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Abstract 

Students at Jönköping School of Engineering were given an assignment from Jönköping 
municipality, to evaluate their decision support system, QlikView. The students have also 
developed proposals for improvement with focus on usability.  
 
The Jönköpings municipality has currently got 11000 employees and consists of nine 
different administrations. The target group for QlikView is approximately 600 first-line 
managers.  

 
The intention of QlikView is that the users can get an overall picture of their business by 
having all information in just one system.  

 
The purpose of the thesis is to obtain a picture of what the users think about the system 
today and present relevant suggestions for improvement, which the Jönköping 
municipality can use when the introduction of the new version of QlikView takes place. 
The research questions that the study aims to answer are: 

 
• Has QlikView got a user friendly interface? 
• How can the interface be improved to become more user friendly? 

 
Theories that this work is based on is Jacob Nielsens ten usability principles and Ben 
Schneidermans eight golden rules. They are both well-known authors in the subject of 
interaction design. The thesis also deals with theories regarding how an evaluation should 
be performed and how you collect data in the most positive way. 

 
The evaluation is started with a questionnaire that was sent out to the employees who 
had been logged into the system the past six months, the students also carried out 
interviews with 6 first-line managers. The result from the questionnaire and the 
interviews is presented in both diagrams, tables and in running text.  

 
In the questionnaire, 44% of the respondents thought that the usability in QlikView was 
low. Opinions that stood out were that the selections are marked in an unclear way and 
that respondents found it difficult to know how to use the system.  

 
The six interviewed persons agreed that they all wanted to have a search box instead of 
the search function that today is ”hidden”.  

 
The suggested improvements that are presented are based on theories and result from 
the questionnaire and interviews.  

 
The work ends with a discussion and a conclusion. The conclusion is that the Jönköping 
municipality should make some changes in terms of functions and layout to enhance the 
usability. The students hope that this work will help the Jönköping municipality in their 
new version of QlikView. 
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Sammanfattning 

Studenter vid Tekniska Högskolan i Jönköping har på uppdrag av Jönköpings kommun 
utvärderat deras beslutsstödsystem, QlikView. De har även tagit fram förbättringsförslag 
med fokus på användbarhet. 

Jönköpings kommun har idag 11 000 anställda och består av nio olika förvaltningar. 
Målgruppen för QlikView är de ca 600, mestadels första linjens chefer inom Jönköpings 
kommun. 

Avsikten med QlikView är att användarna ska kunna få en helhetsbild av sin verksamhet 
genom att ha all information i ett och samma system. 

Syftet med arbetet är att skaffa sig en bild av vad användarna tycker om systemet idag 
och presenterna relevanta förbättringsförslag, som Jönköpings kommun kan använda sig 
av vid införandet av en ny version av QlikView. Frågeställningarna som arbetet behandlar 
är: 

 Har QlikView ett användarvänligt gränssnitt? 

 Hur kan gränssnittet eventuellt förbättras för att bli mer användarvänligt? 

 

Teorier som detta arbete bygger på är Jakob Nielsens tio användbarhetsprinciper och 
Ben Schneidermans åtta gyllene regler. De båda är kända författare inom ämnet 
interaktionsdesign. Arbetet behandlar också teorier angående om hur en utvärdering ska 
gå till samt om hur man på bästa sätt samlar in data. 

Utvärderingen inledes med att en enkät skickades ut till de anställda som varit inloggade i 
QlikView senaste halvåret, studenterna genomförde även samtidigt intervjuer med sex 
stycken första linjens chefer. Resultatet ifrån både enkätundersökningen och intervjuerna 
presenteras i både diagram och tabellform samt i löpande text. 

I enkätundersökningen tyckte ca 44 % av respondenterna att användbarheten i QlikView 
inte var hög. Åsikter som framgick tydligt var att valen markeras otydligt och att 
respondenterna har svårigheter med att veta hur man kan använda systemet.  Alla de 
intervjuade var överens om att de saknade en sökruta då den nuvarande sökfunktionen 
ligger gömd. 

Förbättringsförslagen presenters utifrån teorier och resultat ifrån enkätundersökningen 
och intervjuerna.  

Arbetet avslutas med en diskussion och en slutsats. Slutsatsen blev att Jönköpings 
kommun bör göra en del förändringar gällande funktion och layout för att öka 
användbarheten. Studenterna hoppas på att detta arbete ska hjälpa Jönköpings kommun 
att öka användbarheten i deras nya version av QlikView. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete utgör en del av den treåriga högskoleingenjörsutbildningen inom 
datateknik på Tekniska Högskolan i Jönköping.  Uppdraget från Stadskontoret, 
Jönköpings kommun var att utvärdera samt ge förslag på förbättringar på deras system 
QlikView. QlikView används som beslutsstöd inom Jönköpings kommun. Utvärderingen 
av QlikView fokuserades på användbarhet.  

Examensarbetet har utgått från frågeställningarna:  

 Har QlikView ett användarvänligt gränssnitt? 

 Hur kan gränssnittet eventuellt förbättras för att bli mer användarvänligt? 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Jönköpings kommun 

År 1971 bildades Jönköpings kommun och har idag omkring 128 230 invånare.1 
Kommunen är indelad i 12 kommundelar: Jönköping, Huskvarna, Gränna, Visingsö, 
Skärstad, Lekeryd, Tenhult, Barnarp, Norrahammar, Månsarp, Bankeryd och Norra Mo. 
Jönköpings kommun har idag cirka 11 000 anställda. 2 

 

Det finns nio förvaltningar inom Jönköpings kommun där alla använder QlikView: 

 Fritid Jönköping – har hand om fritidsverksamhet, fritidsanläggningar samt 
föreningsstöd mm. 

 Kultur Jönköping – har hand om kulturellverksamhet samt bibliotek mm. 

 Miljökontoret – övervakning av Industrier, förorening av luft och vatten mm.  

 Räddningstjänsten – skydd mot olyckor, krishantering mm.  

 Socialtjänsten – äldreomsorg, individomsorg mm. 

 Stadsbyggnadskontoret – fastighets bildning, kartor mm. 

 Stadskontoret – kommunstyrelsens förvaltning, lednings och utvecklings resurser. 

 Tekniska kontoret – parker, vägar, gator mm. 

 Utbildningsförvaltningen – förskola, skola, kulturskola mm.  

 

                                                 
1
 http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen.4.4bec1fbd1079e3d20bc800089.html 2012-02-16 

2
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/faktaomjonkoping.4.664ded771163cfcb190800026

000.html 2012-02-16 

http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen.4.4bec1fbd1079e3d20bc800089.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/faktaomjonkoping.4.664ded771163cfcb190800026000.html
http://www.jonkoping.se/toppmeny/omkommunen/faktaomjonkoping.4.664ded771163cfcb190800026000.html
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1.1.2 QlikView 

Jönköpings kommun började under 2008 att genomföra en offentlig upphandling där de 
sökte ett beslutsstödsystem. 3  

Jönköpings kommun jämförde olika system med avseende på systemets funktioner, pris 
och tekniska krav. För att säkerhetsställa att systemet var bra genomfördes det tester 
tillsammans med de anställa. Där fick de anställda testa att använda diverse system. Dessa 
resultat visade att QlikView var det bästa då de tyckte att det var lättast att använda. Den 
1 september, 2008, köpte kommunen QlikView och har sedan dess använt det. 4 

QlikTech är det företag som har skapat QlikView. Företaget är svenskt och grundades 
1993 i Lund av Björn Berg och Staffan Gestrelius. De hade då som grundidé att koppla 
samman data från flera olika system och därefter analysera dessa. Idén fick de när de 
utförde ett konsultuppdrag på Astra Draco i Lund. 5 

Syftet med QlikView var att leverera en produkt med mycket information utan att 
fördefiniera datastruktur. Data struktureras sedan i beslutsstödet och presenteras i en 
visuell lösning. I QlikView kan man föra samman relevant data från flera källor i en och 
samma applikation vilket möjliggör avancerade urval samt djupgående analyser. Med 
detta system kan man sprida beslutskraft långt ut i organisationen. 6 

QlikView hjälper användaren att presentera data i form av diagram, tabeller och 
interaktiv grafik. Detta för att ge en helhetsbild och att omvandla data till information 
som de kan fatta beslut från. 7 

QlikView använder sig av ett eget programspråk med egen syntax som liknar SQL. 
Beslutsystemet finns i två versioner – Small business och Enterprise. Skillnaden mellan 
versionerna är endast antalet användare. Jönköpings kommun har 600 användare och 
använder därför sig utav versionen Enterprise.8 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Uppdragsgivarens kravspecifikation och mål 

Sedan våren 2009 använder Jönköpings kommun QlikView som beslutsstöd. I dagsläget 
finns ca 600 användare, mestadels första linjens chefer. Inom kommunen finns ett 20-tal 
applikationer som integrerar data från bl.a. ekonomi, personal, barn/elev, äldreomsorg, 
individ- och familjeomsorg och enkätresultat. Utformning av gränssnitt och 
funktionalitet är mycket flexibelt och utförs till största del internt. 
Jönköpings kommun vill med hjälp av detta examensarbete utvärdera nuvarande interna 
gränssnitt och användbarhet samt få förslag till ny layout/funktionalitet.  

