möjligt. Förslag som getts av en enskild användare var oftast inte tillräckligt lönsamma 
för att implementera. Dock fanns det förslag som identifierades bland utvärderingsförslagen 
som redan nu var implementerade i en kommande version. Dessa var förslag som man tror 
kommer att användas av flera användare trots att det är få som har föreslagit dem. Detta var 
något som ansågs som positivt och det var bra att få bekräftelse på sina kommande 
funktioner.  

När intervjun kommer till diskussionen om vilka av förslagen som är mest intressanta av de 
ifrån användarutvärderingen eller expertutvärderingen så är Christian lite kluven. 
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Användarna betalar dyra pengar för produkten och avtalsservice, och på så vis är de mycket 
viktiga för företaget, och deras förslag och åsikter är inte att förakta. Han anser ändå att 
expertutvärderingen är mer detaljerad och därför minst lika relevant. En slutlig prioritering 
inför implementering av förslagen kommer att göras av honom och en till person som är 
högt uppsatt på pcSKOG AB. 

Christian anser att företaget som enhet är beroende av många olika prioriteringsfaktorer. 
Dessa ändras efter yttre omständigheter och händelser. Detta grundar sig i att företaget är 
uppbyggt av individer som påverkas av sin omvärld. En dag kan till exempel 
kundtillfredställelse vara mindre viktigt, men om en viktig kund ringer och är missnöjd så 
ändrar man naturligtvis uppfattning, om än inte permanent.  

Den interna kompetensen är en indirekt orsak till prioritering mellan förslag som det är svårt 
att veta hur mycket företaget som enhet egentligen tar hänsyn till, medan andra projekt i 
företaget är en viktig faktor som blir relevant om den påverkas mycket av ändringar i 
mjukvaran. Christian påpekar även att de inte ser till hur deras konkurrenter arbetar. Sedan 
anser man att värderingspunkter, så som tid, är mer eller mindre mjuka och påverkas av yttre 
omständigheter och andra faktorer så att deras betydelse inte går att uppskatta.  

5.7.5 Extern hjälp 

Christian anser att något måste göras med gränssnittet. Att ta in extern hjälp för att utbilda 
alla anställda så att de får samma värderingar och åsikter om användbarhet är en väg att gå. 
En annan möjlighet är att kontakta ett företag som har ett program med ett bra och 
användbart gränssnitt, för att få extern hjälp med hur man ska gå tillväga för att förbättra sitt 
gränssnitt.  

Företaget har i och med expertutvärderingen och användarutvärderingen fått förslag på hur 
programmet kan förbättras genom att öka användbarheten. Inom pcSKOG AB visste man 
att programmet inte var tillräckligt användbart men hade svårt att uppskatta hur det 
egentligen stod till. Efter att ha utvärderat den rapport vi presenterat så anser Christian att 
företaget har fått en bekräftelse på att ytterligare saker måste genomföras. Externa resurser 
behöver tillämpas för att företaget ska få ett mer användbart gränssnitt och för att kunna nå 
Christians eget mål, att vara så pass användbart att användarna slipper att använda en manual 
för att bruka programmet.  

”Jo, att ta in extern hjälp är något vi tror kan vara en bra idé. Konsekvens är nämligen 
A & O i ett gränssnitt, det är något jag anser att vi har problem med nu efter att ha gått 
igenom er expertutvärdering.” 
(Christian Donaldson, Avslutande intervju, 19 september 2007) 

Christian anser att pcSKOG AB har misslyckats med sin användning av MS IUI. Den 
anledning som Christian kan tänka sig är att medlemmarna i utvecklingsgruppen haft olika 
syn på och förståelse av metoden. Christian beskriver det som att man saknar ett gemensamt 
språk. Han anser att man behöver hjälp med detta, troligen i form av mer organiserad och 
fokuserad utbildning i de metoder man väljer att arbeta med från utomstående experter med 
tidigare erfarenhet av de valda metoderna. 
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6 Diskussion och Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenterar vad vi kommit fram till i vårt arbete. Inledningsvis 
diskuterar vi resultatet av våra undersökningsmetoder. Därefter drar vi våra slutsatser baserat 
på vårt resultat och besvarar våra forskningsfrågor. Vi presenterar även det vi anser vara 
kunskapsbidraget i vårt arbete, och vi avslutar med att diskutera uppslag till vidare forskning 
och undersökningens brister. 

6.1 Diskussion 

Vi har samlat in en stor mängd data och resultat av våra undersökningar, vilket vi har 
presenterat i föregående kapitel. Här diskuterar och reflekterar vi över detta resultat, för att 
nå fram till det faktiska kunskapsresultatet av vårt arbete. 

Vårt resultat är i viss utsträckning kopplat till den givna kontexten: huvudsakligen 
programmet pcSKOG Gård och dess användare, samt i viss mån det utvecklande företaget 
och de anställda vi intervjuat. 

6.1.1 Expertutvärderingen 

Vårt teoretiska ramverk anser vi fungerade bra, både i utvärdering och senare analys. Det 
överensstämmer också väl med de teorier som presenteras, och vi anser att den samlade 
kunskapen som representeras i ramverket räcker för få fram ett användbart resultat i en 
expertutvärdering. 

I vår expertutvärdering av programmet pcSKOG Gård fann vi totalt 40 
användbarhetsproblem som baseras på olika tumregler i det ramverk vi satt samman för vår 
undersökning. I vår analys av de problem och lösningsförslag som vi presenterat har vi sett 
att många problem tenderar att kunna härledas till flera aspekter i vårt ramverk. Samtidigt 
framstår det som att man genom att lösa en aspekt av problemet kan få övriga aspekter 
att ”lösa ut”. Speciellt tydligt blir detta i problem kopplade till aspekterna som fokuserar på 
enhetlighet (#3) och återkoppling (#4). Är den externa enhetligheten bristfällig brister även 
återkopplingen jämfört med den som förväntas från användaren. Löser man 
enhetlighetsproblemet försvinner också problemet med den bristande återkopplingen. 

När man granskar hur förslagen fördelade sig över ramverkets aspekter ser vi tydligt att 
aspekt #1, #3 och #4 har hjälpt till att identifiera en stor mängd problem. Övriga aspekter 
har identifierat mellan två och fyra problem, bortsett från aspekt #6 (som gäller korrekt 
felbehandling) som inte identifierat något problem. 
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Tabell 6.1: Fördelning av expertutvärderingens förslag. Observera att varje förslag kan återfinnas i 
flera av aspekterna, varpå summan i tabellen inte blir 40 förslag. 

Tumregel Antal förslag 

1) Se till så att dialogen och språket är enkelt och naturligt i programmet, underlätta 
användningen för sinnena 

19 

2) Underlätta minnesbelastning och gör programmet tydligt för stunden 4 

3) Gör programmet enhetligt 21 

4) Förse användaren med återkoppling 15 

5) Ge möjligheter att avbryta processer och dialoger 3 

6) Använd felmeddelanden på ett korrekt sätt 0 

7) Avgränsa mjukvarans presentation 2 

8) Nyttja dokumentation om det behövs 3 

Under utvärderingen av programmet fick vi inte några som helst felmeddelanden i 
programmet, så denna aspekt i vårt ramverk kan uppfattas som onödig i vårt fall. Samtidigt 
som endast Nielsens ”Usability Heuristics” uttryckligen nämner felhantering, återfinns 
tumregler som är på något sätt relaterade till korrekt felbehandling även i de övriga två 
tumregelsamlingar vi baserar vårt ramverk på. Den framstår därför som naturlig att ha med, 
och diskvalificeras inte på grund av att vi inte fick nytta av den. 

Man kan tänka sig att förklaringen till den ojämna fördelningen av förslag är att olika 
problem i ett program uppstår beroende på vilken utvecklingsmetod som använts eller hur 
arbetet utförts. Olika utvecklingsmetoder fokuserar i varierande grad på olika aspekter i ett 
gränssnitt, och resultatet kan antas bli därefter. En metod som fokuserar på att aldrig 
presentera felmeddelanden kommer - rätt utförd - självklart inte heller att få problem med 
kryptiska felmeddelanden. 

En expertutvärdering med tumregler i den form som vi har utfört den gav en mängd 
förändringsförslag som i vår uppfattning skulle vara till nytta för utvecklarna, något som 
också stärks av den avslutande intervju vi gjorde med deras VD. Med tanke på den relativt 
korta tid som krävdes av oss för den faktiska genomgången av gränssnittet så framstår 
undersökningen som effektiv och ekonomisk, i det att man får ett värdefullt resultat med få 
arbetstimmar. Med tanke på vår brist på erfarenhet av och kunskap relevant för 
expertutvärderingar anser vi att resultatet är mycket bra, och en synnerligen ekonomiskt 
hållbar metod, kanske särskilt för ett mindre företag.  

6.1.2 Användarundersökningen 

Den användarundersökning vi genomförde resulterade i 31 unika förslag med skiftande stöd 
bland de svarande, från enstaka användare till ett förslag med stöd från över tio svarande. De 
förslag som kom fram i användarundersökningen var främst förslag på nya funktioner, och 
inte så mycket som gällde faktiska problem i gränssnittet på det sätt som vi önskat. Samtidigt 
är det tydligt att dessa funktionsförslag inte kunde ha kommit fram i expertutvärderingen, 
som ju inriktar sig mot gränssnittets utformning. Dessutom är det tydligt att det finns brister 
i programmets funktionalitet som inte uppfattas utan långvarig användning eller kunskaper 
om programmets speciella kontext. Som ett ”illustrativt” exempel vad vi menar kan nämnas 
att det är svårt att identifiera funktionalitetsbrister i ett illustrationsprogram om man är inte 
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är insatt i eller intresserad av datorbaserad illustrationsutformning. Således finner vi att 
användarundersökningen var ett gott komplement till vår expertutvärdering, då användarna, 
de med störst intresse och faktisk erfarenhet av programmet får möjlighet att delge 
utvecklarna sina erfarenheter. 

Enkätundersökningen tog mer tid (varav mycket förvisso var väntetid när den väl var sjösatt) 
och var svårare att behandla. En liknande undersökning med en högre svarsfrekvens (vilket 
man egentligen skulle ha hoppats på) hade varit ännu mer tidskrävande. Jämfört med 
expertutvärderingen uppfattar vi den som mer kostsam att utföra, räknat i arbetstimmar. 

6.1.3 Jämförelse av undersökningarna 

Vid jämförelse av resultaten från de två undersökningarna fann vi sju förslag i 
användarundersökningen som överensstämde med förslag från expertutvärderingen. En 
sådan liten överlappning av de båda undersökningarnas resultat kan ses som en brist på 
reliabilitet, men vi ser det som att expertutvärderingen och användarenkäten täcker in olika 
aspekter av programmets gränssnitt och funktionalitet, vilket är bra. Expertutvärderingar är 
menade att utvärdera ett gränssnitts nuvarande funktionalitet och komma med 
förändringsförslag på det. Samtidigt som expertutvärderingens resultat är värdefullt missar 
det aspekter som endast kan upptäckas genom verkligt (i motsats till vårt hypotetiska 
användande) och upprepat användande. Användarna har en helt annan insikt i programmet 
och vad de vill göra med det, och är därför i en situation där de bättre kan ge förslag på nya 
funktioner. Ottersten och Berndtsson (2002) påpekar detta, och rekommenderar 
användningstest (främst i form av användningsobservation) för att få en bättre bild av dessa 
aspekter. Trots att vi valde att endast fråga användarna om synpunkter på programvaran, och 
inte faktiskt observera dem i arbete, fick vi ett användbart resultat. 

6.1.4 Graderingen och den avslutande intervjun 

Den gradering som vi lät företaget göra visar på att många av våra förslag hade stort 
applicerbarhet för dem. 82,5 % av förslagen från expertutvärderingen bedömdes 
som ”Borde åtgärdas direkt” eller ”Mycket intressant”. Motsvarande siffra för 
användarundersökningens resultat var 67,7 %. Uppfattningen av att resultatet var till nytta 
för företaget förstärks av slutintervjun. Vi upplever att en expertutvärdering med tumregler, 
utförd av oerfarna externa utvärderare, ger ett utvecklarföretag en mängd värdefulla 
förändringsförslag för att förbättra gränssnittets användbarhet, och att en 
användarundersökning fungerar som ett bra komplement till denna. 

När det gäller förändringsförslag från en extern utvärderare uppfattar vi det utvecklande 
företagets ledning i form av VD Christian Donaldson tydligt har tagit till sig det vi 
presenterat. Eftersom vi samtidigt presenterat både våra egna förslag från 
expertutvärderingen och förslag insamlade från företagets kunder kan vi jämföra 
mottagandet av de båda. Vi finner att företaget tar användarnas förslag och önskemål på 
stort allvar, särskilt då flera kunder gör samma påpekande, men att man ändå fokuserar mest 
på de externa experternas förslag. Christian Donaldson upplever att kvaliteten på 
användarnas förslag är mer skiftande, och de framstår i hans initiala bedömning inte som lika 
aktuella för implementering som förändringsförslagen från expertutvärderingen. 
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Den kritik som hade ett stort stöd bakom sig från användarnas sida kom som en 
överraskning för Christian, och han tog kritiken till sig. Trots att han innan han mottog 
förslagen ansåg att man inte får någon direkt återkoppling om programmets funktionalitet 
från användarnas sida så blir han överraskad när folk har kritik på användbarheten. Just 
användbarheten var en del av programmet vars brister Christian var väl medveten om. Han 
vill ha ett välgjort program ur en allmän synvinkel, och detta bekräftas både i efterintervjun 
och i graderingen då generella förslag som förbättrar användbarheten men som inte är av 
särskilt givande för skogsbruksplanerings funktioner får väldigt hög prioritering.  

Företagets implementering av MS IUI har inte gått så bra som Christian hade trott, även om 
han också hade vissa tvivel om den. Detta beror troligen på att olika delar av företaget varit 
olika väl insatta i eller haft olika uppfattningar av modellen och hur den skall implementeras. 
Christian anser också att pcSKOG AB behöver hjälp med att bli bättre på användbar design 
och utveckling, och kan tänka sig att hyra in en expert som kan utbilda de anställda inom 
området. Att anställa någon som enbart jobbar med dessa aspekter eller hyra in en konsult 
för detta ändamål verkar inte intressant för honom, utan det verkar just som att han vill att 
samtliga anställda skall ha en förståelse för användaraspekter och användbarhetscentrerad 
utveckling. Detta är förvisso en lovvärd inställning, men samtidigt som vi finner att oerfarna 
utvärderare kan uppnå ett gott resultat tror vi (med stöd från Ottersten och Berndtsson, 
2002) att det är viktigt att det är någon utomstående (utan koppling till utvecklingsarbetet) 
som utför utvärderingsarbetet. 

6.2 Slutsats 

De frågeställningar som vi arbetat med är: 

• Vad är resultatet av en ”expertutvärdering med tumregler” av ett programs 
gränssnitt och funktioner i, när den utförs av oerfarna utvärderare? 

• Vad är resultatet av en användarenkät fokuserad på ett programs gränssnitt? 