 

                                                 
3
 http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf 2012-04-12 

4
 Intervju med Jenny Claesson 2012-02-07 

5
 http://www.millnetbi.se/foretaget/qlikview/om-qlikview.html, hämtad 2012-03-02 

6
 Intervju med Katharina Bauer 2012-02-28 

7
 http://www.millnetbi.se/foretaget/qlikview/om-qlikview.html, hämtad 2012-03-02 

8
 Intervju med Jenny Claesson den 2012-02-07 

http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Infomaterial/Upphandlingsreglerna.pdf
http://www.millnetbi.se/foretaget/qlikview/om-qlikview.html
http://www.millnetbi.se/foretaget/qlikview/om-qlikview.html
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1.2.2 Studenternas syfte och mål 

Syftet är att studenterna ska utvärdera gränssnittet och funktioner i systemet QlikView 
med fokus på användbarhet. Studenterna ska också undersöka vad som kan förbättras i 
systemet och presentera förbättringsförslag.  
 
Målet är att utveckla ett så användarvänligt gränssnitt som möjligt. Intervjuer och enkäter 
görs med användarna för att kunna göra det användarvänligt. Detta för att uppfylla 
Jönköpings kommuns förväntningar, krav samt eventuellt presentera ett förslag på 
gränssnitt som är mer användarvänligt.  

1.2.3 Studenternas frågeställningar 

Studenterna har utgått från följande frågeställningar i detta examensarbete: 

 Har QlikView ett användarvänligt gränssnitt? 

 Hur kan gränssnittet eventuellt förbättras för att bli mer användarvänligt? 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport kommer bara att behandla användbarheten i systemet QlikView. Därför 
kommer inga tekniska lösningar att presenteras utan bara grafiska lösningar. Justeringar 
eller korrigeringar av QlikView:s gränssnitt kommer inte att göras under arbetets gång. 
 
Varje förvaltning har ett antal egna applikationer inom QlikView som berör deras 
ansvarsområde. Då det inte finns någon applikation som alla förvaltningar använder har 
all fokus lagts på den applikation som utseendemässigt ser likadan ut för alla 
förvaltningar. Det kommer heller inte att tas någon hänsyn till den information som 
lagras i QlikView. 

1.4 Disposition 

Rapporten är disponerad efter Tekniska Högskolans mall för examensarbeten. Arbetet 
inleds med en del som beskriver studenternas samt uppdragsgivarens syfte och mål med 
examensarbetet. En bakgrundsbeskrivning om uppdragsgivaren samt 
en beskriv av QlikView presenteras i denna del. 
 
Delen teoretisk bakgrund innehåller väsentliga teorier som är kopplade till ämnet 
användbarhet. 
Teoretisk bakgrund innehåller även information om hur undersökningar går till i 
samband med en utvärdering av ett system. 
 
Under rubriken Metod och genomförande beskrivs det hur studenterna har gått till väga 
samt vilka metoder som används. 
I resultatdelen presenteras resultatet av enkätundersökningen samt intervjuer med första 
linjens chefer. Enkäterna presenteras i diagram och tabeller. Intervjuerna presenteras i 
löpande text och tabeller.  
Under rubriken förbättringsförslag jämförs resultat ifrån undersökningarna med teorier, 
detta ligger till grund för de förbättringsförslag som presenteras i löpande texter och 
bilder. 
 
I slutet av rapporten diskuteras arbetets frågeställningar och resultatet ifrån 
undersökningarna. Därefter presenteras en slutsats. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Utvärdering 

När man vill göra en förändring i ett system är det viktigt att göra en utvärdering. I den 
presenteras för- och nackdelar med den nuvarande versionen. En utvärdering kan 
genomföras i diverse stadier, antingen i början när ett system är nytt eller när ett system 
behöver genomföra förändringar.  

2.1.1 Insamling av data 

Kvalitativ och kvantitativ 

Kvalitativ data är insamlad data som är komplicerat att göra om till sifferform. Den här 
sortens data kan tala om att en person är ”lång” men inte exakt hur lång i centimeter. 
Den här sortens data är väldigt svår att kunna jämföra resultat med T.ex. Textfrågor på 
enkäter. Dessa data samlas vanligast in från intervjuer.  

Kvantitativ data är insamlad data i sifferform eller som kan omvandlas till sifferform. Här 
kan användaren t.ex. få reda på hur många år en person har jobbat på ett företag men 
inte vad personen har för arbetsuppgifter. Andra exempel är; åldern på en anställd på ett 
företag eller hur många timmar varje anställd har jobbat. Denna information får man 
oftast genom en enkätundersökning.9 

 

2.1.2 Åtta utvärderingssteg  

Det finns 8 steg enligt Åke Jerkedal 10 som bör genomföras i ett utvärderingsarbete: 

1. Syften med utvärderingen 

2. Extern och/eller internutvärdering 

3. Att identifiera berörda grupper 

4. Hur kartlägger man vad berörda grupper önskar få belyst i utvärderingen 

5. Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa 

6. Design, insamling och bearbetning av data 

7. Att informera om resultat 

8. Hur får man utvärderingsresultaten utnyttjade 

  

                                                 
9
 Interaction design beyond human computer interaction, s.356 

10
 Utvärdering steg för steg s.83 
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Syften med utvärdering 

Det finns 4 olika sorters syften med en utvärdering. De delas in i: 

- Formativ utvärdering; under utvecklingen av ett program kan en formativ 
utvärdering göras för att stödja programmet. 

- Summativ utvärdering; används för att skapa en beskrivning av programmet samt 
för att kunna ge en bedömning.  

- Prognostisk utvärdering; innan programmet har framställts görs denna 
utvärdering för att ta reda på om målen är genomförbara. 

- Utvärdering av implementering; görs för att bedöma om implementeringen gick 
enligt planera.  

Dessa utvärderingar genomförs med syftet för att använda som underlag i någon 
form av beslut. 11 

Extern/intern utvärdering 

En extern utvärderare kommer utifrån och kan därför få en annan bild av systemet. En 
intern utvärderare är någon i organisationen. En intern utvärdering görs oftast efter att 
ett arbete är utfört för att se om målen är uppnådda. 12 

Att identifiera berörda grupper 

Det är viktigt att identifiera grupper inom organisationen som frågorna i utvärderingen 
kommer att beröra. För att utvärderingen ska få bästa utfall, måste man ge plats åt allas 
synpunkter. Man kan med andra ord inte göra en utvärdering på en grupp utan måste 
involvera flera grupper inom organisationen.13 

Hur kartlägger man vad berörda grupper önskar att få belyst? 

För att kartlägga vilka frågor som påverkar de grupper som utvärderingen berör bör man 
intervjua representanter ifrån de olika grupperna. Vid utvärderingar angående större 
grupper använder man enkäter för att underlätta hanteringen av informationen.  

Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa? 