• Hur kompletterar dessa två metoder varandra? 

Vi vill även redovisa hur företag uppfattar användbarhetsfokuserade förändringsförslag 
från en extern utvärderare, för att ge ett alternativt perspektiv på vårt resultat. 

Det faktiska resultatet av den ”expertutvärdering med tumregler” som vi har utfört, i 
egenskap av oerfarna utvärderare, är en samling av 40 detaljerade förslag på förbättringar i 
det undersökta programmet pcSKOG Gård. Samtliga förslag är kopplade till en eller flera 
aspekter i vårt ramverk, och är således verkliga användbarhetsproblem som bekräftas av de 
teorier vi presenterat. pcSKOG AB:s gradering av våra förslag och information från 
slutintervjun pekar på att förslagen uppfattas som nyttiga av företaget.  

Användarenkäten gav i huvudsak förslag på nya eller utökade funktioner i programmet, 
samtidigt som många av användarnas kommentarer i grunden kunde kopplas till faktorer i 
det teoretiska ramverk vi satt samman. Även här indikerar företagets gradering liksom 
slutintervjun att resultatet var nyttigt.  
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Ställda mot varandra finner vi att vår expertutvärdering gav bättre underbyggda, tydligare 
förslag, och att användarenkäten (som en form av begränsad användningsstudie) ger förslag 
som är mer riktade mot funktioner. Vi ser att användarenkäten fungerar som ett gott 
komplement till expertutvärderingen, men att den motsatta situationen inte är lika säker.  

Med tanke på den relativt korta tid det krävdes för att gå igenom gränssnittet, ser vi att 
expertutvärderingen ger ett omfattande resultat med relativt få arbetstimmar. Kopplat till vår 
bild av företagets uppfattning så framstår undersökningen som effektiv och ekonomisk. 
Tidsåtgången för enkäten var större än för expertutvärderingen, och kunde ha blivit ännu 
högre vid en högre svarsfrekvens. Den framstår därför som mindre tidseffektiv och mindre 
ekonomisk. 

Företagets representant mottog våra samlade förslag med stor entusiasm. Genom den 
intervju vi genomfört med mottagaren finner vi att resultatet var över förväntan bra, väl 
utfört, värdefullt samt pekade på faktiska problem och brister i deras program och 
utvecklingsmetod. Tittar vi översiktligt på graderingen och det som framkommit i vår 
avslutande intervju med företagets VD, finner vi att det resultat som vi själva tagit fram 
genom vår expertutvärdering uppfattades som mest intressant. Användarnas förslag sågs 
således som mindre viktiga. Vår uppfattning är att man från företagets sida var mycket nöjda 
med det vi presenterade. 

6.3 Kunskapsbidrag 

Vi finner att ”expertutvärdering med tumregler” är en metod som går att utföra med gott 
slutresultat även av relativt oerfarna utvärderare. Detta är kunskap som inte direkt påverkar 
själva arbetet med utvärderingen, utan snarare vilka som försöker sig på att använda 
metoden. Man kan ibland få uppfattningen av att användbarhetsarbete är svårt och 
komplicerat, nästan lite mystiskt. Det är förvisso en hel del information att sätta sig in i när 
man utan tidigare erfarenheter av användbarhetsutvärderingar skall utföra en 
expertutvärdering, men det är inte alls omöjligt. Det kan således tyckas att expertutvärdering 
(som metoden benämns av Ottersten och Berndtsson, 2002) är ett olyckligt valt namn, och 
att ”gränssnittsutvärdering med tumregler” är ett namn som bättre representerar metoden. 

Det teoretiska ramverk vi använt är en sammanslagning av tre tydliga samlingar av riktlinjer. 
Vi anser att det har fungerat bra och att det bör kunna användas av andra som vill utvärdera 
ett givet gränssnitt genom en expertutvärdering. 

Våra erfarenheter pekar på att en enkel användarenkät med viss framgång kan användas som 
ett begränsat användningstest för att utvinna synpunkter och upptäcka sådana problem som 
endast framkommer i upprepad och faktisk användning. Detta gäller i vår uppfattning främst 
produkter som redan har stor spridning på marknaden och ett gott kundunderlag. 
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6.4 Vidare forskning 

Vi ser direkt ett antal olika faktorer som är värda att forska vidare på. Först och främst anser 
vi att det sammansatta teoretiska ramverk vi ställt upp skulle kunna analyseras djupare för att 
se hur det står sig jämfört med andra enskilda ramverk eller samlingar av riktlinjer. Genom 
en sådan prövning skulle det kunna både utvecklas och beläggas. 

Som en vidare utveckling av en sådan belagd samling av vedertagna riktlinjer för användbara 
gränssnitt skulle det kunna vara intressant att ta fram ett interaktivt stöd för 
expertutvärderingar med tumregler. Som exemplifierats i vårt tillvägagångssätt är en 
utvärderare idag tvungen att arbeta med alla riktlinjer i tanken. Detta medför en risk att 
någon punkt glöms bort och inte behandlas. Ett interaktivt stöd som beskriver de aktuella 
riktlinjerna samtidigt som det hjälper granskaren att logga problem kan vara en nyttig 
produkt som dessutom underlättar för mindre erfarna utvärderare (till exempel inom ett 
utvecklingsföretag utan användbarhetsspecialister). 

Utöver dessa forskningsuppslag med direkt koppling till vad vi arbetat med har vi under vårt 
arbete funnit några aspekter intressanta som inte riktigt kunnat behandlas inom vår uppsats. 

Vi har under vår genomgång av området funnit en brist på tillräckligt detaljerade riktlinjer för 
presentation av undersökningsresultat. Många utvärderingsmetoder beskrivs i detalj, men när 
det kommer till presentation av resultatet av utvärderingen beskrivs detta enbart kortfattat. 
En större undersökning av presentationsmallar inklusive sammanställning och designförslag 
(eventuellt med testning av olika de olika mallarna) tror vi skulle vara området till gagn. 

Slutligen kan det vara intressant, eftersom detta är en begränsad studie, att försöka 
genomföra en liknande studie på ett eller flera likartade företag. Liknande företeelser i andra 
företag medför mer material att arbeta med som eventuellt kan leda till nya metoder eller 
riktlinjer för både företag och praktiker inom området användbarhet. 

6.5 Undersökningens brister 

Expertutvärderingen är till stor del en subjektiv metod som ger subjektiva resultat. Vi anser 
att vår användning av vårt teoretiskt grundade ramverk säkerställer ett teoretiskt underbyggt 
resultat.  

Jämfört med expertutvärderingen - vilken utförs på den senaste versionen av den aktuella 
programvaran - är det i den form av användarenkät vi har utfört svårare att säkerställa att 
kommentarerna gäller enbart den senaste versionen av programvaran, då alla svarande 
kanske inte har tillgång till den. Detta har vi kompenserat genom att också fråga de svarande 
vilken programversion de använder. Samtidigt är det inte så att enbart de som använder den 
senaste versionen kommer med värdefulla förslag, utan även kunder med äldre versioner kan 
komma med synpunkter som kan vara värda att implementera, och därför har vi inte 
diskvalificerat dem. 

Man kan tycka att användarenkätens resultat i form av förslag på funktioner ligger aningen 
vid sidan av vårt mål. Vi hade också inledningsvis förhoppningen att få mer av 
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gränssnittskommentarer även från denna undersökning, och från den synvinkeln borde vi ha 
formulerat någon fråga annorlunda eller lagt till någon mer fråga i enkäten. Samtidigt finner 
vi att den föreliggande utformningen faktiskt bidragit till resultatet, då de två 
undersökningarna har täckt in olika områden. 

Man kan fundera på hur programmet pcSKOG Gårds ”brist på kvalitet” har påverkat 
resultatet av vår expertutvärdering. Är programmets användbarhet bättre eller sämre än 
genomsnittliga program, eller kunde man vänta sig omkring 40 användbarhetsproblem? Av 
naturliga skäl är det svårt att säga något säkert om detta. Detta visar på ett problem i denna 
typ av undersökningar då resultatet inte går att replikera fullt ut. Många andra aspekter i 
kontexten går att replikera, såsom företagets storlek och erfarenhet, utvecklingsmetod och så 
vidare, men mycket skall stämma för att dessa aspekter skall medföra ett liknande program. 

Vi anser även att rapporten hade fått ett högre värde för läsaren (och för det undersökta 
företaget) om alla brister och förslag hade presenterats i grafiskt format. Det kan vara svårt 
som oinsatt att förstå alla förslag och brister när de beskrivs i text och därför hade visuella 
beskrivningar underlättat för läsaren. Denna rapport saknar detta på grund av att den 
metodik inom området för expertutvärdering som har använts inte föreslår detta. Ett 
alternativ hade därför varit att göra en egen mer utförlig metod som föreslår grafisk 
presentation. 
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Appendix 

Appendix 1: Inledande intervju 

Sammanställning av den inledande intervjun med Christian Donaldson och Bengt Näsholm. 

 
Fråga Christian Donaldson, VD, Lund Bengt Näsholm, 

utvecklingsanvsvarig, Älvdalen 
1) Jag heter: Christian Donaldson Bengt Näsholm 
2) Jag är X år gammal. 34 49 
3) Min utbildning är:  Nästa fullständig examen i informatik och 

marknadsekonom 
Civilingenjör från KTH – teknisk 
lantmätare 

4) Jag har varit anställd på 
pcSKOG i: 

7 år 4 + 2 år (två omgångar). 

5) Min nuvarande position 
på pcSKOG är:  

VD 
utvecklare och utvecklingsanvsvarig 

6) Det har jag jobbat som i 
ca: 

1 år. Eller vad menas med fält? 
Arbetsuppgifter eller bransch? 

6 (utvecklare) och 0.5 
(utvecklingsansvarig) år. 

7) Jag skulle beskriva mitt 
arbetsfält som:  

Fritt, Omväxlande, Ansvarstungt, Kul. Systemutvecklare (men jag tror inte att 
jag förstår frågan) 

8) Totalt har jag jobbat 
inom mitt fält i: 

1 år (som VD, förf anm) 20 år (som systemutvecklare, förf anm) 

9) Det viktigaste i 
systemutveckling tycker jag 
är:  

Struktur och diciplin. Att man arbetar 
efter en genomtänkt modell och att 
resultatet blir översiktligt, av hög kvalitet 
och så generellt och återanvändbart som 
möjligt. 

Omöjlig fråga att besvara – allt beror 
inom vilket sammanhang man 
systemutvecklar och hur mycket resurser 
man har att tillgå. Resurserna är alltid 
begränsade och det gäller att maximera 
nyttan av sin resurser. Vi på pcSKOG 
måste alltid ”fuska” för att kunna levera i 
tid med de resurser som finns att tillgå. 
Utifrån detta tycker jag att det viktigaste 
inom systemutveckling är kunna ”fuska” 
så bra som möjligt. Vi kommer alltid att 
leva med vissa fel men de får inte bli för 
omfattande. Våra program kommer aldrig 
att bli så användarvänliga som de borde 
men de får heller inte blir för ovänliga. 
Man kan fortsätta att räkna upp fler 
saker: förstudie, design, utveckling, test, 
installation etc. Alla punkter måste vi 
”fuska” med. Om jag fick tillräckligt med 
resurser kunde vi utveckla hur bra 
program som helst. 

10) Vilka metoder känner 
du till som är fokuserade på 
användbarhet och 
interaktionsdesign? 

• User-cases/Användarfall 
• Inductive user interface design. (om den 
kan klassas som en metod...?) 
• Användning av mockups. 

Känner ej till några namn på metoder. 

11) Nämn de designdetaljer 
och faktorer du anser är 
viktiga att ta hänsyn till för 
att göra ett gränssnitt 
användbart (nämn så många 
du kommer på). 

- Logisk gruppering av information och 
funktioner. 
- Att kontroller, dialoger och ikoner 
tydligt visar hur de kan användas. 
- Tydlig navigering mellan funktioner. 
- Att dialoger tydligt visar hur en funktion 
kan slutföras. 
- Tydlig feedback av resultatet av 

Användarens datorvana och användarens 
sakkunskaper. Begreppet användarvänligt 
blir lättare att begripa om man har en 
tydlig profil på sina användare. 
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användarens utförande av en funktion. 
- Att systemet ger användaren en enkel 
och tydlig mental modell av hur systemet 
är uppbyggt och fungerar. 
- Undersökningar hos målgruppen 
angående arbetsuppgifter osv.  
- Test på målgruppen. 

12) Anser du att pcSKOG 
Gård är tydligt nog? 

Svårt att svara generellt. Vissa dialoger är 
acceptabla andra inte. 

Nej. 

13) Anser du att pcSKOG 
Gårds navigering är bra? 

Den håller nog minsta godtagbara 
standard, dvs knappt godkänd. 

Nej. 

14) Anser du att pcSKOG 
Gård är snabbt nog? 

I flesta fall. Tror faktiskt att det i vissa fall 
finns ett värde med att det tar lite tid, då 
användaren ”hinner” se att något 
händer… 

Ja. 

15) På vilket sätt spelar 
användarnas egenskaper 
och tyckande in i 
utvecklingen av pcSKOG 
Gård? 

Lite. Vi har en användargrupp (av 
professionella kunder) som 1 gång om 
året får komma med idéer och 
synpunkter. Vi har dock ingen renodlad 
(representativ) användargrupp som 
fokuserar enbart på just 
användbarhetsaspekter av produkter 
innan dessa kommit i en första version. 

De intryck vi får via support och kurser 
ligger till grund för utvecklingen. 

16) Anser du att krav från 
användarna eller krav från 
företaget (ekonomiska, 
lathet, kunskap, teknik osv) 
främst styr utvecklingen av 
programmet (eller är det 
något helt annat som styr?)? 
Är det bra eller bör det 
vara på något annat sätt? 

Jag anser att det är krav från företaget 
som styr utvecklingen av funktioner och 
användargränssnitt. Detta är inte bra. Det 
borde finnas en representativ grupp  av 
användare som träffas och bara dryftar 
användarupplevelsen av våra program. 
Dessutom tror jag att faktorer som 
okunskap/ointresse hos utvecklare, 
(bristande)tillgång/kunskap om/till 
kontroller i RAD-verktygen, brist på 
gemensam användardesignpolicy, osv styr 
i hög grad. 

Vi styrs såväl av våra användare som av 
företaget och jag skulle säga i lika doser. 
Bra eller inte så är en ekonomisk 
verklighet alltid styrande. 

17) Hur jobbar ni för 
närvarande för att 
tillfredställa användarna och 
säkerställa att er produkt är 
bra och användbar? 

1. Vi försöker sporadiskt åtgärda ”fel” 
som kommer som åsikter från kunder 
som vi får in via support eller via 
supportpersonernerna själva. (se 
användargrupp ovan) 
2. Vi har försökt använda oss av 
microsofts IUI-modell. 
3. Vi gör ”ryck” ibland för att fixa till 
enskilda dialoger. 
4. Vi testar en del för att säkerställa 
teknisk funktion. 

De intryck vi får via support och kurser 
ligger till grund för utvecklingen. Vi är 
nog ofta ute på svag is då den direkta 
återkopplingen från användarna ofta 
uteblir. Vi tror för mycket och vet för 
lite om vad användarna tycker. 