Det är viktigt att ha frågor som berör alla grupper inom organisationen. Man kan inte 
bara ha frågor som berör ämnet som beställaren till utvärderingen vill ha, utan man måste 
även tänka på vad de andra grupperna kan få ut av utvärderingen. 14 

Design, insamling och bearbetning av data 

Data kan delas in i; Objektiv data och subjektiv data. Objektiv data är svar på frågor som 
besvarats med siffror, T.ex. antal kyrkobesök per år. Subjektiv data är svar på frågor som 
besvarats med text, T.ex. Engagemanget i kyrkan. 15 

  

                                                 
11

 Utvärdering steg för steg, s.83-84 
12

 Utvärdering steg för steg, s. 85-87 
13

 Utvärdering steg för steg, s.87-88, 122 
14

 Utvärdering steg för steg, s.89-90 
15

 Utvärdering steg för steg, s.91-97 
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Att rapportera utvärderingens resultat 

Formativ rapportering: Här rapporterar man resultatet efter varje steg i utvärderingen 
samt diskuterar varje område innan man går vidare.  

Summativ rapportering: Här tar man upp syfte, mål, metoder, tekniker etc. och följer en 
mall för hur man ska redogöra för resultatet i en rapport. 16 

Hur får man utvärderingsresultaten utnyttjade? 

För att resultatet av utvärderingen ska utnyttjas bör det finnas ett behov av 
utvärderingen. En viktig del är trovärdigheten i resultatet, det bör stämma överens med 
beställaren av utvärderingen. Problem uppstår om resultatet ej är trovärdigt, dvs., 
stämmer ej överens med beställarens bild. 17 

2.2 Enkäter 

Man kan göra enkäter som sedan postas, man kan också göra enkäter som besvaras direkt 
på plats. Genom enkäter kan man samla information inom ett stort område, frågorna kan 
här vara personliga, t.ex. inkomst. En enkät gör det lättare för individen att besvara dessa 
frågor då de svarade inte behöver svara utförligt med ord. En enkät är också väldigt bra 
då varje individ i lugn och ro kan besvara frågorna samt att betänketiden är god.  
Nackdelar är att personer som har läs och skrivsvårigheter har problem att besvara 
enkäter. I en enkät ges dock inga tillfällen att ställa frågor, enkät ger inte tillfälle för 
komplicerade frågor samtidigt som antalet frågor är begränsade. 18 

2.2.1 Fyra steg i enkätkonstruktion 

När man ska göra en enkät följer man fyra steg: 
 

1. Första utkastet - Här skriver man tillräckligt med frågor för att täcka området som 
sedan ska läsas av två alternativt tre personer. Det är viktigt att välja personer 
som vågar svara ärligt, detta kan vara kollegor alternativt nära vänner. Detta är 
för att det behövs respons på vad som kunde ha förbättras i utseende och i 
frågeställningen.  
 

2. Första försöksversionen - Efter att förbättringarna har gjorts ska nu personer från 
målgruppen (tre till fem personer) svara på enkäten och sedan berätta vad de 
tyckte om den. Ta tid på hur länge de behöver för att svara och förhör dem 
sedan vad de tyckte om upplägget. Här är det viktigt att åsikter framförs om 
frågorna var förståeliga, för långa samt hur det kändes att besvara dem. Efter 
detta ska han/hon som har skapat enkäten sammanställa några utav dem och 
behövs fler kan man fylla i några själv. Använd nu dessa och gör en 
provbearbetning, det vill säga; bygg upp kalkyl och datorprogram, skapa 
bearbetningsblanketter, genomför kodningsmallar, värdena ska fyllas i etc. Vid 
detta är det viktigt att ta tid på prickningsarbetet, det hjälper dig att veta ungefär 
hur lång tid det kommer att ta. 19 
 

                                                 
16

 Utvärdering steg för steg, s.97-101 
17

 Utvärdering steg för steg, s.102-104 
18

 Enkäten i praktiken, s.11-13 
19

 Att få svar, s. 58 
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3. Slutversionen - Efter att ha genomfört steg 1 och steg 2 och några enstaka 
justeringar senare så kan du nu skapa en slutversion.  
 

4. Skicka ut, samla in och gör en påminnelse – Om personerna som ska svara på enkäten 
är närvarande, höjer det svarsprocenten. En enkät som antingen skickas ut eller 
en man får ta med sig hem för att fundera över hur man ska svara, då glöms 
enkäterna lätt bort. Då ska en eller två påminnelser skickas ut. Ibland måste man 
diskutera med intressenter innan enkäten blir godkänd, men tar man tag i detta 
redan från början efter försöksversionen alternativt efter utkastet så underlättar 
det.  

 
När man använder sig av enkäter är det viktigt att ha med ett följebrev. I detta brev 
förklaras det vad avsikten är och vem som skapat den, vilka enkäten riktar sig till, hur 
lång tid de har på sig att besvara frågorna, om enkäten är skickad; vart de då ska 
skicka sina svar och hur svaren sedan ska behandlas.20 

 

2.3 Intervju 

2.3.1 Trattmodellen 

Trattmodellen är en modell som används vid intervjuer. Den består av 6 steg: 
 

Steg 1 - Öppning 
Här presentas information om syftet med intervjun, vad som ska hända med 
resultatet, hur lång tid intervjun kommer att ta och du presenterar även dig själv.21 
 
Steg 2 - Fri berättelse  
Vid början av en intervju är det viktigt och bra att ha frågor som gör att personen 
som blir intervjuad får berätta fritt. Ett exempel på detta är: Hur ser din arbetsdag ut? 
Berätta gärna om gårdagen. 22 
 
Steg 3 -Precisering 
Här handlar det om att ställa frågor som kräver preciserade svar, vilket innebär mer 
”exakta” svar – detta är ofta fakta frågor. Till exempel: Hur kan ni förbättra 
försäljningen?23 
 
Steg 4 - Kontroll 
Det är lätt hänt att man kan få två versioner av ett svar, det behöver inte vara felaktig 
information från den intervjuade, han/hon kan ha missförstått frågan och därför 
svarat annorlunda. Därför är det viktigt att kontrollera att informationen du fått 
stämmer.24 
 

                                                 
20

 Att få svar s. 59 
21

 Att få svar s.31-32 
22

 Att få svar s.32-34 
23

 Att få svar s.35-36 
24

 Att få svar s.36-37 
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Steg 5 - Information 
Efter att ha ställt alla frågor, görs en snabb sammanfattning där man går igenom 
anteckningarna tillsammans med den intervjuade. 25 
 
Steg 6 – Avslutning 
Här tackar du för hjälpen och frågar om det är möjligt att återkomma till den 
intervjuade om något är oklart alternativt saknas vid senare sammanställning. 26 

 

2.4 Interaktionsdesign 

Begreppet interaktionsdesign handlar om att utveckla produkter så att de blir lätta att 
använda. 27 Det handlar inte om grafisk formgivning utan om hur produkten 
kommunicerar med användaren. 28 Om man utvecklar en produkt men inte använder sig 
av interaktionsdesign följer produkten bara de tekniska kraven och detta resulterar i att 
användaren måste förstå hur produkten är uppbyggd.29 

2.5 Användbarhet 

Användbarhet är ett mått på kvalitet hos interaktiva produkter. Ett system har hög 
användbarhet om den motsvarar beställarens och målgruppernas krav. För att utforma 
ett användarvänligt system bör man tänka på tre punkter:30 

 Det mänskliga systemet - Här ska du tänka på generella egenskaper hos 
människan så som gemensamma mönster för hur människor ser, uppfattar och 
kommer ihåg information. Du ska även tänka på specifika egenskaper som finns 
hos målgruppen. Exempel på sådana är värderingar, attityder samt eventuella 
funktionsnedsättningar.31 

 Det sammanhang där systemet ska användas – Systemet måste anpassas efter 
de sammanhang där systemet ska användas. Sammanhanget delas in de fysiska, 
psykiska, sociala och organisatoriska. Ett exempel på ett fysiskt sammanhang är 
dålig belysning och ett exempel på psykiskt sammanhang är sekretessbelagda 
uppgifter. Kompisrelationer är ett exempel på ett socialt sammanhang. Ett 
exempel på ett organisatoriskt sammanhang är huvudkontor.32 