18) Antag att ni identifierar 
två möjliga förändringar av 
samma funktion. Den ena är 
mer avancerad men lovar 
högre grad av förbättring 
för användaren än den 
andra som är mer 
lättimplementerad. Den 
avancerade lösningen kräver 
också mer resurser och 
extrainhyrd 
specialistkunskap, medan ni 
kan klara av det enkla 
alternativet själva. Hur gör 
ni i denna situation? 

Vi gör det själva....p.g.a brist på 
kännedom om extern kompetens och  
brist på tid. 

Den enkla vägen i de flesta fall. 
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19) Vilka faktorer eller 
delar av programmet 
fokuserar ni främst på när 
ni uppdaterar pcSKOG 
Gård (databashantering, nya 
funktioner, 
användargränssnitt)? 

Databashantering och funktioner. Till viss 
del användaraspekter.  

Ingen del är mer framträdande än någon 
annan. 

20) Vilka hinder möter ni 
när ni identifierar 
krav/behov på 
uppdateringar av 
programvaran 
(personalkostnader, 
tidsbrist, kunskapsbrist)?  

I första hand tids- och resursbrist. Att 
utveckla enkelt tar med tid! Man kan inte 
lägga hur mycket tid som helst på en 
produkt, då den blir olönsam. Men även 
kunskapsbrist, då bra användardesign bör 
vara en naturlig del av den ordinarie 
utvecklingen. 

Främst personalkostnader och tidsbrist 

21) Vill du tillägga något? Nope. Nej. 
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Appendix 2: E-postinbjudan till enkät 

E-postinbjudan till enkät. Denna är densamma som informationstexten på pcSKOG AB:s hemsida 
under undersökningens gång. 

_____ 
 
 

 
Bäste skogsägare 

 
Vi på pcSKOG är väldigt intresserade av vad våra användare tycker om våra produkter, och vad de 
anser bör förbättras. Vi är därför tacksamma om du tar dig tiden att svara på vår enkät. Det tar ca 10 
minuter. För att dina svar skall ingå i undersökningen ber vi dig besvara enkäten senast den 31 maj. 
Som tack för deltagandet lottar vi fram 10 stycken deltagande ägare av pcSKOG Gård, som vinner 
ett valfritt pris av följande: 

 
1 Garmin GPS 60 
1 års fri avtalsservice för pcSKOG Gård 
1 licens för pcSKOG Ekonomi 
1 licens för pcSKOG Fält 
 

Undersökningen utförs i samarbete med studenter vid Lunds Universitet. Mer detaljer om 
undersökningen finner du här.  
 

OBS! Ditt deltagande är frivilligt och anonymt, ditt kundnummer registreras endast för att spåra dig 
och din e-postadress om du vinner. Om du väljer att ange din e-postadress ger du ditt medgivande till 
att pcSKOG skickar e-postutskick till dig i framtiden. 
 

Tack på förhand, 
 

pcSKOG 
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Appendix 3: Enkätfrågor i jämförelse 

Här presenterar vi sida vid sida Peter Svedbergs (till vänster) och våra enkätfrågor (till höger), för en 
överblick över skillnader och likheter i formulering och fokus på frågorna. 

1. Hur många år har programmet använts? 
7) Hur många år har du använt pcSKOG Gård? 
(kommentar) 

  

2. Hur väl behärskas programmet? 
8) Hur väl anser du att du behärskar pcSKOG Gård? 
(kommentar) 

  
3. Hur väl motsvarar programmet uppställda 
förväntningar? 

9) Hur väl motsvarar pcSKOG Gård dina förväntningar? 
(kommentar) 

  
4. Vilket var syftet med införskaffandet av pcSKOG-gård 
& karta? 

10) Vilket var syftet med införskaffandet av pcSKOG 
Gård? (välj ett eller flera alternativ) 

  
11) Anser du att syftet/syftena har uppnåtts? (ja/ja, 
delvis/nej/vet inte/kommentar) 

  

5. Hur fick du först kunskap om pcSKOGs produkter? 
12) Hur fick du först kunskap om pcSKOG Gård? (välj 
ett alternativ) 

  
6. Var köpte du pcSKOG-gård? 13) Var köpte du pcSKOG Gård? (kommentar) 
  
7. Anser du att den information om programmet som 
säljaren gav före köpet stämde? 

14) Anser du att informationen som säljaren gav före 
köpet stämde? (kommentar) 

  

8. Känner du till andra program för skogsbruksplaner? 
15) Känner du till andra program för skogsbruksplaner? 
(kommentar) 

  

9. Varför valde du pcSKOG-gård, vid införskaffandet av 
skogbruksplanprogram? 

16) Varför valde du pcSKOG Gård vid införskaffandet 
av skogsbruksplanprogram? (välj ett eller flera 
alternativ) 

  
10. Hur ofta använder du pcSKOG? 17) Hur ofta använder du pcSKOG Gård? (kommentar) 
  

11. Vilka uppgifter använder du programmet för? 
18) Vilka uppgifter använder du pcSKOG gård för? (välj 
ett eller flera alternativ) 

  

12. Vem skrev in beståndsdata i programmet? 
19) Vem skrev in beståndsdata i pcSKOG gård? 
(kommentar) 

  

13. Vem digitaliserade kartan i programmet? 
20) Vem digitaliserade kartan i pcSKOG Gård? 
(kommentar) 

  
14. Hur är programmet att arbeta med? 21) Hur är pcSKOG Gård att arbeta med? (kommentar) 
  
15. Har införskaffandet och brukandet av programmet 
inneburit förändringar av skogsskötseln? 

Denna fråga ändrades om till nedanstående variant på 
grund av enkätmjukvarans beskaffenhet 

Praktiskt � � � 

22) Har införskaffandet av pcSKOG gård inneburit 
några praktiska förändringar av skogsskötseln? 
(ja/nej/vet inte/kommentar) 

Administrativt � � � 

23) Har införskaffandet och brukandet av pcSKOG 
Gård inneburit några administrativa förändringar av 
skogsskötseln? (ja/nej/vet inte/kommentar) 
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16. Vilka ytterligare uppgifter har programmet utnyttjats 
för? 

24) Vilka av följande ytterligare uppgifter har pcSKOG 
Gård utnyttjas för? (välj ett eller flera alternativ) 

  
25) Finns det några övriga uppgifter som du utnyttjar 
pcSKOG Gård för? (ja/nej/vet inte/kommentar) 

  
17. Har du avtalsservice? 26) Har du avtalsservice från pcSKOG? (ja/nej/vet inte) 
  

18. Om du har avtalsservice, hur upplever du 
möjligheten till support via pcSKOGs stödtelefon? 

27) Du svarade att du har avtalsservice. Hur upplever 
du möjligheterna till support via pcSKOGs stödtelefon? 
Rangordna följande moment mellan 1-5 där 1 är väldigt 
dåligt och 5 är väldigt bra.  

• Tillgängligheten [Tillgängligheten] 
• Kompetensen [Kompetensen] 
• Bemötandet [Bemötandet] 
  
  28) Varför har du inte avtalsservice? (kommentar) 

  
29) Vill du framföra någon övrig kommentar om 
avtalsservicen? (kommentar) 

  

19. Har du genomgått någon utbildning i pcSKOG-gård? 
30) Har du genomgått någon utbildning i pcSKOG 
Gård? (ja/nej/vet inte) 

  
31) Du svarade att du har gått utbildning för pcSKOG 
Gård. I vems regi har du gjort detta? (kommentar) 

  
20. Hur upplevde du utbildningen? 32) Hur upplevde du utbildningen? (kommentar) 

Är du intresserad av ytterligare utbildning? 
33) Är du intresserad av ytterligare utbildning? 
(ja/nej/vet inte) 

  
34) Har du några önskemål om innehåll för 
utbildningen? (kommentar) 

  
21. Vilka programfunktioner anser du behöver 
förbättras i pcSKOG-gård? 

35) Vilka programfunktioner anser du behöver 
förbättras i pcSKOG Gård? (kommentar) 

  
22. Vilka programfunktioner anser du saknas i pcSKOG-
gård? 

36) Vilka programfunktioner anser du saknas i pcSKOG 
Gård? (kommentar) 

  
23. Bakgrundsfrågor:   
Man � Kvinna �  1) Är du man eller kvinna? (man/kvinna) 

Sysselsättning:  
3) Vilken yrkeskategori skulle du vilja säga att du tillhör? 
(kommentar) 

  
24. Vilken ålderskategori tillhör du? 2) Hur gammal är du? (kommentar) 
  
25. Hur stor andel av årsinkomsten kommer från 
skogsbruket (%) Varken vi eller pcSKOG var intresserade av denna fråga 

  

26. Areal skogsmark? Varken vi eller pcSKOG var intresserade av denna fråga 

  

27. Bor du på fastigheten? Varken vi eller pcSKOG var intresserade av denna fråga 

  

28. Hur vill du beteckna din datorvana? 4) Hur vill du beteckna din datorvana? (kommentar) 
  
29. Har du tillgång till Internet? Vi fann denna fråga onödig då det är en internetenkät 
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30. Vore det av intresse att få tillgång till 
skogsbruksplanen via Internet? 

37) Vore det av intresse att få tillgång till 
skogsbruksplanen via internet? (ja/nej/vet inte) 

  

38) Vill du kommentera varför/varför inte det skulle 
vara av intresse att få tillgång till skogsbruksplanen via 
Internet? (kommentar) 

  
31. Hur stor del av arbetet med skogen utför du? Varken vi eller pcSKOG var intresserade av denna fråga 

Praktiskt    

Administrativt    

  
32. Är du medlem i någon skogsägareförening? Varken vi eller pcSKOG var intresserade av denna fråga 

  

Lämna gärna synpunkter och önskemål på pcSKOG-
gård och avtalsservice nedan. 

39) Har du några övriga synpunkter på pcSKOG Gård 
och avtalsservice får du gärna lämna dem här. Detta är 
sista frågan.... (kommentar) 

  

  

5) Hur fick du kännedom om den här undersökningen? 
(välj ett eller flera alternativ). Vi ville veta detta för att 
säkerställa statistiken (om det hade kommit in ordentligt 
med svar) 

  

  

6) Hur tycker du att den nya utformningen/versionen av 
programmet fungerar (lämna fältet tomt om du inte har 
använt den förra versionen)? (kommentar) Eftersom 
pcSKOG var nyfikna på hur MS IUI-uppgraderingen hade 
fungerat tog vi med den här frågan 
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Appendix 4: Enkätundersökningen 

Följande frågor ingick i enkätundersökningen. Parenteserna anger hur en informant kunde svara. 
Med ”kommentar” menas att det fanns ett textfält där informanten kunde skriva in svaret. 

 

Var god och fyll i din e-postadress. (kommentar) 

Var god och fyll i ditt kundnummer. (kommentar) 

Fyll gärna i dina första tankar om vad som skulle förbättras med programmet PcSKOG Gård. 
(kommentar) 

1) Är du man eller kvinna? (man/kvinna) 

2) Hur gammal är du? (kommentar) 

3) Vilken yrkeskategori skulle du vilja säga att du tillhör? (kommentar) 

4) Hur vill du beteckna din datorvana? (kommentar) 

5) Hur fick du kännedom om den här undersökningen? (välj ett eller flera alternativ) 
[Via Epost-meddelande från pcSKOG] 
[Via vykort utskickat från pcSKOG] 
[Klickade på en länk på pcSKOGs hemsida] 
[Tips från bekant] 
[Annat] (kommentar) 

6) Hur tycker du att den nya utformningen/versionen av programmet fungerar (lämna fältet tomt om 
du inte har använt den förra versionen)? (kommentar) 

7) Hur många år har du använt pcSKOG Gård? (kommentar) 

8) Hur väl anser du att du behärskar pcSKOG Gård? (kommentar) 

9) Hur väl motsvarar pcSKOG Gård dina förväntningar? (kommentar) 

10) Vilket var syftet med införskaffandet av pcSKOG Gård? (välj ett eller flera alternativ) 
[Uppnå ökad kontroll över skogsinnehavet] 
[Förbättra planeringen av skogsskötseln] 
[Öka det ekonomiska utbytet från skogen] 
[Intresse för planering av naturhänsyn och biotopvård] 
[Rekommenderades att införskaffa programmet] 
[Intresse för datorer som arbetsredskap och hjälpmedel] 
[Programmet införskaffades i samband med upprättandet av skogsbruksplan] 
[Annat] (kommentar) 

11) Anser du att syftet/syftena har uppnåtts? (ja/nej/vet inte/kommentar) 

12) Hur fick du först kunskap om pcSKOG Gård? (välj ett alternativ) 
[Via rekommendation] 
[Via annons] 
[Via artikel] 
[Mässa] 
[Via Internet] 
[Annat] (kommentar) 

13) Var köpte du pcSKOG Gård? (kommentar) 
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14) Anser du att informationen som säljaren gav före köpet stämde? (kommentar) 

15) Känner du till andra program för skogsbruksplaner? (kommentar) 

16) Varför valde du pcSKOG Gård vid införskaffandet av skogsbruksplanprogram? (välj ett eller 
flera alternativ) 
[Programmet uppfyller mina behov] 
[Bäst vid jämförelse] 
[Används av skogsägareföreningen] 
[Rekommenderades av programförmedlare] 
[Rekommenderas av bekant] 
[Programmet var prisvärt] 
[Annat] (kommentar) 

17) Hur ofta använder du pcSKOG Gård? (kommentar) 

18) Vilka uppgifter använder du pcSKOG gård för? (välj ett eller flera alternativ) 
[Analys av skogsbruksplan] 
[Prioritering och urval av bestånd] 
[Uppdatering av skogsbruksplan] 
[Annat] (kommentar) 

19) Vem skrev in beståndsdata i pcSKOG gård? (kommentar) 

20) Vem digitaliserade kartan i pcSKOG Gård? (kommentar) 

21) Hur är pcSKOG Gård att arbeta med? (kommentar) 

22) Har införskaffandet av pcSKOG gård inneburit några praktiska förändringar av skogsskötseln? 
(ja/nej/vet inte/kommentar) 

23) Har införskaffandet och brukandet av pcSKOG Gård inneburit några administrativa förändringar 
av skogsskötseln? (ja/nej/vet inte/kommentar) 

24) Vilka av följande ytterligare uppgifter har pcSKOG Gård utnyttjas för? (välj ett eller flera 
alternativ) 
[Framställning av jaktkartor, t ex med jakttorn, pass och skjutvinklar] 
[Planering av skogsvägar och dess sträckning] 
[Beräkning av virkesutfall vid avverkningsingrepp] 
[Planering för avstyckning från fastigheten eller försäljning av tomter] 
[Inmätning av sträckor och arealer för beräkning av bidrag och ekonomi] 
[Framställning av kartor med egen inriktning. T.ex. kultur- eller naturhänsyns markeringar 
(torpargrunder, fångstgropar, källor, enskilt träd)] 

25) Finns det några övriga uppgifter som du utnyttjar pcSKOG Gård för? (ja/nej/vet 
inte/kommentar) 

26) Har du avtalsservice från pcSKOG? (ja/nej/vet inte) 

27) Du svarade att du har avtalsservice. Hur upplever du möjligheterna till support via pcSKOGs 
stödtelefon? Rangordna följande moment mellan 1-5 där 1 är väldigt dåligt och 5 är väldigt bra. 
(rangordning 1-5) 
[Tillgängligheten] 
[Kompetensen] 
[Bemötandet] 

28) Varför har du inte avtalsservice? (kommentar) 

29) Vill du framföra någon övrig kommenter om avtalsservicen? (kommentar) 
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30) Har du genomgått någon utbildning i pcSKOG Gård? (ja/nej/vet inte) 

31) Du svarade att du har gått utbildning för pcSKOG Gård. I vems regi har du gjort detta? 
(kommentar) 

32) Hur upplevde du utbildningen? (kommentar) 

33) Är du intresserad av ytterligare utbildning? (ja/nej/vet inte) 

34) Har du några önskemål om innehåll för utbildningen? (kommentar) 

35) Vilka programfunktioner anser du behöver förbättras i pcSKOG Gård? (kommentar) 

36) Vilka programfunktioner anser du saknas i pcSKOG Gård? (kommentar) 

37) Vore det av intresse att få tillgång till skogsbruksplanen via internet? (ja/nej/vet inte) 

38) Vill du kommentera varför/varför inte det skulle vara av intresse att få tillgång till 
skogsbruksplanen via Internet? (kommentar) 

39) Har du några övriga synpunkter på pcSKOG Gård och avtalsservice får du gärna lämna dem här. 
Detta är sista frågan.... (kommentar) 
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Appendix 5: Designförslag 

Här presenteras det undersökningsresultat vi överlämnade till pcSKOG AB. Här finns även VD 
Christian Donaldsons gradering och hans kommentarer för respektive förslag. Av utrymmesskäl är 
rapporternas ändrad till ett mer löpande format jämfört med ett förslag per ark som då vi 
presenterade det för pcSKOG AB. För att underlätta manuell sökning i listan av förslag har vi även 
placerat en instans av respektive förslags nummer i högermarginalen. 