 Den nytta som systemet förväntas ge – Här ska du tänka på den nytta som 
systemet förväntas ge användaren av systemet samt till den som tillhanda håller 
systemet.33 

 
ISO-9241:11 är en standard som beskriver användbarhet.  
”Usability is the extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with the effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of 
use”. Definitionen beskriver att man ska ta hänsyn till målgruppen och deras krav samt 
till användningssituationen. 34 

 

                                                 
25

 Att få svar s.38 
26

 Att få svar s.38-39 
27

 http://designafterthought.net/eftertankar/eftertanke01.htm 2012-03-14 
28

 Användbarhet i praktiken s.78 
29

 Användbarhet i praktiken s.78 
30

 Användbarhet i praktiken s.14 
31

 Användbarhet i praktiken s.14 
32

 Användbarhet i praktiken s.14-15 
33

 Användbarhet i praktiken s.15 
34

 Användbarhet i praktiken s.16 
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2.6 Jakob Nielsens definition på användbarhet 

Jakob Nielsen, även kallad för ” Ledande expert inom användbarhet” läste på tekniska 
universitetet i Danmark och har en doktorsexamen inom människor och data interaktion. 
Han har skrivit flera böcker inom användbarhet och har även en egen webbplats inom 
ämnet. Han är grundaren till ”discount usability engineering” där han har tagit fram 
förbättringar inom användbarhet, detta för att han vill göra internet enklare för 
användarna att använda. Anledningen till att han kom in på detta spår var att när han 
arbetade på Sun som ”Microsystems Distinguished Engineer” från 1994 till 1998, där 
hans arbetsuppgift var att göra affärssystem enkla att använda. 35 

 

 Lätt att lära - Det är viktigt att ett system är lätt att lära sig så att tiden innan 
användaren kan börja arbeta blir så kort som möjligt. 

 Effektivt att använda - Efter att användaren har lärt sig hur system fungerar ska 
det vara effektivt att använda. 

 Lätt att komma ihåg - Det ska vara lätt att använda system även om användaren 
har varit frånvarande en tid.36 

 Få Fel - Systemet ska vara uppbyggt så att användaren kan göra så få fel i 
systemet som möjligt men om fel ändå uppstår ska användaren kunna gå tillbaka 
till situationen innan felet uppkom. 

 Subjektivt tilltalande - Det är viktigt att användaren känner att systemet är 
tilltalande vilket bidrar till att användaren tycker om att arbeta i systemet. 

 

2.7 Jakob Nielsens tio användbarhetsprinciper 

2.7.1 Simple and natural dialogue 

Det är viktigt att gränssnittet ska vara så enkelt och användarvänligt som möjligt. Därför 
ska man undvika att onödig information är synlig för användaren, informationen kan då 
förvirra användaren. Om systemet har ett avancerat gränssnitt tar det längre tid för 
användaren att lära sig om hur det fungerar.  

Information som hör ihop bör vara lagrad intill varandra dvs. synas på samma sida och 
ha samma design. Systemets gränssnitt ska vara skapats så att användaren kan styra vad 
som ska visas. 37 

2.7.2 Speak the users’ language 

Det är viktigt att gränssnitten använder ett språk som användaren förstår och inte ett 
systemorienterat språk. Gränssnittet ska använda sig av ord, fraser och ikoner som 
användaren känner igen.  

Ett exempel som kan vara svårt att förstå för användaren när man använder ett 
systemorienterat språk är: När användaren trycker på ikonen papperskorg, användaren 
tror då att filerna har raderats men det har bara blivit flyttade till mappen papperskorg. 38 

                                                 
35

 http://www.useit.com/jakob/ 2012-05-02 
36

 Användarcentrerad system design s.66 
37

 Usability engineering s.115-122 
38

 Usability engineering s.123-128 
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2.7.3 Minimize the users’ memory load 

Systemets gränssnitt ska vara designat så att användaren inte behöver komma ihåg 
information. Ett exempel är att användaren inte ska behöva komma ihåg information 
som stått på en tidigare sida, utan systemet ska hjälpa till att komma ihåg denna 
information. 

En användare som inte använder systemet så ofta ska inte behöva komma ihåg 
information som hur till exempel ett formulär ska fyllas i, utan systemet ska hjälpa 
användaren genom att ge exempel på vad som ska skrivas in. 

Systemets gränssnitt ska ge användaren den information de behöver för att kunna utföra 
uppdraget. 39 

2.7.4 Consistency 

Ett system ska använda sig av en konsekvent design. Detta bidrar till att användaren 
känner sig trygg i systemet. Ett kommando ska ha samma betydelse oavsett var i systemet 
användaren befinner sig. 

Liknande information ska placeras på samma plats i gränssnittet oavsett var i systemet 
användaren befinner sig. Informationen som hör ihop ska även formateras på samma 
sätt. Det underlättar för användaren om det finns ett standardgränssnitt.40 

2.7.5 Feedback 

Ett system ska ge både positivt och negativ feedback till användaren. Det ska inte bara 
komma feedback ifrån systemet när något har gått fel utan ge feedback om allt som 
händer.  

För att hjälpa användaren så mycket som möjligt ska system ge positiv och negativ 
feedback. Detta bidrar till att användaren får kontroll över vad som händer i systemet. 

Om ett system går sönder är det viktigt att tala om för användaren vad som gick fel och 
vad som kommer att hända.41 

2.7.6 Clearly 

Det är viktigt att systemets gränssnitt alltid erbjuder användaren att avbryta valet de håller 
på att göra, och kommer tillbaka till situationen innan. Ett exempel på detta är att det 
alltid ska finnas en avslutningsknapp på en dialogruta. 

Tack vare att ett system alltid har en avslutningsknapp känner användaren sig trygg i 
systemet och vågar prova på nya funktioner. Systemet ska visa tydligt för användaren hur 
han/hon kan avsluta nuvarande situation.42 
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 Usability engineering s.129-130 
40

 Usability engineering s.132-133 
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 Usability engineering s.134,137 
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 Usability engineering s.138-139 
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2.7.7 Shortcuts 

Ett system ska erbjuda den erfarne användaren möjligheten att använda sig av genvägar 
eller snabbkommandon för att utföra en uppgift de gjort flera gånger tidigare.  

Ett exempel på en genväg skulle kunna vara en ikon som användaren trycker på för att 
komma till en position i systemet dit han/hon ofta återkommer. 

Ett systems gränssnitt ska vara anpassat efter alla sorters användare därför bör systemet 
erbjuda genvägar till de erfarna användarna.43 

 

2.7.8 Good error messages 

Ett system ska ge användaren bra felmeddelanden som förklarar för användaren hur 
han/hon löser felet. Det finns fyra regler för hur felmeddelanden ska vara skrivna: 

1. Ett felmeddelande ska presenteras i klartext och inte med en felkod. Användaren 
ska inte behöva använda sig av en manual för att förstå vad meddelandet vill säga. 

2. Ett felmeddelande ska precisera för användaren vad som har gått fel. Ett exempel 
är: ”Systemet kan inte öppna dokumentet”. Detta bör istället skrivas:” Systemet 
kan inte öppna dokumentet ABC.doc.” 

3. Ett felmeddelande ska tala för användaren hur felet kan återgärdas. 

4. Ett felmeddelande ska inte lägga skuld på användaren utan det ska vara artigt 
skrivit.44 

2.7.9 Prevent errors 

Ett systems gränssnitt ska förhindra att fel uppkommer. Systemet ska begränsa 
möjligheterna för användaren att göra fel. Ett exempel på detta är när användaren ska 
välja en fil. Systemet ska då erbjuda användaren att välja filen i lista istället för att 
användaren ska skriva in namnet. Detta bidrar till att fel som uppstår på grund av 
felstavning förhindras.45 

2.7.10 Help and documentation 

Ett system ska vara så enkelt och användarvänligt som möjligt men det bör ändå finnas 
en bruksanvisning att tillgå för de regelbundna användarna så att det kan fördjupa sina 
kunskaper. 

Bruksanvisningen ska innehålla konkreta instruktioner om hur användaren går tillväga 
men ska inte vara allt för omfattande. Trots att inte alla användaren använder sig av 
bruksanvisningen ska den alltid vara lättillgänglig för användaren. 

En bruksanvisning får aldrig användas som ursäkt för låg användarvänlighet i 
gränssnittet.46 
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2.8 Schneidermans åtta gyllene regler för design 

De åtta gyllene reglerna är skrivna av Ben Schneiderman som är en professor inom 
datavetenskap. Han är grundaren till Human Computer Interaction Lab vid universitet i 
Maryland. Ben Schneiderman har skrivit många böcker om detta och hans mest kända är 
Designing the user interface. De åtta gyllene reglerna presenteras nedan: 

2.8.1 Strive for consistency 

Systemet ska använda sig av en konsekvent i design. Detta innebär att du till exempel ska 
använda dig ut av samma layout, färger, teckensnitt m.m. när du designar ditt system. 

2.8.2 Cater to universal usability 

Systemet ska vara anpassat för olika sorters användare så som nybörjare och experter. 
Nybörjaren ska kunna följa instruktioner i systemet för hur han/hon ska gå till väga att 
hitta den information de söker. Experterna på systemet ska kunna använda sig av 
genvägar för att komma direkt till den information de söker. 

2.8.3 Offer informative feedback 

Systemet ska ge feedback till användaren om vad som händer efter att han/hon utfört en 
handling i systemet. Om en större händelse ska genomföras så ska systemet informera 
användaren om vad som händer. Ett exempel kan vara om systemet laddar in ny data så 
bör det visas en symbol som förklarar för användaren hur långt processen är gången.  

2.8.4 Design dialogs to yield closure 

Systemet ska tala om för användaren var i processen han/hon befinner sig så de vet när 
processen är slut. Därför bör åtgärder inom systemet som hör ihop organiseras i grupper 
som har en tydlig start, mitt och slut. 

2.8.5 Prevent errors 

Systemet ska vara designat så att risken för att användaren gör fel är så liten som möjligt. 
Om användaren gör ett fel i systemet ska det finnas instruktioner för hur användaren kan 
komma tillbaka till situationen som var innan felet uppstod.  

2.8.6 Permit easy reversal of actions 

Systemet ska ge användaren möjlighet till att ångra ett val. Detta bidrar till att användaren 
vågar utforska och testa systemets funktioner då han/hon vet att det går att ångra. 

 

2.8.7 Support internal locus of control 

Användaren vill kunna styra och ha kontroll över systemet. Om användaren inte hittar 
den information han/hon söker eller om det blir svårt att utföra ett kommando, bidrar 
detta till att användaren känner sig missnöjd och besviken. 
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2.8.8 Reduce short-term memory load 

Systemets design bör vara anpassad efter människans korttidsminne. Ett system bör inte 
ställa krav på användaren att han/hon ska komma ihåg information som finns lagrad 
någon annanstans i systemet, som användaren inte ser just för tillfället.47 

 

2.9 Färglära 

Att känna till vad olika färger har för betydelse är viktigt då man ska designa ett system 
eller en hemsida. Människan kopplar färger till olika saker så som att rött symboliserar till 
exempel livsfara eller kärlek. 
Färger har olika betydelser: 

 Röd - Färgen röd är den färg som fångar uppmärksamhet. Röd är den 
internationella färgen för stop. Den symboliserar ofta att något är livsfarligt. 
Färgen används för att fånga användarens uppmärksamhet därför skrivs oftast 
varningstexter med rött. Röd symboliserar kärlek.48 
 

 Gul - Färgen gul är den färg som symboliserar lycka och glädje. Gult är även 
färgen som används på trafikljus och vägskyltar för att uppmärksamma föraren 
att han/hon bör vara försiktig. Färgen gult är den färg som syns tydligast av alla 
färger i ett spektrum.49 
 

 Blå - Färgen blå symboliserar lugn och trygghet.50 Blå är många människors 
favoritfärg. Färgen används över hela världen för att symbolisera säkerhet.51 
 

 Grön - Färgen grönt symboliserar natur och hälsa. Grönt visar att något är 
tillåtet/godkänt till exempel är trafikljuset grönt när du får köra.52 
 

 Vitt - Färgen vitt symboliserar renhet och oskyldighet. Vitt används ofta som 
bakgrundsfärg då den går att kombinera med andra färger.53 
 

 Svart - Färgen svart symboliserar sorg och formalitet. Svart används ofta som 
teckensnitts färg då den kan ses av alla. För att andra färger ska kunna träda fram 
används svart som bakgrund.54 
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3 Metod och genomförande 
Såväl kvalitativ som kvantitativ data har samlats in. För att samla in kvalitativ data 
genomfördes intervjuer och för kvantitativ data genomfördes enkäter. Först ges en 
beskrivning av hur QlikView fungerar, som sedan följs av beskrivningar om hur 
enkätundersökningen och intervjuerna har gjorts.  

3.1 Beskrivning av QlikView 

Varje förvaltning inom Jönköpings kommun har en egen applikation där de kan följa sin 
verksamhet. För att beskriva hur en sådan applikation fungerar har skärmdumpar tagits 
på Utbildningsförvaltningens applikation. 

 

Figur 1 Info-fliken i applikationen 

När användaren startar applikationen kommer de till denna informationssida. Den 
beskriver grundligt för användaren de olika funktioner som går att utföra i applikationen. 
Exempel på information användaren hittar där är att när du har gjort ett val markeras det 
med grön färg, data som hör ihop med det valet du har gjort markeras med färgen vit 
och data som inte hör ihop med ditt val markeras med färgen grå. Applikationen är 
uppbyggd med hjälp av flikar. Flikarna är: 

 Info- Här hittar användaren information om de grundläggande funktionerna som 

de bör känna till. 

  Ekonomi- här kan användaren följa upp sin ekonomi genom att titta på bland 

annat transaktioner m.m. 

  Personal- Här kan användaren se information om sin personal så som 

personnummer, anställda, frånvaro, tidsanvändning m.m. 

  Barn/elever- Här kan användaren följa upp se antal barn/elever på sin 

verksamhet, betygstatistik, schemasnitt m.m. 

  Befolkningsprognos- Här kan användaren se hur befolkningen inom olika åldrar 

och områden förväntas att se ut. 

  Telefondeb- Här kan användaren följa upp alla telefondebiteringar. 
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Figur 2 Ekonomi-fliken i applikationen 

 
När användarna har klickat på fliken Ekonomi ser applikationen ut så här. Användaren 
kan då välja ansvarsområde och sedan välja att se ekonomin för en viss period. Sedan 
måste användarna välja arbetsyta. Här kan användaren välja mellan: Driftuppf, 
Personalkostnader, Arbetsyta GN, Tillgångar/skulder, Resultatfonder, Verksamhetsuppf, 
Skolmåltid SBN, Investeringsuppf, Analyslista, Transaktioner. 
 Längst ner till vänster hittar användaren en ruta som heter Aktuellt val denna beskriver 
alla val som användaren har gjort. Ovanför denna ruta hittar användaren en multibox (ett 
objekt som visar många fält samtidigt) där han/hon kan göra fler urval. Användaren kan 
även välja att spara sina val som ett bokmärke för att undgå att behöva klicka alla val vid 
nästa besök då de vill följa upp information. Längt upp i vänstra hörnet finner 
användaren tre knappar. En för att rensa alla val de har gjort och de andra två används 
för att gå tillbaka/gå framåt. 
 

 

Figur 3 Exempel på vad som visas när man gjort val på ekonomifliken 
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När användaren har klickat på ansvarsområde 6 syns en listbox (ett objekt med ett fält) 
med vilka val du kan göra inom det området. I detta exempel har användaren valt Junedal 
Re i listan och sedan valt period 2011 samt arbetsyta verksamhetsuppföljning. Då visas 
resultatet per verksamhet i både ett diagram och en tabell. 

 

 

Figur 4 Transaktioner under ekonomifliken 

 
När användaren väljer arbetsyta transaktioner kan han/hon se alla transaktioner som är 
genomförda. Står det faktura i den sista kolumnen kan användaren trycka på den och få 
upp fakturan i ett nytt fönster. 