 

Designförslag  från Användarundersökning 

Detta är en sammansättning och fördjupning av alla förslag som har framkommit genom enkätundersökningen 
som var aktiv för deltagande från 7 maj 2007 till den 29 Maj 2007.  För att deltaga i undersökningen var man 
tvungen att ha blivit inbjuden genom ett brev- eller epost-utskick som gjordes av pcSKOG AB i samarbete 
med studenter från Lunds Universitet. I undersökningen deltog bara registrerade användare/ägare av pcSKOG 
Gård.  

Förslagen är framtagna ur lämnade kommentarer som har sorterats och utvecklats. De refererar till databasfält 
från specifik XML-fil så att man enkelt ska kunna ta fram mer information om den lämnande personens övriga 
svar. Dock så skedde undersökningen anonymt och därför registrerades inte svaren tillsammans med 
besvarandes namn eller kundnummer.  

Vi skulle vilja att pcSKOG AB ser över förslagen och graderar dem på två olika sätt. Detta ska göras i 
kommentarfältet som är placerat på varje förslags enskilda sida. Det vi vill ha svar på är företagets inställning 
till: ”Hur pass intressant de anser förslaget vara rent generellt” och ”Hur troligt är en implementering inom en 
snar framtid?”.  Vi ser gärna att företaget motiverar ”varför” de graderar förslagen som de har gjort och vilka 
orsaker som ligger bakom åsikterna.  

Andreas Hultén och Peter Bergdahl  

- - - - - 

Förslag #: 1 1 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 4:D 
Beskrivning: Förläng planeringstiden till mer än tio år. 
Anledningar: Kundens användning/knytning till produkten stärks. Kundens önskemål tillfredställs. 
Övriga kunder får större möjligheter. 
Källa: Användarenkät. 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: För närvarande inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Möjligheter att planera åtgärder längre fram i tiden än som nuvarande 10 år tillåter 
(4:D) 
Bakgrund: Taget direkt från svar i enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Kommer i nästa version! 
- - - - - 
Förslag #: 2 2 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 4:D 
Beskrivning: Skapa möjlighet att lägga in referenspunkter i kartan för till exempel foton, film/ljudklipp 
eller textkommentarer. 
Anledningar: Kundens användning/knytning till produkten stärks. Kundens önskemål tillfredställs. 
Övriga kunder får större möjligheter. 
Källa: Användarenkät. 
Kundstöd: 1 
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Konflikter och influenser: För närvarande inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Att via exakta koordinater knyta digitalbilder till avdelningar, då kan man spara en 
avdelnings utseende (plantering, ungskog osv) för att längre fram i tiden se hur det såg ut på "farfars 
tid". (4:D) 
Bakgrund: Taget direkt från svar i enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Kommer i nästa version! 
- - - - - 
Förslag #: 3 3 
Förslagstyp: Användbarhet 
Källa #: Enkät 4:BX, 31:AK 
Beskrivning: Skapa bättre hjälpfunktioner i programmet. 
Anledningar: Kundens användning förenklas. Kundens önskemål tillfredställs. 
Källa: Användarenkät. 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Kan vara mera lättfattligt i komentarena (31:AK) 
Bakgrund: Ursprungligen formulerat som ”Manualer kan alltid bli bättre” (4:BX). Vi har valt att tolka 
detta indirekt som att den inbyggda hjälpen också kan förbättras, och detta anser vi stärks med 31:AK. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Något vi långsiktigt ska sträva efter att förbättra, tex kontextuell hjälp?! 
- - - - - 
Förslag #: 4 4 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: 4:CF 
Beskrivning: Möjlighet att enkelt kunna föra över kartan från pcSKOG Gård till handdatorn. 
Anledningar: Användarens utnyttjandemöjligheter ökar. Kundens önskemål tillfredställs. 
Källa: Användarenkät. 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: ”Jag skulle på ett enkelt sätt vilja kunna lägga in kartan i min handdator”.  (4:CF) 
Bakgrund: Taget direkt från svar i enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Går att göra idag om man har pcSKOG Fält + ArcPad på handdator! 
- - - - - 
Förslag #: 5 5 
Förslagstyp: Användbarhet/Funktion (karta) 
Källa #: Enkät 11:D, 29:D, 43:BF, 10:CE, 36:CE, 40:CE, 46:CE, 50:CE, Expertutvärdering  
Beskrivning: Flera kunder anger att de har problem med kartdelen i programmet, problem som vi även 
funnit i vår expertutvärdering. Denna bör förenklas och förbättras för att göra programmet bättre och 
öka konkurrenskraften. 
Anledningar: Kartdelen är en av de grundläggande delarna i programmet, som mycket annat grundar 
sig på. Alltför krånglig kartanvändning gör att användaren har svårt att använda programmet på det 
sätt som avsetts och förväntats. Genom en förenklad karthanteringsdel underlättas användarens arbete, 
och användningen ökas. 
Källa: Användarenkät, Expertutvärdering 
Kundstöd: 8 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Kartdelen är inte lätt! Ett tips - titta på Jordbruksverkets SAM-internet-program. 
Deras kaartritningsdel är mycket mera lätthanterad. (11:D) 
att göra nya beståndsgränser skulle på nått sätt göras mer lättförståeligt. (29:D) 
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Särskilt kartan är svår att revidera (43:BF) 
Enklare att ändra i kartprogrammet. (10:CE) 
kartan’s manér (36:CE) 
karthantering (40:CE) 
editeringsfunktionen vid ändring av avdelningsgränser (46:CE) 
Avdelningsnumrering på kartan. (50:CE) 
Bakgrund: Sammanslagning av flera direkta kommentarer ur enkätundersökningen, kopplat till 
reflektioner från expertutvärderingen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 4 
Kommentarer: Här krävs krafttag som vi inte orkat/prioriterat tillräckligt, dvs känt problem. 
- - - - - 
Förslag #: 6 6 
Förslagstyp: Användbarhet (meny) 
Källa #: Enkät 45:D 
Beskrivning: Kunden önskar fler menyer i menyraden, för att snabbare komma till den del av 
programmet kunden för stunden vill använda. Vi antar att kunden avser att valen i den stående vänstra 
menyraden kunde vara fler, för att ge snabbare tillgång till olika funktioner. Dock är kundens 
beskrivning väldigt kort och opreciserad angående vilka de ”delar av programmet” som avses. 
Anledningar: Genom att ge fler valmöjligheter i varje meny ger man användarna större frihet i 
användandet, men det kan samtidigt medföra att överblicken minskar. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Menyerna i menyraden kunde vara flera, för att på en gång komma till den del av 
programmet som man vill ta fram (45:D) 
Bakgrund: Taget direkt från svar i enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: ? (pcSKOG förstår inte riktigt vad kunden är ute efter, men inser att det har med gränssnittet 
att göra. Att detta behöver åtgärdas är man medvetna om, och man hoppas kunna göra något åt det, men det 
kommer att ta lite tid. Se även #7 nedan) 
- - - - - 
Förslag #: 7 7 
Förslagstyp: Användbarhet 
 
Källa #: Enkät 36:BF, 36:D, 26:BF, 47:BF, 31:AK, 5:AA, 43:D, 47:D, 34:D, 21:D, 13:D, 38:D, 7:D, 5:D, 
16:AK (55:BF, 39:D) 
Beskrivning: Gränssnittet behöver utvecklas och förenklas. Det finns lite olika syn på vad som bör 
ändras och hur det skall se ut bland de kunder som svarat på enkäten, men den generella synen är att 
något måste göras. En del säger endast att något måste göras åt användarvänligheten/gränssnittet, 
medan andra kunder har förslag på hur det skall gå till. 
Observera att alla kunder inte är negativa, men de som är mestadels positiva säger ofta inte så mycket 
om det utan påpekar de delar de uppfattar som negativa ändå. 
Vi har kombinerat dessa besläktade svar till tre olika delförslag: 
Förslag 7.1: Tydligare/Mer intuitivt gränssnitt 
Beskrivning: Lättare sagt än gjort, men genom att gå igenom gränssnittet ytterligare och designa 
utifrån användarnas egenskaper och behov kan man skapa en produkt som är lättare att använda 
och ”komma-ihåg-hur-man-skall-använda”. Detta leder till större kundtillfredställelse och ökad 
popularitet. 
Förslag 7.2: Windowsstandardisering 
Beskrivning: Genom att skapa ett utseende som har ”Windowsstandard” (vilket sannerligen börjar 
luckras upp något) kan det bli lättare för användarna att känna igen sig, och eventuellt känna sig 
tryggare i användandet. 
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Förslag 7.3: Nybörjare och sällananvändare som blir nybörjare varje gång. 
Beskrivning: Det framstår som att det är ett program som en stor del användare enbart använder ett par 
gånger om året. Detta ställer andra krav på gränssnittet jämfört med program som används ofta, på 
det sätt att vägarna till funktioner inte får vara alltför krånglig. ”Intuitivt” är ett ord som återfinns i 
enkätsvaren, vilket inte är det lättaste, men det är detta man måste sträva mot, om man vill att 
kunderna skall vara nöjda och fortsätta använda programmet. 

Ett annat sätt att förändra och anpassa programmet till dess olika kundgrupper är att i programmet 
ha olika inställningar för de olika grupperna, till exempel baserat på vad de kan tänkas vilja använda 
programmet till (en light-version som nämns i 16:AK). Detta kan vara saker som att gömma 
kontrollerna för att ändra kartan för de som ändå blir försedda med en digitaliserad karta och inte har 
intresse av att ändra i den eller lägga till kompletterande information. Det hela påminner lite om 
vanliga Windows-programinstallationsrutiner, där man kan välja om man vill följa ”Typical 
Installation” eller ”Custom Installation” (där den senare låter användaren välja bort eller installera 
extra komponenter). Detta ändrar alltså egentligen inget i själva gränssnittet mer än att vissa delar kan 
döljas eller visas genom inställningar i programmet. 

Det kan dock samtidigt medföra att samma programversion ser annorlunda ut hos olika användare, 
vilket medför sina egna problem. Kanske inte så mycket för supporttjänsten (vilken är medveten om 
funktionen) som för ”hjälpsamma grannar” som skall hjälpa till med något problem och finner att 
saker ”saknas” i gränssnittet. 
Anledningar: Större kundtillfredställelse och ökad popularitet. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 10+ 
Konflikter och influenser: Det är bra som det är (39:D) 
Stödjande uppgifter: Se första rutan (36:D). Inte så intuitivt, dvs att man listar ut själv utifrån ledtexter 
och annat var funktioner ligger. Jag måste leta bland rullgardinsmenyerna och upptäcker efter ett tag 
att "javisst ja" det var där det låg (36:BF) 
Programmet skulle vara mer intuitivt eftersom det kan gå ett halvårt mellan varje gång jag använder 
det för min egen plan och hinner glömma hur man gjorde olika åtgärder i programmet från gång till 
gång. (36:D) 
Kunde vara mera lättanvänt och intuiutivt användargränssnitt (avser ver 1.5), (26:BF) 
Brist på logik. (47:BF) 
Kan vara mera lättfattligt i komentarena (31:AK) 
Alldeles för svårhanterat (5:AA) 
Användarvänligheten borde förbättras. (43:D, 47:D) 
Jag är så besviken på programmet att det blivit oanvänt i stort sett sedan jag köpte min licens. Det är 
helt enkelt inte användarvänligt. Jag har gjort flera ansträngningar att börja om men misslyckats varje 
gång (34:D) 
Användarvänligehetet / gränssnittet (21:D) 
Generellt så borde programmet göras helt "Windows"-standardiserat, industristandard som man 
säger. Det är trixigt med egna lösningar för den som bara ibland använder programmet. Och de flesta 
är väl inte inne dagligen och råddar om i sin skog? 13:D 
"Lättare att använda"38:D 
Borde kunna förenklas hanteringsmässigt 7:D 
Ändra så att programmet blir mer lättarbetat och mindre "bökigt". Efter datorbyte för några år sedan 
så har vi inte fått någonting att fungera. 5:D 
Har troligen inte gått in för att lära mig ordentligt!Många onödiga funktioner. Kanske bra med en 
"lightversion" för folk med dålig datavana ? - 16:AK 
Använder ganska sällan så man glömmer mellan gångerna (55:BF) 
Bakgrund: Sammansatt och extraherat svar i enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 2 
Kommentarer: Mycket att ta in… (pcSKOG uttrycker det som att just den här samlingen kommentarer inte är 
särskilt rolig läsning, samtidigt som man är medveten om att man har problem med gränssnitt, 
användarvänlighet och konsekvens i gränssnittet) 
- - - - - 
Förslag #: 8 8 
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Förslagstyp: Användbarhet 
Källa #: Enkät 47:BF, 54:D. Expertutvärdering 
Beskrivning: Skapa lättare och tydligare ångra-funktioner 
Anledningar: Dagens datoranvändare är vana vid att kunna ångra sina handlingar vid datorn, och 
pcSkog bör i större utsträckning än nu förse användarna med möjligheten att ångra många av de steg 
man tar i användandet. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 2 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: För lite ångrafunktioner (47:BF), Saknar en "ångraknapp" (54:D), 
Expertutvärderingen 
Bakgrund: Taget från enkätsvaren och kopplat till erfarenheter från expertutvärderingen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Man kan ju bara instämma. 
- - - - - 
Förslag #: 9 9 
Förslagstyp: Användbarhet 
Källa #: Enkät 27:D, 33:D, 40:D, 44:D, 27:CE, 44:CE 
Beskrivning: Flera kunder beskriver önskemål kring förenklade utskrifter och karthantering, och 
pcSkog bör förbättra och förenkla interaktion med och utskrift av kartan. 
Anledningar: Genom en enklare interaktion och hantering av kartan ökar kundens tillfredställese och 
nyttjande. 
Dessutom kan användaren utnyttja programmet på fler områden, och genom ett större nyttjande ökas 
kundtillfredställelsen ytterligare. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 4 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Det borde vara lättare att få en utskriven karta - över precis det område man vill åt 
och i vilken skala man vill. Det går idag, men är inte lätt. (27:D) 
Göra det lättare att skriva ur delar av planen(kartan) för att kuna lämna till ex. skotarförare. (33:D) 
lätt att göra anteckningar och spara samt skriva ut kartor (40:D) 
Utskrifter (44:D) 
Utskrifter av kartor (27:CE) 
utskrifter (44:CE) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Finns en kartutskriftguide i version 1.6… Hittar alla den / har alla denna version? 
- - - - - 
Förslag #: 10 10 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 27:AA, 37:D 
Beskrivning: Förenkla/förtydliga möjligheter att föra in/katalogisera punkter/företeelser (inom bland 
annat naturvårdsplanering) som inte har direkt påverkan på skogsbruket men som ändå är av intresse 
för sen individuella brukaren. (Se även Förslag #2) 
Anledningar: Kundens tillfredställelse med och brukande av produkten ökar. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 3 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Kontroll och planering OK, men saknar bra instrument för naturvårdsplanering, ex 
registrering av påträffade hänsynskrävande växter och djur. (27:AA) 
Viltdatabas, viltstammar,skador etc. (37:D) 
Registrering av enskilda träd och fynd av hänsysnkrävande arter (27:CF) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
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- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 2 (1) 
Kommentarer: Kommer i kommande version. 
- - - - - 
Förslag #: 11 11 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 35:D, 4:CF 
Beskrivning: Skapa möjligheten att föra över kartan till en GPS/handdator få att kunden kan ta 
kartan/planen med sig. 
Anledningar: Tillgänglighet, för att man ska kunna utnyttja programmets funktionalitet ute i 
programmets berörda användningsområde. Kundens tillfredställelse och användande ökar. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 2 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Det vore bra att enkelt kunna lägga in kartan på en GPS (35:D) 
Jag skulle på ett enkelt sätt vilja kunna lägga in kartan i min handdator (4:CF) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3? 
Kommentarer: GPS är ”låsta”? Man ska köpa kartor från tillverkare… Men magellan har en öppning! (Har man 
handdator så går det lättare, se även #4) 
- - - -- 
Förslag #: 12 12 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 37:D 
Beskrivning: Ge kunden möjlighet att samköra SAM blankett och blockkartor. 
Anledningar: Underlättar för användaren i processen med sökande av bidrag. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Möjlighet att samköra SAM blankett, blockkartor (37:D) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: ? 
Implementationsgradering: ? 
Kommentarer: ? (pcSKOG vet inte vad SAM-blankett eller blockkartor är. SAM-blankett och blockkartor 
används när jordbrukare eller skogsägare med flera söker statliga och EU-bidrag. När Christian får reda på 
detta tycker han att det låter som en utmärkt funktion.) 

SAM-blankett  
Ansökningsblanketten, som kallas för SAM-blankett, kan beställas hos länsstyrelsen från och med februari 
nästa år. Till ansökan måste man bifoga en blockkarta, som länsstyrelsen tillhandahåller. På blockkartan skall 
gården olika skiften ritas in. (http://www.hammars.com/Horse/EU-bidrag.htm 070922)  
- - - - - 
Förslag #: 13 13 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 66:D 
Beskrivning: Skapa möjligheter för användaren att uppdatera/importera prislistor, eventuellt även 
kopplat till möjligheter att sälja ännu ej avverkad skog till högstbjudande uppköpare. 
Anledningar: Kundtillfredställelsen ökar genom att man med ett enkelt medel låter denne få en större 
överblick över värdet av sina tillgångar, och möjlighet att maximera sin vinst.  
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Automatisk uppdatering av gällande prislistor som man kan ange (66:D) 
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Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen, med eget tillägg. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer:I Ekonomi-prg kan man uppdatera prislistor? Bör följas upp 
- - - - - 
Förslag #: 14 14 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 
Beskrivning: Skapa möjligheter för användaren att importera produktionsfiler från skördare. 
Anledningar: Kundtillfredställelsen och användandet ökar. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Import av produktionsfiler från skördare. (10:D) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 4 
Kommentarer: Ja, antingen det eller skapa produkt för skördare. 
- - - - - 
Förslag #: 15 15 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 26:D, 16:AA 
Beskrivning: Förenkla den årliga uppdateringsfunktionen. 
Skall den kanske till och med göras kontinuerlig och automatisk (dagligen, veckovis, månadsvis), med 
återkommande påminnelser om att uppdatera och kontrollera hur beståndet ser ut? 
Anledningar: Att underlätta för användaren och därigenom öka tillfredställelsen. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 2 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Förenkla funktionen med att uppdatera årstillväxten. (26:D) 
Behärskar inte framskrivn.funktionen (16:AA) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen, med eget tillägg. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Förstod nog inte att den var svår. Tror inte uppdatering månadsvis är aktuellt… 
- - - - - 
Förslag #: 16 16 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 16:AA 
Beskrivning: Förenkla sättet man kopplar planen och kartan. 
Anledningar: Förenkla användningen för brukaren, och därigenom undanröja hinder för bruk. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 2 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Koppling plan/karta svår (16:AA) 
Smidigare koppling mellan karta och plan. (21:CF) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 5 
Kommentarer: Försvinner i nästa generation program (2009). (pcSKOG är väl medvetna om att det är stora 
problem med kartdelen av programmet) 
- - - - - 
Förslag #: 17 17 
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Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 26:AK 
Beskrivning: Förenkla metoden för import av karta. 
Anledningar: Underlätta för brukaren. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Import av karta kunde förenklas (26:AK) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: ? Diffus 
- - - - - 
Förslag #: 18 18 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 46:N, 10:D, 10:CE, 46:CE 
Beskrivning: GPS-koppling och GPS-funktioner bör utökas/utvecklas ytterligare. 
Anledningar: Genom ökad GPS-koppling kan kundens användande förenklas och bli mer pålitligt. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 2 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: GPS-funktionerna hoppas jag dock blir mer utvecklade (46:N) 
GPS koppling till Magellan eXplorist XL, samt mer funktionalitet. (10:D) 
GPS. Koppling av karta till MapOnDemand. […] Skogsbruksplan i GPS, mobiltelefon. (10:CE) 
GPS funktionen (46:CE) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Många frågor… Men GPS-funktionen kommer att vidareutvecklas. 
- - - - - 
Förslag #: 19 19 
Förslagstyp: Användbarhet 
Källa #: Enkät 31:D 
Beskrivning: Öka programmets tydlighet och feedback till användaren. 
Anledningar: Ökad tydlighet medför ökad trygghet och ökat användande. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Tydligare information när det gäller ändringar för olika åtgärder i bestånd t.ex 
delvis slutavv i ett större bestånd samt inläggning av detta på kartan. (31:D) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: ? 
- - - - - 
Förslag #: 20 20 
Förslagstyp: Anändbarhet 
Källa #: Enkät 37:BF 
Beskrivning: Förenkla ändringar och generell tillgänglighet i programmet. 
Anledningar: Underlätta för brukaren, vilket medför ökat användande. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Ändringar av bestånd/stormskador/ observationer/anteckningar/ (37:BF) 
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Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen, med antagandet att det som efterfrågas är 
förenkling/förstärkning av de nämnda ändringarna. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Gör det enklare att ge kommentarer/Anteckningar. Tex autospar. 
- - - - - 
Förslag #: 21 21 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 23:D 
Beskrivning: Införa en AI-liknande funktion som kan varna/påminna användaren om saker som bör 
göras. 
Anledningar: Underlätta för brukaren, vilket medför ökat användande. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Varning när det är hög tid att göra något, t.ex. röja eller gallra. (23:D) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 0 
Kommentarer: Jag har funderat på någon form av intelligent stöd. 
- - - - - 
Förslag #: 22 22 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 52:D 
Beskrivning: Tillåt export av karta/bilder/data till andra filformat. 
Anledningar: Användaren kan exempelvis lättare ta med sig partiella eller hela data till platser där man 
inte har tillgång till pcSKOG, eller enkelt publicera data om sin skog. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Kan inverka negativt om användare kan exportera till format som är läsbara 
av konkurrerande programvaror. 
Stödjande uppgifter: Export av bilder/data till andra filformat (52:D) 
Export av bilder/data till andra program tex word och excel. (52:CE) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 0 
Kommentarer: Du kan exportera en hel del till excel. Pdf på väg. 
- - - - - 
Förslag #: 23 23 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 55:D 
Beskrivning: Förenkla inmatning/korrigering av utförda åtgärder. 
Anledningar: Underlätta för brukaren, vilket medför ökat användande. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Inmatning av utförda åtgärder (55:D) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningens fråga om vad som kan förbättras.  
 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Guide som underlättar utförande av åtgärder kommer i nästa version. 
- - - - - 
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Förslag #: 24 24 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät  
Beskrivning: Det skall finnas en funktion som ska ta emot uppdaterade uppgifter från virkesköparen 
som då är framarbetade utifrån de genomförda åtgärderna. 
Anledningar: Den omgivande miljön och dess faktorer förändras konstant. Därför ser kunden detta som 
en användbar funktion.  
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: 66:CF 
Bakgrund: Taget direkt från svar i enkätundersökningen 
- - - - - 
Intressegradering: ? 
Implementationsgradering:  
Kommentarer: ?   För dålig kunskap själv för att förstå. (Dessvärre är förslaget ganska diffust formulerat 
angående vilken del av programmet det gäller och vad slags uppgifter det är som skall skickas/tas emot) 
- - - - - 
Förslag #: 25 25 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 58:CH, 21:CH, 40:CH, 43:CH, 52:CH, 66:CH 
Beskrivning: En backup-funktion som automatiskt lagrar information (även till exempelvis usb-minne 
eller internet) för att sedan kunna transportera/säkra information inför framtida användning.  
Denna skulle också kunna användas för att kunna använda programmets lokala information på vilken 
annan dator som helst som har mjukvaran. 
En sådan funktion kan även tänkas fungera som ett bra stöd för att få hjälp online av 
supportavdelningen.  
Anledningar: Säkerhet, transport av information och tillgänglighet.  Internetintegrering har ett stort 
stöd enligt användarenkäten.  
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 4+ 
Konflikter och influenser: Andra förslag är emot internetintegration då informationen skulle kunna bli 
tillgänglig offentligt. Även fientliga attacker från yttre källor gör att folk verkar vara restriktiva jämte 
internetstöd.  
Stödjande uppgifter: Back up hade varit mycket bra för mig 
Bra att ha den tillgänglig oavsett vilken dator man råkar arbeta vid. 
webb baserad lösning är framtiden !!! 
Reviderad plan skulle bli tillgänglig för min partner och dessutom skulle han kunna hjälpa mig med 
uppdatering av planen när han avverkat. 
Den skulle finnas säkert lagrad där och vara åtkomlig från vilken dator som helst. 
Bättre löpande uppdatering av funktioner. Slippa underhåll och back-up hantering. Går att köra via 
web-gränssnitt. 
förhoppningsvis enklare att få hjälp 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: ? 
Kommentarer: Många förslag och många tänkbara lösningar. Våra ÅF/Partners tillhandahåller (lösng med pcs). 
(ÅF - ÅterFörsäljare förf anm) 
- - - - - 
Förslag #: 26 26 
Förslagstyp: Användabarhet 
Källa #: Enkät 21:CF, 21:CE 
Beskrivning: En sökmotor med mer och bättre funktionalitet.  
Anledningar: Sökmotorn verkar inte kunna söka igenom hela programmet. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
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Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: En enklare sökmotor. (21:CF)  
Enkelheten i att uppdatera och att få översikt mellan åtgärder. Lättare sökmotor för att tex se 
kommande behov (21:CE) 
Bakgrund: Taget direkt från svar i enkätundersökningen 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: ? 
Kommentarer: Bör utredas! 
- - - - - 
Förslag #: 27 27 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät  
Beskrivning:  Det ska vara möjligt att följa upp tidigare åtgärder och återblicka för att se hur 
skogsområdet har utvecklats. Det skulle kunna vara intressant och viktigt att se vilka funktioner som 
har gjort att historien har utvecklat sig som den har gjort och kunna följa konsekvenser som 
framkommit efter handling.   
Anledningar: Ökat användningsområde och översikt över handling, konsekvens och generella 
tidsförändringar. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Peronligen är jag intresserad av historisk återblick med möjlighet att följa upp 
gårdens historia och tidigare åtgärder för att se konsekvenser dessa har medfört. 
Framtidsperspektiv"Hur skall morgondagens skogsägare fövänta sig av gården" Skogsbruksplanen 
skall vara rullande med kontrollstation 10,25,50,75 år. (37:CF) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen 
- - - -- 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: ? 
Kommentarer:Åtgärdshistorik finns. Simulering där man ser konskv (konsekvenser?) av olika handlingar. 
- - - - - 
Förslag #: 28 28 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 11:CE 
Beskrivning:  Automatiskt kontroll av värden bör vara mindre komplext.  
Anledningar: Tillfredsställa kunden. Leder till ett generellt mer accepterat användaranpassat system. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Automatisk kontroll av värden man lägger in är bra, men fungerar lite knöligt. Mitt 
fel? (11:CE) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Hm aldrig bra.  ? 
- - - - - 
Förslag #: 29 29 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 15:CE 
Beskrivning:  Ekonomidelen borde ha fler ekonomiskt relaterade funktioner samtidigt som den borde 
vara mer flexibel. Detta är ett generellt förbättringsförslag för en specifik del i systemet.  
Anledningar: Tillfredsställa kunden. Leder till ett generellt mer accepterat användaranpassat system. 
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
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Stödjande uppgifter: Ekonomidelen borde göras flexiblare med större möjligheter att sjäv ändra flera 
parametrar (15:CE) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Känt önskemål. 
- - - - - 
Förslag #: 30 30 
Förslagstyp: Funktion 
Källa #: Enkät 16:BX 
Beskrivning:  Möjlighet att ha flera olika parallella planer med åldersfördelning. En sorts 
kopieringsfunktion för att utnyttja gamla planer.     
Anledningar: Förbättra redan befintligt användningsområde.  
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Möjlighet att köra fram en ny plan med åldersfördelning, virkesförråd osv- i princip 
en ny plan... (16:BX) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Finns. 
- - - - - 
Förslag #: 31 31 
Förslagstyp: Navigering 
Källa #: Enkät 52:BX 
Beskrivning:  Inaktivera alternativt låt kunden själv bestämma om programmet ska startas automatiskt 
vid datorstart.   
Anledningar: Öka kundens valfrihet.  
Källa: Användarenkät 
Kundstöd: 1 
Konflikter och influenser: Inga konflikter 
Stödjande uppgifter: Det är fel att programmet startas automatiskt vid uppstart. Har installerat det flera 
ggr för att få stopp på det. Jag kan nu starta enbart på eget initiativ (52:BX) 
Bakgrund: Taget direkt från enkätundersökningen 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: !? hamnat i autostart? 
- - - - - 
 
 
Förändringar i användande 
 
Har införskaffandet av pcSKOG gård inneburit några praktiska förändringar av skogsskötseln? 
 