3.2 Enkäter 

Frågorna som valdes till enkäten berör hela beslutssystemet där respondenterna fick 
uttrycka sin åsikt. Enkäten inleds med fem frågor som berör deras bakgrund och avslutas 
med en fråga där de ska bedöma vad de själva anser sig ha för kompetens inom QlikView 
enligt en 1-5 skala. Efter detta följer elva frågor där respondenterna får svara på vad de 
tycker om gränssnittet och användarvänligheten. Enkäten avslutas med att 
respondenterna får lämna en kommentar om vad som är bra respektive dåligt med 
QlikView. Enkäten skapades i Jönköpings kommuns enkätsystem esMaker. 

Påståendena som presenterades i enkäten var: 

1. Jag upplever att min kompetens inom QlikView 

2. Jag tycker att systemet har ett tilltalande utseende 

3. Jag tycker att det framgår tydligt hur jag kan använda systemet 

4. Jag tycker att QlikView visar var jag befinner mig i systemet 

5. Jag tycker att teckensnitt och teckenstorlek är användarvänliga 

6. Jag tycker att det är enkelt att finna de data jag söker 

7. Jag tycker det är lätt att gå ett steg tillbaka (förra valet) i QlikView 

8. Jag tycker det är lätt att läsa diagram/tabeller och tyda dess data 

9. Jag tycker att det markeras tydligt vilka val jag har gjort 

10. Sammanfattningsvis – vad tycker du om användbarheten i QlikView som helhet? 
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11. Jag vet vem jag ska kontakta om jag har frågor eller synpunkter gällande 
QlikView 

12. Lämna gärna kommentarer angående om vad som är bra respektive dåligt med 
QlikView 

3.2.1 Urval 

Det är 600, mestadels första linjens chefer som har tillgång till systemet QlikView. Då alla 
chefer inte använder systemet dagligen skickades enkäten ut till alla chefer som varit 
inloggade i systemet minst två gånger senaste halv året. Detta för att komma åt de chefer 
som har kunnat skaffa sig en uppfattning om systemets användbarhet. 

Ett e-postmeddelande med en länk till hemsidan där enkäten fanns skickades ut till 489 
första linjens chefer. Enkäten låg ute i två veckor och en påminnelse skickades under 
perioden för att öka svarsfrekvensen. Av de 489 personerna som mottog enkäten svarade 
227 stycken. 

3.2.2 Bearbetning av enkätsvar 

Svaren ifrån enkäten sammanställdes automatiskt i systemet esMaker till en PDF-fil som 
innehöll en tabell och ett diagram per fråga. Systemet esMaker skapade även en Excel-fil 
som innehöll resultatet ifrån enkäterna. Excel-filen lästes sedan in QlikView, där 
tillsammans med handledare Jenny Claesson på Jönköpings kommun en applikation 
skapades för att grafiskt kunna visa resultatet. Resultatet ifrån enkäterna sammanställdes 
och presenteras under rubriken Resultat enkäter. 

 

3.3 Intervjuer 

Intervjufrågorna som används i intervjuerna baseras på Jan-Axel Kylens trattmodell. 
Intervjuerna inleds med fyra frågor som berör den intervjuades bakgrund. Efter detta 
följer sex frågor som berör QlikViews användarvänlighet. Intervjun avslutas med tre 
öppna frågor gällande vad de tycker QlikView saknar. 

 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

2. Hur ofta använder du QlikView? 

3. I vilket syfte använder du QlikView? 

4. Hur upplever du din kompetens inom QlikView 

5. Vad tycker du om utseendet i applikationerna du använder? 

6. Vad tycker du om teckensnitt och teckenstorlek i systemet? 

7. Vad tycker du om tabellerna och diagrammen? Är de lätta att förstå? 

8. Visar systemet tydligt var i applikationen du befinner dig+ 

9. Syns det tydligt i systemet vilka val du har gjort? 

10. Tycker du det är lätt att söka i systemet? 

11. Vad tycker du är bra respektive dåligt med QlikView? 

12. Är det något du saknar i systemet? 

13. Vad är din helhets intryck av systemet? 
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14. Vad skulle du vilja ändra i systemet för att göra det mer användarvänligt och 

modernt? 

3.3.1 Urval 

Intervjuerna valdes att genomföras med chefer ifrån de förvaltningar som använder 
QlikView mest. De valdes ut med hjälp av kontaktpersonerna på respektive förvaltning, 
med hänsyn till deras erfarenhet inom QlikView. Antalet intervjuer som genomfördes var 
sex stycken; två från Utbildningsförvaltning, två ifrån Socialförvaltningen, en ifrån 
Tekniska kontoret samt en ifrån Fritid Jönköping. 

 

3.3.2 Bearbetning av intervjusvar 

Resultatet ifrån intervjuerna sammanställdes i form av tabeller och en sammanfattning. 
Där varje fråga har en egen tabell och varje person som intervjuats fick representeras av 
en siffra. Fråga 1 som ställdes(vad de har för arbetsuppgift) är inte med i resultatet då 
denna fråga ställdes bara för att ge en bakgrund till vad personen arbetar med. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Resultat enkäter 

Enkäten fick 227 respondenter av 489 tillfrågade. Av de 227 respondenterna som deltog 
var 159 stycken kvinnor och 68 stycken var män. 47,6 % av deltagarna svarade att de 
använder systemet några gånger i månaden. Av de 227 deltagarna hade 44,5 % bedömt 
sin kompetens inom QlikView till en trea på en 1-5 skala. Resultat på de resterande 
frågorna presenteras nedan i två olika sorters diagram, baserat på kön respektive ålder 
ifrån QlikView. Uppdelningen av resultatet efter kön och ålder gjordes för att ta reda på 
om det hade någon inverkan. 

4.1.1 Resultat diagram enkäter 

Fråga 3: 

 

  

Figur 5 Resultat enkätfråga 3 efter kön 
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Figur 6 Resultat enkätfråga 3 efter ålder 

 

38 % av kvinnorna och 44 % av männen vilket är majoriteten, tycker att systemet har ett 
tilltalande utseende. Dock tyckte 13 % av kvinnorna och 10 % av männen att systemet 
inte hade ett tilltalande utseende (se Figur 5). Den åldersgrupp som har gett den positiva 
responsen om QlikViews utseende är mellan 30-39år och 60år eller äldre (se Figur 6). 
 
Fråga 4 
 

 

Figur 7 Resultat enkätfråga 4 efter kön 
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Figur 8 Resultat enkätfråga 4 efter ålder 

 

 

 
38 % av kvinnorna och 40 % av männen tycker att systemet visar tydligt hur det ska/kan 
användas. Av antalet svarande kvinnliga respondenter tycker 33 % och 30 % av de 
manliga respondenterna att systemet ej visar tydligt hur det ska/kan användas (se Figur 
7). Den positiva responsen kommer från åldersgrupperna 30-39år och 60år eller äldre (se 
Figur 8). 

 
Fråga 5: 
 

 

Figur 9 Resultat enkätfråga 5 efter kön 
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Figur 10 Resultat enkätfråga 5 efter ålder 

 
36 % av kvinnorna och 37 % av männen tyckte att systemet visar tydligt var användaren 
befinner sig. Det var 20 % av kvinnorna samt 29 % av männen som tyckte att systemet 
inte visar tydligt var användaren befinner sig (se Figur 9). Den positiva responsen 
kommer från åldergruppen 60år eller äldre som tycker att systemet visar tydligt var de 
befinner sig (se Figur 10).  

 

 
Fråga 6: 
 

 

Figur 11 Resultat enkätfråga 6 efter kön 
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Figur 12 Resultat enkätfråga 6 efter ålder 

 
51 % av kvinnorna och 46 % av männen tycker att systemet har användarvänligt 
teckensnitt och storlek. Det var bara 8 % av kvinnorna och 5 % av männen som tycker 
att det behövdes förbättras(se Figur 11). Den åldersgrupp som gav positiv respons 
angående QlikViews teckensnitt och teckenstorlek var mellan 30år-39år gamla. De 
respondenter som på denna fråga inte instämde att teckensnittet och teckenstorleken var 
användarvänliga var alla inom åldersgruppen 60år eller äldre (se Figur 12). 
 