• Jämförelse mellan ägoförteckning 1897 till nutid, val av träslag, med hänsyn till gamla inägor. 
• Dokumentation av odlingsrösen etc. (37:BH) 

 
Administrativa förändringar av skogsskötseln? 

• Har sparat kartor över stickvägsdragning i gallrade bestånd för framtida hjälp. (33:BJ) 
• Större intresse för dokumentation av nutida händelser som historiska. (37:BJ) 

 
Andra alternativa användningsområden. 
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• Försöker mäta mina jordbruksskiften på kartan. 
• Ekonomisk långsiktsplanering 
• A-jourhålla avd. register Kolla förändring av virkesförråd.  Planeringsunderlag(kartor) för 

gallringsentrepenör 
• Exkursioner, utbildning inom skogsskötsel mm 
• Planering av skötsel av ängar och hagar samt åkrar med EU-stöd. 
• Att lämna in kartunderlag till skogsstyrelsen för uträkning av bidrag. som ex.mm 
• Turistkartor för stuggäster. 
• För att visa en helt aktuell plan vid försäljning av skogsfastighet 
•  Mäta upp längd på mitt motionsspår 
• Att informera barnen om hur markerna ser ut och ger 

 
Förbättringsförslag för utbildning 
 
Generella saker som folk vill ha utbildning i från pcSKOG AB.  Det verkar som att en del vill ha 
grundutbildning, medan andra vill ha mer avancerad utbildning. Det finns ett stort behov av att lära 
sig att använda programmet smart och att lära sig kartdelen. 
 

• Kartproduktion. Hur GPS och kartan korresponderar. 

• Karthanteringen är A och O. Köp och installation av kartor, ortofotan etc. 

• Mera grundläggande saker och utan hets. 

• Inte för stor spridning i kunskap mellan kursdeltagarna. 

• Mindre allmän datorkunskap 

• Försök inte hinna med alla finesser. God och pedagogisk dokumentation. 

• Träning hur programmet används smartast 

• nej bara innötning i den gamla skallen kanske senare när man kann mer. 

• Informationsdag om nyheter i programmet, där man har möjlighet att ställa frågor. Det skulle säkert 
göra att fler användare blir mer aktiva i programmet och säkert blir de fler kunder med avtalsservice. 

• allt efter som åtgärder utförs i skogen kan fokuseringen på uppdatering ändras. t ex när man passera 
röjningsstadier blir det intressant att vöja ut och planlägga avverkningar. 

• allt för att komma igång, samt att supportern har mina värden, så att jag enkelt kan ringa eller kontakta 
supportern 

• Anordna utbildningar i att använda programmet till rimlig kostnad så skulle antalet användare öka. 
 
Generell förbättring av avtalsservice 
 
Det verkar finnas en stor efterfråga på olika support-alternativ som inte innehåller hela paketet. Även 
mail-supporten verkar vara lite för långsam enligt kunderna. Följande förslag/kommentarer  för att 
förbättra avtalsservice presenteras av kunderna:  
 

• Jag upplever att kompetensen har blivit sämre de sista året, däremot har bemötandet inget i övrigt att 
önska. 

• Önskar fler kurser och kurs i hur man lägger in karta från noll. 
• Användarsupport via e-post.”, ” Lite snabbare svar på förfrågningar via mail 
• Finns nyare, bättre handböcker vore det bra att få dem gratis eller till rabattterat pris. 
• Alla som skall svara på frågor vid installation etc är inte tillräckligt kunniga hur man skall göra när 

programmet försvunnit vid datorkrasch! 
• Bättre med tidsrelaterad ersättning om man använder servicen sällan. 
• Skulle vilja kunna prenumerera bara på uppdateringar och inte behöva betala för supporten. 
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• Om man inte vill ha hela avtalsservicen, så borde det finnas ett billigare alternativ där man får 
uppdateringarna av programmet och sedan betalar för eventuell support från gång till gång. När jag 
ställde en fråga nyligen via mail så bevarades den inte överhuvudtaget den bara ignorerades. Svagt! 

• Skulle önska stödtelefon på kvällstid någon kväll i veckan eftersom det är då jag använder planen. 
• Har anlitat supporten en gång då det blev problem vid uppgradering via internet, programmet låste sig 

och supporten skulle återkomma efter någon form av konsultation, men hörde aldrig av sig. Jag 
lyckades dock komma till rätta med problemet själv. 

• Det verkar som om supporten flyttade mellan olika kunniga personer. Bra support är 
grundfundamentet för att man ska kunna använda programmet och att man ska ha förtroende för det 
och för leverantören 

• Skulle vilja få information över när kurser hålls i användandet av pc-skog. Jag känner att utbildning är 
oerhört viktigt för att kunna utnyttja programmets alla fördelar. Det har varit dåligt med denna 
information. 
 

Övriga kommentarer 
 

• Går bra när man fått gå kurs hos PC skog. Handledning behövs (57:BF)* 
• Flera grundkurser vid flera tillfällen (59:D) 
• Jag upplever att programmet i och med den senaste "steg för steg med pcSKOG" blev betydligt mer 

lättare att arbeta med. Jag fick svar mer direkt på hur arbetsgången skulle vara. (46:D) 
- - - - - 
Det som intresserar mig allt mer är användningen av handburen GPS och dess gränssnitt mot programmet. Jag 
tror att jag skall kunna avsevärt förbättra avdelningsgränserna i förhållande till de uppskattade gränserna som 
nu registrerats i programmet. Vidare har en hel del gallringar och kalavverkningar gjort på senare tid som 
innebär uppdateringsbehov. (46:D) 
- - - - - 
Dels helt olika funktioner (databas, lantmäteri, skogsskötsel), dels inte industristandard, dels är jag själv inte så 
kunnig om skogsbruk. (13:BF) 
- - - - - 
De vanligaste funktionerna, tex ändra i avdreg.rel. enkelt.Ändra avd.gränser efter Gudrun svårare! (16:BF) 
- - - - - 
Jag gillar inte när stora förändringar görs, blir svårjobbat, de man gör sällan lär man sig dåligt o när stora 
förändringar görs är det som att börja om från 0. (32:D) 
- - - - - 
Att man inte gör kompletteringar som är lika stora som ursprungsprogrammet. När man sedan vidtar den 
naturliga åtgärden att ta bort första programmet så försvinner all information och funktioner. Urkorkat!!! (58:D) 
- - - - - 
Det är bra som det är (39:D) 
- - - - - 
 
Designförslag från Expertutvärdering 
- - - - - 
IDnummer: 100 100 
Programdel: Ägare 
Sökväg: Ägare: Startsida 
Ägare -> Radera ägare 
Fastighet: Startsida 
Ägare -> Ägaruppgifter 
Beskrivning: Raderar man en ägare som har fastigheter registrerade på sig, och sedan tittar på 
planfastighetslistan står ägarens namn kvar på fastigheten, trots att ägaren ej finns i registret. Det ser lite 
underligt ut, frågan är om det påverkar något annat. När man går tillbaka till Ägar-listan finns ägaren igen. 
Delar av ägarinformationen finns kvar (t ex namn och adress), men inte all information (t ex Telefonnummer) 
Trots att man raderat en ägare så tas den inte bort från systemet förrän han/hon har avregistrerats som ägare. 
Förslag: Korrigera problemet. Antingen tas ägaren bort helt och då upplyser programmet om att ägaren är 
kopplad till fastigheter och erbjuder på ett enkelt sätt möjligheten att antingen låta bli att ta bort uppgifterna, 
skriva över fastigheten till någon annan eller att ta bort fastigheten också (Observera att dessa val måste vara 
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extremt tydliga för att inte förvirra användaren. Kanske skall man t o m spara ut en kopia av de saker man tar 
bort?). 
Den andra möjligheten är att behålla dagens förvillande funktion (som har sin egen logik, delvis), men då se till 
att ingen info alls raderas trots att man ber om det, med den förvirring som det innebär. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: ”känt” problem. ologisk hantering av objekt 
- - - - - 
IDnummer: 101 101 
Programdel: Ägare 
Sökväg: Ägare: Ägaruppgifter 
Ägare: Ägaruppgifter -> Ange ägda planfastigheter 
Beskrivning: Om man lagt till en fastighet till en ägare och sedan trycker avbryt tas inte fastighetskopplingen 
bort, vilket man skulle kunna anta. Avbryt gäller tydligen enbart för ändringar man gör i det faktiska formuläret, 
fastigheterna kopplas i ett annat formulär. Det finns förvisso en Bekräftningsruta som kommer upp i ”koppla-
fastighet”-dialogen, men det är fortfarande otydligt. 
Dessutom kan det tyckas att texten (Ange ägda planfastigheter) som leder användaren till dialogen för att lägga 
till fastigheter är lite otydlig som knapp betraktat. 
Förslag: Utforma denna skärm så att Avbryt fungerar som ”ångra samtliga ändringar”. Ev lägga till en 
Verkställknapp. Inkorporera fastighetskopplingen i samma skärm. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Viktigt att användaren förstår [v]ad han/hon gör. 
- - - - - 
IDnummer: 102 102 
Programdel: Karta 
Sökväg: Karta: Huvudinterface 
Karta -> Avsluta 
Beskrivning: När man avslutar kartprogrammet efter kartanvändning där man har gjort ändringar, t ex lagt till 
ny text, kommer det upp en fråga med följande dialog ”Vill du spara dina ändringar”. Svarsalternativen var 
”Okej” eller ”Avbryt”. Om man trycker avbryt så förväntar man sig att man avbryter avstängningen, fast det 
egentliga värdet (för programmet synvinkel) var ”spara” eller ”spara inte”.  
Förslag: Byta till antingen en treknappsdialogruta eller två tvåknappsdialoger enligt följande: 
1. Tre knappar: Spara, Spara inte, Avbryt. 
2. Två dialoger: (a) Vill du avbryta programmet? Ja/Nej, och vid behov (b) Du har inte sparat ditt arbete! Vill 
du spara dina ändringar innan programmet stängs av? Ja/Nej.  
Vår uppfattning är att version 1 är mest lämplig, då man alltid bör ge användaren en möjlighet att avbryta. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Borde finnas en ”standard” för att utföra/avbryta uppgifter. 
- - - - - 
IDnummer: 103 103 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan: Avdelningsdata 
Beskrivning: I Plan: Avdelningsdata finns det två olika sätt att bläddra mellan avdelningar. Det kommer heller 
ingen dialogtext för ikonerna i övre högra delen av skärmen när man håller musen över dem.  
Förslag: Då (databas-)knapparna i övre högra hörnet inte ger tillräcklig information av sitt eget utseende så kan 
det vara lämpligt att ha ’Tool-tips’. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Ett enkelt sätt att förtydliga funktionen… Men är grundproblemet något annat? 
- - - - - 
IDnummer: 104 104 
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Programdel: Karta 
Sökväg: Karta: Redigera 
Beskrivning: När man lägger till område så anges dess areal automatiskt med punkt, trots att kommatecken är 
programmets standard för att avskilja siffror (enligt manualen). Detta kan vara ett fel med den dator vi använt, 
men borde inte vara det. Programmet borde fungera oavsett vilken PC-klon man har.  
Förslag: Anpassa programmet så att det klarar antingen punkt eller komma (eller automatgenererar korrekt), 
alternativt känner av systeminställningarna och anpassar sig. Härav måste manualen också ändras. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: beror på svårighetsgrad 
Kommentarer: konsekvens ÄR viktigt i användargränssnitt. 
- - - - - 
IDnummer: 105 105 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan: Avdelningsdata -> Ny avdelning. 
Beskrivning: När man lägger upp en ny avdelning (eller ändrar en befintlig) skall man ange S-Index m h a 
siffror. Vad siffrorna betyder står i manualen om man inte kan koden, men det skulle vara en smal sak att lägga 
in hjälp i gränssnittet. 
Förslag: S-Index kan stå beskrivet på plats vilka alternativ som finns, alternativt att man låter programmet 
skapa det sammansatta värdet från två input-fält.  
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3? 
Kommentarer: Generellt är programmet inte alltid anpassat för den skogligt oerfarne gårds-anv. 
- - - - - 
IDnummer: 106 106 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan: Avdelningsdata 
Beskrivning: I listan som kommer upp över möjliga åtgärder (föreslagen åtgärd) bör scrollning med hjälp av 
sliderknappen visa de nya alternativen kontinuerligt (interaktivt) i stället för att som nu vänta tills man släpper 
scrollistknappen med att uppdatera listan. 
Förslag: Bygg en kontinuerligt uppdaterande scrollista. 
- - - - - 
Intressegradering: 3 
Implementationsgradering: ? 
Kommentarer: Det är väl viktigt att kontroller fungerar som man kan ”förvänta sig”, dvs affordance enl ”the 
design of everyday things”… :-) 
*Här hänvisar pcSKOG till boken… 
- - - - - 
IDnummer: 107 107 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan -> Urval 
Plan -> Sök 
Beskrivning: Att göra ett urval under planavdelningen framstår som väldigt komplicerat. Fältvärde, 
intervallstart, och intervallslut, har inga fast möjliga värden utan är tomma textfält som måste fyllas i. Om man 
inte vet måste man gå in i ”visa avdelningstabell” och läsa av det intressanta värdet kan vara. Sedan ska man 
navigera sig tillbaka. Det är helt enkelt ett osmidigt interface som troligen innebär stor frustration och 
förvirring, särskilt för sporadiska användare. 
Förslag: Anpassa urvalsdialogen till att presentera möjliga val och intervall i stället för att låta användaren 
”minnas” (dvs gå fram och tillbaka i programmet) vad som är giltiga värden. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 2 
Kommentarer: Här \i urval/ finns mycket att vinna med relativt liten insats… 
- - - - - 
IDnummer: 108 108 
Programdel: Plan 
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Sökväg: Plan -> Visa avdelningstabell 
Beskrivning: Avdelningstabellen går inte att sortera efter något annat urval än avdelningsnr. Det kan vara av 
intresse för användaren att kunna sortera den efter andra värden i stigand/fallande ordning. 
Förslag: Tillåt att avdelningstabellen sorteras efter andra poster än avdelningsnr. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: ? 
Kommentarer: Känns relevant. En bra ”grid” borde göra underverk… 
- - - - - 
IDnummer: 109 109 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan 
Beskrivning: Ytterligare ett exempel på trasslet med programmets förståelse kontra användarens. Detta verkar 
vara genomgående i vissa delar av programmet. I dialogen för att Filtrera trädslagdata går det inte att välja 
”Tall” som trädslag, utan man måste skriva 1 för att välja tall.  
Förslag: Bäst för användaren vore att det kommer upp en lista som går att välja emellan. Att översätta fältvalet 
”Tall” till siffran 1 borde vara en smal sak för programmet. Alternativt får man ha en tydlig lista bredvid. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Funktionalitet utvecklat för ”proffs”… 
- - - - - 
IDnummer: 110 110 
Programdel: Plan 
Sökväg: Generellt Plan 
Plan -> Urval 
Beskrivning: Den gula skylten med urval och vilket antal som filtrerats är den enda markeringen som anger att 
ett filter används. 
Förslag: Vi efterlyser en tydligare beskrivning som förklarar vad det är som sker och vilka filter som används. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 4/5 
Kommentarer: Man ska kanske skapa en lista med namn & beskrivning på applicerade filter. 
- - - - - 
IDnummer: 111 111 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan 
Beskrivning: ”Visa avdelningstabell” knappen under ”urval av avdelningar” är bra placerad, men när man väl 
gått in i avdelningstabellen så vill man nog lika snabbt kunna ta sig tillbaka.  
Förslag: Stoppa in en liknande knapp i avdelningstabellen, så att man snabbt kan skifta mellan urvalsinterfacet 
och avdelningstabellen, för att testa sina filter. Ett alternativ är att kombinera de två och hela tiden uppdatera 
tabellen efter förändringar i filtren. Ett exempel att titta på ur en sådan interaktiv visualiserings-synvinkel är 
FilmFinder av Ben Schneiderman och Christopher Ahlberg. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Bra förslag, som vi ska utforska! 
- - - - - 
IDnummer: 112 112 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan -> Sök 
Plan -> Sök nästa 
Beskrivning: I planavdelningen finns ”sök nästa” men ingen ”sök föregående” för att söka avdelningsdata. 
Man får alltid börja söka från början. Och återigen kommer den luriga urvalsrutan upp där man får söka efter 1 
i stället för att söka efter Tall. 
Förslag: Skapa en funktion för att söka föregående, så att man kan stega åt båda hållen. 
- - - - - 
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Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: känns intuitivt, dvs bra! 
- - - - - 
IDnummer: 113 113 
Programdel: Plan 
Sökväg: Plan -> Avdelningsdata 
Plan -> Kommentarer 
Beskrivning: Under redigera, om man väljer kommentarer så borde man kunna redigera kommentarer. Men 
man kan bara se på dem. Det krävs ett knapptryck uppe i högra hörnet på ”redigera kommentar” för att i 
verkligheten göra det som man trodde man borde kunna gör direkt när man gått in via ”redigera kommentar”. 
Alternativt kan man dubbelklicka, vilket är en smidig snabblösning, men det känns inte som något man 
kommer på själv, och om det står i instruktionsboken, varför ha knapptexten? 
Dessutom är det svårt att veta vilken avdelning man är på, det borde kunna anges tydligare. 
Förslag: Tillåt direkt ändring av kommentarer, ev med en liten verkställ-ruta eller dialog om att spara 
ändringar. Detta kan dock bli frustrerande i längden. Ange vilken avdelning som är aktuell högst upp på sidan. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Bör ses över. 
- - - - - 
IDnummer: 114 114 
Programdel: Hela 
Sökväg: - 
Beskrivning: Vänstermenyn är för kort från början. Man får inte alltid med hela namnet på ett kommando, till 
exempel i Program-fliken. Om man väljer att ändra menyn så är den inte alltid kvar efter att man gått till en 
annan del av programmet. Dessutom styrs vänstermenyn olika beroende på vilken programdel man ändrar dem 
i. Program styrs inte av något, plan och ägare styr varandra och dessutom program. Fastighet däremot styr sig 
själv och inget annat, det påverkas heller inte av något annat, förrän vid nästa programstart då alla delar följt 
förändringen i fastighet. 
Förslag: Låt alla menyer styra varandra, och håll kvar förändringarna i skiften mellan delar av programmet, 
samt vid omstart. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Ibland behålls bredden på vänstermenyn. Texterna måste få rum! Förändring bör stanna kvar! 
(Denna var svår för pcSKOG att förstå utan bilder som förklarar problemet mer visuellt) 
- - - - - 
IDnummer: 115 115 
Programdel: Hela 
Sökväg: Huvudinterface 
Beskrivning: Ikonerna för ägare och karta ser ut att vara intryckta trots att man är inne i exempelvis plan 
(ikonerna har djupare inbuktande skugga). Det kunde se bra ut om plan var intryckt när man var där och såg 
mer utbuktande ut om man inte var där. Färger kan även påverka om en knapp ser ut att vara aktiv eller inte. 
Karta-knappen ser också ut att vara intryckt. Den har också en konstig placering då den är placerad där en 
typisk ”avsluta” knapp skulle kunna vara. 
Förslag: Rita om grafiken för knapparna så att de ser likadana ut. Eventuellt med en variant för Aktiv och en 
för Inaktiv. Dessutom bör de ritas om för att vara mer illustrerande för respektive del. 
För att underlätta mer skulle man eventuellt, om det finns ett behov, kunna låta ikonerna hjälpa användaren i 
ett typiskt flöde genom programmet, till exempel genom att blinka till då och då om man missat något som 
programmet anser att man bör göra. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: ”känt” problem som ingen orkat med… självklart egentligen! 
- - - - - 
IDnummer: 116 116 
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Programdel: Karta 
Sökväg: Karta 
Beskrivning: Kolla om kortkommandon för olika saker förändras i olika lägen. Exempelvis finns i vanliga 
läget en funktion som heter DeleteGraphics (Del, inaktiverad). I redigeringsläget heter den något helt annat 
men har kvar shortcut-en. Lite udda att menyn ändras helt beroende på om man är i vanligt eller redigera-läge. 
Dessutom är kommandona för att byta läge placerade på olika ställen, vilket inte underlättar. Man kanske skulle 
ha en stor ”skifta läge”-knapp och någon mer indikator för vilket läge man är i. 
Förslag: Strömlinjeforma kartprogrammet, se till att shortcuts gäller för endast en funktion oavsett läge. 
Förenkla och eventuellt slå samman de två olika lägena. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Konsekvens! 
- - - - - 
IDnummer: 117 117 
Programdel: Karta 
Sökväg: Karta 
Beskrivning: Pilarna som tar fram ytterligare ikoner ”under” en ikon är väldigt otydliga (små). Dessutom finns 
det andra funktioner som har större pilar men som inte är till för att visa andra ikoner funktioner, vilket kan 
vara lite förvirrande. 
Förslag: I dagens läge med större skärmar är det troligen möjligt att lägga ut samtliga ikoner som knappar och 
inte dölja några. 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: ? 
Kommentarer: Bör utredas! Bör funktioner/ikoner grupperas på annat sätt? 
- - - - - 
IDnummer: 118 118 
Programdel: Fastighet 
Sökväg:  
Beskrivning: Kryssar man i ”stäng av kartvisning” och sedan trycker på ”rita karta” så är”stäng av kartvisning” 
fortfarande ikryssat trots att kartan visas. Om man sedan startar om programmet kommer kartan att vara 
avstängd vilket är lite underligt och förvirrande, om man inte minns eller ser den lila kryssrutan. 
Förslag: Ta bort kryssrutan och rita karta, och gör EN kontroll för båda funktionerna, som en tydlig switch. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Stäng av kartvisning funkar ej! 
(Denna var svår för pcSKOG att förstå utan bilder som förklarar problemet mer visuellt) 
- - - - - 
IDnummer: 119 119 
Programdel: Fastighet 
Sökväg: Fastighet -> Skapa kopia 
Beskrivning: Trycker man ”skapa kopia” så verkar det som att man inte kan göra det om man redan har sparat 
en samma dag. Man får heller ingen indikation på att det fungerar. 
Förslag: Ge i alla fall ett bekräftelsemeddelande för spara kopia. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 2 
Kommentarer: Generellt bör väl användare få feedback/respons/bekräftelse på interaktionen. 
- - - - - 
IDnummer: 120 120 
Programdel: Fastighet 
Sökväg: Fastighet -> Skapa kopia 
Fastighet -> Arkivinställningar 
Beskrivning: Om man vill kan man i Arkivinställningarna ställa in att få upp en dialogruta när man sparar en 
fastighet i ett arkiv. Förinställningen är att det inte kommer en dialog och att fastigheter sparas i en given mapp. 
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Förslag: Låt det alltid komma upp en sparadialog. Detta gör det dessutom tydligare för användaren att det är 
något som sparas (se nummer 119). 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 4 
Kommentarer: Har nog dryftats, vet ej varför det blev nuvarande utformning. Bör ses över. Vad är vanligast? 
- - - - - 
IDnummer: 121 121 
Programdel: Fastighet 
Sökväg: Fastighet 
Beskrivning: Vissa knappar har texten Avbryt, andra knappar texten Tillbaka. I övrigt har de samma position 
och ikon. Vi tycker att det är otydligt, och att de bättre kan anpassas till vad man egentligen vill göra. 
Förslag: Vi efterfrågar konsekvens i knapputformningen. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: konsekvens är ordet. Se annan kommentar. 
- - - - - 
IDnummer: 122 122 
Programdel: Genomgående 
Sökväg: Genomgående 
Beskrivning: Ibland är det inte särskilt tydligt vilket menyval som är aktivt. Det kunde i alla fall vara tydligare. 
Förslag: Det aktiva/aktuella menyvalet bör vara markerat i menyraden i den utsträckning det är möjligt. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Bra förslag. Förmodligen omfattande jobb. Man bör enkelt se systemets tillstånd = bra! 
- - - - - 
IDnummer: 123 123 
Programdel: Genomgående 
Sökväg: Genomgående 
Beskrivning: Vissa knappar är knappar, andra knappar är ’länktexter’.  
Förslag: Vi efterfrågar ytterligare konsekvens i programmets utformning av knappar och ’länkar’. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 4 
Kommentarer: Vi har nog tyvärr fastnat mellan IUI* och traditionell knapp-design. 
*Inductive User Interface. 
- - - - - 
IDnummer: 124 124 
Programdel: Startikon 
Sökväg: Startmenyn -> Programikonen 
Beskrivning: Standardikonen som läggs i startmenyn vid installation av programmet är ej signifikant för 
programmets utformning och användning. Den består av en bokstav ”P”, som är i sammanhanget inte ger 
någon beskrivning av programmets användningsområde.  
Förslag: Ett förslag kan vara att använd företaget pcSKOG ABs logotyp. Den visar tydliga indikationer på vad 
programmet behandlar och ger tydliga referenser till tillverkare och användningsområde.  
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 2 
Kommentarer: Kan bara instämma. Nuläge är ett misslyckat försök med ”programspecifika” ikoner. 
- - - - - 
IDnummer: 125 125 
Programdel: Fastighet 
Sökväg: Fastighet -> Skapa Ny 
Beskrivning: Varje gång man går in och ut från programdelen ”Skapa Fastighet” så laddas alla ”län” om som 
en extra uppsättning valmöjligheter. Då det redan finns en uppsättning av länen så blir det dubbla 
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uppsättningar varje gång man tar sig in och ut. Detta leder till tvetydighet om vad som egentligen är ett korrekt 
val. En osäkerhet om man egentligen har gjort ett val kan förekomma hos användaren.  
Förslag: Försök få programmet att bibehålla det aktuella stadiet med en uppsättning av län. Dubbla 
sökvägar/förslag kan skapa osäkerhet hos användaren.  
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: ? (Efter förklaring): ! 
(Detta är ett klurigt fel som måste ses för att förstås) 
- - - - - 
IDnummer: 126 126 
Programdel: Fastighet 
Sökväg: Fastighet -> Skapa Ny 
Beskrivning: När man lägger till en ny fastighet så har man ett val att lägga in en egen text under två korta fält 
som heter ”fria fält”. Vad skulle man vilja lägga in här? Kan vara bra med exempel på bra information som 
skulle kunna sparas här. Det skulle också kunna vara viktigt att göra dessa rutor större om det är en 
övergripande beskrivning, just nu är de anpassade efter enstaka ord och inte längre texter.  
Förslag: Utvidga textinmatningsfälten eller gör det mer konsekvent om vilket innehåll som skulle vara lämpligt 
att placera i dessa fält. Ska man göra fält som är till för diversifierade uppgifter och information skulle det 
kunna vara mer lämpligt att använda en titel som ”övrigt”, som skulle kunna anses vara mer standardiserat ord 
för fält av denna genre i mjukvara.  
- - - - - 
Intressegradering: 3 
Implementationsgradering: 2 
Kommentarer: Finns kanske begränsning på storlek av fält? 
- - - - - 
IDnummer: 127 127 
Programdel Fastighet -> Skapa underlag för karta 
Sökväg 
Beskrivning: När man skapar en fastighet så blir man tillfrågad att ”Skapa underlag för karta”. I manualen 
finns det ej beskrivet vad detta innebär. Det finns heller ingen relevant och tydlig beskrivning i mjukvaran för 
vad man utför med hjälp av denna funktion.  
Förslag: Ett förslag är att lägga till tips-text eller en frågeteckensruta som går att klicka för att få vidare 
information om den aktuella funktionen.  
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Bra förslag som bör implementeras. 
- - - - - 
IDnummer: 128 128 
Programdel Fastighet 
Sökväg Fastighet ->” Lista över fastigheter” 
Beskrivning: Under fastighetssektionen så används ikoner med pennor och ögon för att framföra specifik 
information till användaren. Vad dessa pennor och ögon har för betydelse, vilken handling som har utförts och 
varför de ändras finns det ingen beskrivning för i programmet. Om en sak i programmet inte har betydelse, 
eller förmedlar väsentlig information om sin betydelse till användaren, så kan det vara en faktor till att 
användaren känner osäkerhet och utför sitt arbete med mindre säkerhet.  
Förslag: Använd klara beskrivningar över ikonernas betydelse. Det kan vara bra att ta bort dem om de inte har 
större relevans för användaren.  
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 ? 
Kommentarer: ”Problemet” är att vi ”blandat” ihop två produkter, dvs Plancenter och Fastighet. (Kräver 
muntlig förklaring, annars mycket relevant och bra problemformulering!) 
- - - - - 
IDnummer: 129 129 
Programdel: Fastighet 
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Sökväg: Fastighet -> Välj Fastighet -> Tryck ”rita karta” 
Beskrivning: Under fastighetsförteckningen under sektionen ”fastighet” så existerar det en klickbar text som 
heter ”rita karta”. När man trycker på denna så kommer man inte fram till en funktion för att rita en karta till 
fastigheten, så som man kan anta från texten.  
Förslag: Det skulle kunna vara bra att ändra texten till något som beskriver funktionen för länken lite bättre. 
”Rita Karta” får en att tro att länken leder till Kartprogrammet.  
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Bör ändras! -> natural mapping! 
- - - - - 
IDnummer: 130 130 
Programdel: Fastighet 
Sökväg Fastighet -> Tryck ”Rita karta” eller ”Stäng av kartvisning” 
Beskrivning: ”Fastighet” har två funktioner som fungerar med liknande handling och funktionalitet.. ”Rita 
Karta” och ”Stäng av Kartvisning” fungerar som en av/på funktion för kartvisningen. Då orden inte är 
varandras opposition eller ger klara besked för vad som sker när man använder de olika funktionerna så blir det 
svårt för användaren att förstå dess innebörd, funktionalitet och sammanband.  
Förslag: Ta bort någon av knapparna, placera dem bredvid varandra med tydligare budskap och använd 
tydligare beskrivning för vad som ska ske när funktionerna används.  
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Släkting till föregående ID. Bra idé med tydlig ”mapping” mellan faktisk funktion och kontroller. 
- - - - - 
IDnummer: 131 131 
Programdel: Fastighet 
Sökväg: Fastighet -> Tryck på en fastighet -> Tryck ”skapa kopia” 
Beskrivning: När man trycker på ”skapa kopia” så verkar det som att inget sker. Att använda högerknappen 
fungerar men ger ett tvetydigt budskap. Detta på grund av samma funktion på två olika platser i samma 
program. Dubbla budskap, dubbla funktioner och samma handling innebär dubbelt så mycket för användaren 
att hålla reda på. Klarare och tydligare budskap om vad som skiljer funktioner åt och varför man ska använda 
den ena eller den andra är ett måste.  
Förslag: Ett förslag skulle kunna vara att ta bort en av funktionerna så att det endast finns ett tillvägagångssätt 
för att utföra önskad handling. Dessutom vore det fördelaktigt med någon slags bekräftelse på att en kopia har 
skapats. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Kan bara instämma… 
- - - - - 
IDnummer: 132 132 
Programdel: Fastighet 
Sökväg Fastighet -> Hämta -> Hämta fastighet från pcSKOG arkiv 1 -> Markera korrekt fastighet 
Beskrivning: När man importerar en fastighet med hjälp av funktion ”hämta fastighet” så får användaren 
tydlig och bra respons på att en fastighet har importerats. Trots detta så förblir man kvar på samma sida utan 
att kunna behandla den nyss använda fastigheten. När man importerar en fastighet så finns det nog en stor 
efterfråga för att fastställa att man importerat korrekt fastighet, eller så vill man behandla den direkt.  
Även funktionalitet och beskrivning för knapparna ger ett otydligt budskap för användaren. Det finns inget bra 
sätt att ångra sitt agerande, eller att avbryta den handling som man utför. Man kan endast välja ”Föregående”, 
vilket kan uppfattas som ett underligt namn för funktionen 
Förslag: Det borde finnas funktioner för att avbryta pågående handling för användaren.  
När man utför en handling borde det finnas alternativ för att fortsätta editera det man precis importerat. När 
man behöver gå tillbaka till andra områden i programmet för att nå en funktion som borde finnas tillgänglig där 
man tidigare var så måste man navigera sig fram och utgå från att ens logiska tanke över funktionsplacering inte 
stämmer överrens med programmets praktiska. Detta ger tvetydighet och gör användaren osäker.  
- - - - - 
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Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Se över! 
- - - - - 
IDnummer: 133 133 
Programdel: Fastighet 
Sökväg: Fastighet > Ändra i fastigheten > Funktionen ”hantera planansvarig(kräver servertillgång)”  
Beskrivning: Vid editering av fastighet så förekommer det en funktion som heter ”hantera planansvarig”. Det 
enda man får veta av denna funktion är att man behöver servertillgång för att använda den. Det står varken 
beskrivet i programmet eller i manualen om vad det handlar om för funktionalitet och varför man skulle 
behöva denna. 
Förslag: Skriv en tydlig beskrivning för funktionaliteten med hjälp av ”tipstext” i form av ett klickbart 
frågetecken eller ToolTip (mouseover). 
- - - - - 
Intressegradering: 2 
Implementationsgradering: 3 
Kommentarer: Bör utredas. Känns undermålig. Varför är det så? 
- - - - - 
IDnummer: 134 134 
Programdel: Fastighet 
Sökväg Fastighet > Skapa ny 
Beskrivning: Om man inte har valt att ”hämta in fler fastigheter”, ”föregående” eller avbryt i programdelen 
hämta fastighet, utan istället har gått till t ex ”skapa ny” och sedan återvänder genom att klicka på hämta, 
hamnar man på ”Slutför-sidan” och måste backa, trots att det man naturligtvis vill är att direkt hamna på första 
sidan av dialogen…  
Förslag: Det skulle kunna vara lämplig att använda tydligare beskrivning och genvägar till logiska alternativ. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 ? 
Kommentarer: Bör åtgärdas. Man bör ju inleda en ”ny” process från början… 
- - - - - 
IDnummer: 135 135 
Programdel Fastighet 
Sökväg: Fastighet > ”Exportera Fastighet” sedan ”Hämta Fastighet” 
Beskrivning När man exporterar en fastighet som med ¾ cirkel ifylld, och sedan väljer att importera 
densamma direkt, så har den ½ cirkeln ifylld. Varför detta sker och vilken betydelse det har får användaren 
ingen indikation över.  
Förslag: Använd klara beskrivningar eller ta bort oviss funktionalitet.  
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Låter som en bugg. Bör utredas. 
- - - - - 
IDnummer: 136 136 
Programdel: Ägare 
Sökväg: Ägare  
Beskrivning: När man editerar en ägare måste man trycka avbryt och gå tillbaka och se efter, samt komma 
ihåg hela vägen tillbaka, för att finna de användbara värdena, om man inte har dem memorerade..skulle det 
kunna vara lämpligt att skapa en ”lista ägare”-knapp. Annars  
Förslag: Skapa en knapp för att lista ägare så att anändaren kan finna relevant information om de alternativa 
värden som finns. 
- - - - - 
Intressegradering:  
Implementationsgradering:  
Kommentarer: Finns ingen startsida som för andra [programdelar] skillnad om du markerar hårt/löst -> visas 
ej ägaruppg. 
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(Den här fick vi visa och förklara för pcSKOG, och då upptäcktes ännu mer underligheter i funktionen. 
Med ”hård” markering menas att man klickar på en ägare och sedan väljer Visa Ägaruppgifter. När man 
kommer tillbaka till ”Startlistan” om man väljer Avbryt, så är samma ägare fortfarande markerad, men inte lika 
tydligt som om man hade klickat på den direkt. Klickar man Visa Ägaruppgifter igen, visas inte adress o dyl, 
men dock ägda fastigheter. pcSKOG ställer sig frågande till varför ägarmodulen finns kvar, den fyller ingen 
större funktion.) 
- - - - - 
IDnummer: 137 137 
Programdel: Ägare 
Sökväg: Ägare -> Ägaruppgifter 
Beskrivning: När man navigerar under ”användaruppgifter” går det inte att välja alternativet ”ny ägare”. Det 
går heller inte att skriva ut informationen. Detta går bara göra från huvudlistan. Man måste alltså backa tillbaka 
ett antal steg för att skriva ut den detaljerade informationen från en plats där den inte är tillgänglig att läsa.  
Förslag: Skapa utskriftsmöjligheter där informationen är tillgänglig. Skapa också genvägar till funktioner som 
har liknande användningsområden och som det skulle kunna vara önskbart att navigera sig emellan. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 3 ? 
Kommentarer: Hela ägarmodulen bör nog se[s] över… Bra förslag. 
- - - - - 
IDnummer: 138 138 
Programdel: Ägare 
Sökväg: Ägare > Välj ägare i lista > tryck ”skapa ny ägare” 
Beskrivning: När man väljer en ägare i listan under pcSKOG ägare och väljer ”Skapa ny ägare”, så finns den 
valda ägarens alternativ ifyllda under funktionaliteten för att skapa en ny ägare. Dock registreras inte dessa 
värdena om man inte ändrar allt. Det är otydligt om något sker eller om programmet inte utför någonting alls.  
Förslag: Gör så att ”Skapa ny användare” inte har liknande funktionalitet som en ”ändra användaruppgifter” 
funktion. Se till att bekräfta programmets aktioner för användaren. 
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 1 
Kommentarer: Verkar vara en bugg som bör åtgärdas! 
- - - - - 
IDnummer: 139 139 
Programdel: Ägare 
Sökväg: Ägare  
Beskrivning Varje fastighet kan bara ha en ägare. Det skulle kunna vara relevant för olika delägare att kunna 
registrera sig på samma mark om de nu har delat ägarskap. 
Förslag: Gör så att flera kan registrera sig på samma fastighet.  
- - - - - 
Intressegradering: 1 
Implementationsgradering: 2 
Kommentarer: Bör utredas. Ja, varför inte?!? 
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Appendix 6: Överlämningsutfrågning och Slutintervju 