 

 
Fråga 7: 
 

 

Figur 13 Resultat enkätfråga 7 efter kön 
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Figur 14 Resultat enkätfråga 7 efter ålder 

 
36 % av kvinnorna tyckte att det är enkelt att finna data de söker. 43 % männen gav 
däremot en 4 i betyg gentemot kvinnorna, där majoriteten gav 3 i betyg. Det var 34 % av 
kvinnorna och 20 % av männen som tycker att det är svårt att hitta den data de söker (se 
Figur 13). Överlag gav alla åldersgrupper betyget (se Figur 14). 
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Fråga 8: 
 

 

Figur 15 Resultat enkätfråga 8 efter kön 

 

 

Figur 16 Resultat enkätfråga 8 efter ålder 

 
26 % av kvinnorna och 41 % av männen tycker att det är lätt att gå ett steg tillbaka i 
QlikView. Det var 28 % av kvinnorna samt 15 % av männen som svarade att det är svårt 
att gå ett steg tillbaka i systemet (se Figur 15). Den åldergrupp som upplevde att det var 
svårast att gå ett steg tillbaka var de som är yngre än 30. Åldersgruppen 60år eller äldre 
var den grupp som tycker att det är lättast (se Figur 16). 
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Fråga 9: 
 

 

Figur 17 Resultat enkätfråga 9 efter kön 

 

 

Figur 18 Resultat enkätfråga 9 efter ålder 

 

 
41 % av kvinnorna och 44 % av männen tycker att det är lätt att läsa diagram/tabeller i 

systemet QlikView. Det var 18 % av kvinnorna samt 13 % av männen som ansåg att 

diagram/tabeller var svåra att tyda (se Figur 17). Åldersgruppen yngre än 30år och 

50år-59år gamla var de grupper som ansåg att det är svårt att tyda diagram/tabeller. 

De i åldersgruppen 40år-49år var den grupp som tyckte att det var lätt att läsa och 

tyda (se Figur 18). 
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Fråga 10: 

 

 

Figur 19 Resultat enkätfråga 10 efter kön 

 

 

Figur 20 Resultat enkätfråga 10 efter ålder 

 
 
36 % av kvinnorna och 40 % av männen tycker att det markeras tydligt vilka val de har 
gjort i systemet. Det var 14 % av kvinnorna och 21 % av männen som tyckte att det var 
otydligt (se Figur 19). Hälften av alla respondenter i åldersgruppen yngre än 30år tyckte 
att det markeras otydligt i systemet, dock tyckte åldersgruppen 60år eller äldre att det 
markeras tydligt (se Figur 20). 
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Fråga 11: 
 

 

Figur 21 Resultat enkätfråga 11 efter kön 

 

 

Figur 22 Resultat enkätfråga 11 efter ålder 

 
44 % av kvinnorna och 40 % av männen tycker att användbarheten i QlikView är bra. 
Det var 15 % av kvinnorna och 13 % av männen som upplever att systemet inte är 
användarvänligt (se Figur 21). Hälften av alla deltagare i åldersgruppen yngre än 30år gav 
medelbetyget 3. Åldersgruppen 30år-39år samt 60år och äldre tycker båda att systemet är 
användarvänligt (se Figur 22). 
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Fråga 12: 
 

 

Figur 23 Resultat enkätfråga 12 

 
72 % av respondenterna svarade att de visste vem de skulle kontakta om de hade 
frågor/synpunkter gällande systemet (se Figur 23). 

Som avslutning på enkäten fick respondenterna möjlighet till att lämna en kommentar 
om vad som de tyckte var bra respektive dåligt med QlikView. Den kommentar som de 
flesta gav var att de ville ha mer utbildning inom QlikView. De vill både ha mer 
grundläggande utbildning och sedan även ha en uppföljning på den. Nedan följer positiva 
och negativa kommentarer angående QlikView. 

Positiva kommentarer 

Den kommentar som de flesta respondenterna lämnade var att QlikView är 
lättöverskådligt och att det är bra att man kan se information ifrån flera olika system i ett 
och samma. Andra positiva kommentarer som lämnades var: 

 ”QlikView är bra för de som inte har lika hög IT-vana som jag”. 

 ”Jag tycker att QlikView är ett av de bättre system som tagits fram.” 

 ”Klockrent verktyg - ger mig en snabb överblick!”  

Negativa kommentarer 

De negativa kommentarerna handlade om systemets användbarhet. Där de flesta 
handlade om att det är svårt att veta vilka val du har gjort och hur du tar dig tillbaka till 
föregående val. Andra negativa kommentarer som lämnades var: 

 ”Det är svårt att navigera i systemet då man inte är inne och arbetar i det så 
ofta.” 

 ”Svårt att hitta utskriftssymbolen, de symbolerna som finns är små och syns inte 
tydligt.” 

 ”Kan inte söka på flera rektorsenheter samtidigt .” 
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 ”Mycket textinformation att välja på, på ett litet utrymme. Lätt att hamna fel 
måste ibland ta bort allt och börja från början.” 

 ”Tabeller och diagram etc. förklaras inte alltid.” 

Sammanfattning enkäter 

Sammanfattningsvis tyckte respondenterna att QlikView är ett bra system. De frågor där 
respondenterna hade ett utmärkande svar presenteras i punktform nedan. 

 Många respondenter tyckte att det inte framgick tydligt hur man kan använda 
systemet. 

 Respondenterna tycker att det inte framgår tydligt var i systemet de befinner sig. 

 De kvinnliga respondenterna tyckte att det inte var enkelt att hitta den data de 
söker, männen tyckte dock att det var enkelt. 

 Teckensnitt och teckenstorlek tycker respondenterna är användarvänliga. 

 Övervägande delen av respondenterna tycker att det varken är enkelt eller svårt 
att gå ett steg tillbaka d.v.s. de har gett medelbetyg 3. 

 Majoriteten av kvinnor och män tyckte att det var lätt att läsa diagram/tabeller 
och tyda dess data. 

 Ungefär hälften av respondenterna tyckte att det markeras otydligt vilka val de 
har gjort. 

 Cirka hälften av respondenterna tyckte sammanfattningsvis att QlikViews 
användbarhet var god. 

 En tredjedel av respondenterna visste inte vem de skulle kontakta angående 
frågor och synpunkter gällande QlikView. 

4.2 Resultat Intervjuer 

Intervjuerna har genomfört med 6st enhetschefer. Det genomfördes två intervjuer med 
chefer ifrån utbildningsförvaltningen och två ifrån socialförvaltningen och en ifrån 
tekniska kontoret samt med en ifrån Fritid Jönköping. Av de sex personerna som 
intervjuades var det fyra män och två kvinnor. 

Tre av sex personer som intervjuades använde QlikView ett par gånger i månaden. De 
andra tre personerna använde QlikView ett par gånger i veckan eller dagligen. 

Resultatet ifrån intervjuerna presenteras i tabellerna nedan. 

4.2.1 Resultattabeller för intervjuer 

Tabell 1 Resultat intervjufråga 2 

Intervjuperson Fråga 2: Hur ofta använder du QlikView? 

1 Dagligen 

2 Ett par gånger i veckan 

3 Ett par gånger i månaden 

4 Ett par gånger i månaden 

5 Ett par gånger i veckan 

6 Ett par gånger i månaden 
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Antalet gånger användaren använder QlikView varierar mellan personerna. Det vanligaste 
svaret som angavs var ett par gånger i månaden. 
 

Tabell 2 Resultat intervjufråga 3 

Intervjuperson Fråga3: I vilket syfte använder du QlikView? 

1 Uppföljning av personal och ekonomi 

2 Uppföljning av ekonomi och enkäter 

3 Uppföljning av ekonomi och brukare 

4 Går igenom alla flikar i QlikView 

5 Uppföljning av ekonomi 

6 Uppföljning av antal elever på skolor och brukarenkäter 

 
Fem av sex personer svarade att de använder QlikView för att följa upp enhetens 
ekonomi. Den sjätte personen använder det för att följa upp enkäter och antalet elever på 
olika skolor. 
 