Initiell utfrågning med Christian Donaldson i samband med rapportöverlämnande, 070906 
_____ 

Peter Bergdahl (PB): Hur tycker du att det ser ut? 
CD: Jag är positivt överraskad, eller överraskad är ett starkt ord. Jag tycker att det ser bra ut.  

PB: Är det mer eller mindre än vad du hade förväntat dig? 
CD: Det här är nog mer.  

PB: Hur ser du på det? Det jag undrar över är om du inte trodde att det var så mycket 
problem med programmet? Eller trodde du att vi inte skulle prestera så här mycket? 
CD: Både och… Det är ganska jämnt fördelat. Jag visste naturligtvis att programmet har mycket 
brister, det är ju anledningen till att vi sitter här idag. Sen visste jag inte hur mycket tid ni lagt på detta, 
så det borde kanske ha blivit mycket. Men jag visste ju inte riktigt exakt hur mycket vi skulle få av er. 
Sen har jag ju inte läst det här än men jag är positivt överraskad efter en snabb översikt.  

PB: Rent instinktivt, vilken av delarna är mest intressant? Graferna, användarförslagen eller 
expertutvärderingen?  
CD: spontant? 

PB: Ja! 
Christian: Spontant anser jag att expertutvärderingen kommer att bli mest intressant att läsa.  

PB: Vill du motivera?  
CD: Till viss del kan jag gissa mig till redan idag vad användarna anser är problematiskt med 
programmet, kartan, urvalet etc. Men er del (expertutvärderingen) är mer öppen och ska bli en ny 
sida att se programmet ifrån. Sen statistiken har jag inte läst igenom men jag förväntar mig nog att 
den liknar det tidigare enkätresultatet. Det är ju ungefär samma urval etc.  

PB: Jo, vi har ju inte kunnat jämföra med den tidigare undersökningen då vi inte haft 
grunddata från den tidigare undersökningen utan när vi har jämfört så har vi bara kunnat se 
rent visuellt hur staplarna ungefär är utformade och försökt få ut information från det. 
CD: Er expertutvärderingen är kulmen dock, sen är ändå resten ganska intressant för oss. 

PB: Sedan vill jag bara fråga dig om du har ökat din kunskap om användbarhet och 
användaraspekter sedan senast vi diskuterade ämnet? Och i så fall hur? Och med vad?  
CD: Man önskar ju att man kunde svara ”ja” där men det kan jag nog inte säga att jag gjort, tyvärr. 
Den kommer nog öka när jag läser igenom expertutvärderingen. Men jag har inte gått på några kurser 
eller läst några speciella böcker och erhållit kunskap på den vägen, sedan sist vi diskuterade ämnet.  

CD: Däremot… en liten parantes. Jag hade velat utbilda mina utvecklare inom användbarhet, på 
något sätt. Jag vet inte direkt hur jag skulle göra det och vad det skulle kosta. Det hade varit bra om 
man hade kunnat få hjälp med det sen eller om ni hade kunnat rekommendera någon. 

PB: Det kan vi ju diskutera…Men hur ser du på din uppgift att gradera de olika förslagen? 
CD: Jag tycker det ska bli intressant och jag hoppas att jag kommer lära mig någonting av det hela.  

PB: Tack så mycket igen, Christian! 
CD: Tack själv! 

Slutintervju med Christian Donaldson (CD) 070919 - Kommentarer och lärdomar. 
_____ 

En del problem var klart kända 
I sin egen genomgång och gradering av våra designförslag känner CD igen ett antal punkter som 
redan är kända av pcSKOG som brister eller fel, men som ännu av olika anledningar inte åtgärdats. 
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De skäl som CD främst anger till detta är brist på intresse och att man skulle få göra ganska stora 
förändringar i programmets interna upplägg för att komma tillrätta med små problem. 

Svårt att använda 
CD: Generellt blir man överraskad av att folk tycker det är svårt att använda. Kommentarer 
som ”brist på logik” och liknande är inte roligt att läsa. 

Förblindade av “skaparkänsla” 
CD anger att man på pcSKOG ibland är förblindade av en ”skaparkänsla”, en ganska vanlig mänsklig 
företeelse vilken leder till att man har svårt att vara kritisk till den egna produkten. Den är en 
anledning till att man ibland blundat för kända problem, och även delvis att man blir förvånad över 
att användarna tycker att programmet är svåranvänt. 

Från vår sida ser vi att detta är en av de stora anledningarna till att ha utomstående, ”okunniga” 
experter som testar programvaran, som inte tar hänsyn till ”favoritfunktioner” och personliga 
kopplingar till programmet. 

Om vad man vill kunna uppnå 
CD uttrycker det som att ”jag vill kunna säga att vi gör användarvänliga program, och det kan jag inte 
göra nu helt enkelt”. 

Vad man vill ha 
CD: En genomgripande design som fungerar är det man vill ha. Vet ej om vi skall driva vidare MS 
IUI efter det här [vilket var planen innan]. Tanken med att gå till K3 (Malmö Högskola) var att hitta 
en ny gränssnittsmodell kontra den vi hade, och behovet har bekräftats i och med de negativa 
användarkommentarerna i denna undersökning. 

Detta har inte nödvändigtvis med det nedslående resultatet av vårt (detta) arbete att göra. 

Konsekvens är A och O 
Det är tydligt att konsekvens är viktigt, i begrepp, kontroller, hur man genomför en uppgift, hur man 
sparar, backup osv. Det krävs tydlighet om hur man utför en uppgift, oavsett vilken det är. 

Utbildning av personal 
CD: Det är skillnad på att läsa om MS IUI och att alla förstår och använder det. Av denna anledning 
kan det vara bra att ha en utbildning i liknande arbetssätt för att få en gemensam syn på metoder och 
användbarhet, och ett gemensamt språk, så att det inte blir pannkaka av det hela. Jag är lite rädd att 
det var så med MS IUI, att det blev tillämpat till 75%. 
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Appendix 7: Skärmdumpar över huvuddelarna i programmets gränssnitt 

 

pcSKOG Gård: Fastighet 

 

 

pcSKOG Gård: Plan 
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pcSKOG Gård: Ägare 

 

 

pcSKOG Gård: Ekonomi 
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pcSKOG Gård: Program 

 

 

pcSKOG Gård: Karta 
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