Tabell 3 Resultat intervjufråga 4 

Intervjuperson Fråga 4: Hur upplever du din kompetens inom QlikView 

1 Mycket bra 

2 Bra  

3 Mycket bra 

4 Bra 

5 Bra 

6 Bra 

 
Fyra av sex personer tyckte att deras kompetens inom QlikView var bra. De andra två 
personer upplevde att deras kompetens inom QlikView var mycket bra. 
 

Tabell 4 Resultat intervjufråga 5 

Intervjuperson Fråga 5: Vad tycker du om utseendet i applikationerna du använder? 

1 Lite grått 

2 Lätt och överskådligt 

3 Ej den roligaste men fyller sin funktion 

4 Mycket tomma ytor 

5 Aldrig tänkt på utseendet är bara ute efter funktionerna 

6 Utseendet har inte spelat någon roll då man får ut den information som man 
söker 

 
På denna fråga hade alla personer olika åsikter. De flesta hade dock inte funderat så 
mycket på utseendet då de endast var intresserade av funktionerna i QlikView. 
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Tabell 5 Resultat intervjufråga 6 

Intervjuperson Fråga 6: Vad tycker du om teckensnitt och teckenstorlek i systemet? 

1 Är okej beror på skärm 

2 Det är okej 

3 Ej upplevt problem med det 

4 Det är bra 

5 Det är bra, kanske att man skulle få välja storlek själv 

6 Texten är lite liten då man sitter på en bärbar dator men är bra på en stor 
skärm 

 
Ingen person upplever att teckensnittet och teckenstorleken är dålig. Åsikten varierar 
beroende på vilken storlek på datorskärm man använder sig av.  
 

Tabell 6 Resultat intervjufråga 7 

Intervjuperson Fråga 7: Vad tycker du om tabellerna och diagrammen? Är de lätta att förstå? 

1 Vill kunna bygga egna diagram 

2 Svår tolkat ibland 

3 Kollar ej så många diagram. Finns inte så många i mina applikationer 

4 Inga problem 

5 Bra och tydliga 

6 Ja det funkar 

 
Tre av sex personer upplever att det inte är några problem med att tyda eller förstå 
diagrammen och tabellerna. En person hade inte så många diagram i sin applikation så 
han hade ingen åsikt om detta. 
 
 

Tabell 7 Resultat intervjufråga 8 

Intervjuperson Fråga 8: Visar systemet tydligt var i applikationen du befinner dig? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Inga bekymmer men inte alltid så logiskt att veta var man befinner sig. 

4 Ja 

5 Ja 

6 Ja 

 
Ingen av de sex personerna upplever problem med att veta var i systemet de befinner sig. 
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Tabell 8 Resultat intervjufråga 9 

Intervjuperson Fråga 9: Syns det tydligt vilka val du har gjort? 

1 Ja, dock borde aktuella val rutan synas tydligare 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

6 Valen borde synas tydligare i tabellen till vänster. Lätt att man trycker fel. 

 
Fem av sex personer har svarat ja på frågan. Dock borde rutan Aktuellt Val rutan vara 
tydligare. 

Tabell 9 Resultat intervjufråga 10 

Intervjuperson Fråga 10: Tycker du det är lätt att söka i systemet? 

1 Ja 

2 Kände inte till sökfunktionen. Skulle använda sökruta om det fanns. 

3 Gör det inte så ofta. Sökruta bör finnas skulle underlätta. 

4 Aldrig gjort de men hade gärna haft en sökruta 

5 Aldrig gjort. Sökruta borde finnas 

6 Har gärna en sökruta 

 
 
Fyra av sex personer vet inte hur sökfunktionen i QlikView fungerar. De vill istället ha en 
sökruta detta skulle underlätta för dem. 
 

Tabell 10 Resultat intervjufråga 11 

Intervjuperson Fråga 11: Vad tycker du är bra respektive dåligt med QlikView 

1 Lättillgängligt. Är för styrt vill bygga eget dvs. välja vilka kolumner som ska 
synas i rapporter m.m. 

2 Snabbt system hittar lätt det jag vill veta. 

3 Vet man vilken data man söker är systemet bra. Bättre än förra systemet. 

4 Snabb överblick på ekonomin. Syns tydligt om något är fel. 

5 Dåligt att hon ser allas information annars är systemet bra. 

6 Bra: det går inte att ta bort någon data i systemet, är färsk data då det 
uppdateras varje natt. Dåligt: Saknar data ifrån andra system. 

 
Alla sex personer tycker att systemet är bra. Dock har de olika åsikter om vad som är 
dåligt med systemet. Åsikterna handlar om att de bland annat vill se information ifrån 
andra systemet i QlikView och att det är dåligt att man ser andras information samt att 
systemet är väldigt styrt. 
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Tabell 11 Resultat intervjufråga 12 

Intervjuperson Fråga 12: Är det något du saknar i systemet? 

1 Fler valmöjligheter 

2 Samla mer data ifrån andra systemet.  

3 Uppföljning av ekonomi av en enskild brukare, slippa hämta ut data till Excel 
och göra om den där. Skulle vilja visa den direkt i QlikView. 

4 Utbildning 

5 Sökruta, jämföra flera år 

6 Saknar möjligheten att göra egna diagram. Gärna samma gränssnitt i alla 
applikationer. 

 
På denna fråga hade alla olika synpunkter på vad de saknade i systemet. 
 
Tabell 12 Resultat intervjufråga 13 
Intervjuperson Fråga 13: Vad är din helhets intryck av systemet? 

1 Smidigt men vill ha mer grafiskt 

2 Tycker det är jättebra. Är bra att man kan se en högra nivå 

3 Verktyget har potential. Vill att det ska vara lättare att lämna synpunkter. 
Infofliken måste göras mer tydlig. 

4 Lätt att använda. Bra för att följa upp ekonomin 

5 Helhets intrycket är bra allt finns där. 

6 Bra och tryckt med färsk data. 

 
Helhetsintrycket av QlikView tyckte alla var bra. Det är ett system som har potential och 
det är bra att allt är samlat i ett system. 
 

Tabell 13 Resultat intervjufråga 14 

Intervjuperson Fråga 14: Vad skulle du vilja ändra i systemet för att göra det mer 
användarvänligt och modernt? 

1 Mer färg ej grått samt att områdena i diagrammen bör anpassas efter 
förvaltning 

2 Lägga till fler system som är kopplat till QlikView 

3 Fräschare design 

4 Ta bort alla tomma utrymmen 

5 Mer pedagogiskt 

6 Ta ut nyckelfaktorer och bara visa den data i en applikation.  

 

Alla hade olika åsikter om vad de skulle vilja ändra på i systemet för att göra det mer 
användarvänligt och modernt. 
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Sammanfattning intervjuer 
Sammanfattningsvis tyckte de intervjuade att det var ett bra system. De utmärkande 
svaren presenteras i punktform nedan: 

 Teckensnitt och teckenstorlek tyckte de intervjuade var bra. 

 Större delen av de intervjuade tyckte att det markerades tydligt var i systemet de 
befinner sig. 

 Majoriteten av de intervjuade tyckte att det markerades tydligt vilka val de har 
gjort. 

 Alla de intervjuade saknade en sökruta. Då de inte kände till den nuvarande 
sökfunktionen. 

 Det kom fram i intervjuerna att det finns många tomma ytor i applikationerna. 

 Negativa kommentarer lämnades angående att ”aktuellt val” rutan syns dåligt. 

 Ett par av de intervjuade saknade möjligheten att skapa egna diagram samt att 
områdena i diagrammen borde anpassas efter varje förvaltning. 

 Flera av de intervjuade lämnade kommentarer om att de saknar data ifrån andra 
system t.ex. Medvind.  

 En av de intervjuade saknade möjligheten att ta ut nyckelfaktorer och bara visa 
den data i applikationen. 

 En genomgående åsikt var att systemet hade en grå och tråkig design. 

 Större delen av de intervjuade saknade möjligheten att jämföra olika 
ansvarområden. 

 En åsikt som kom fram var att det borde vara lättare att lämna åsikter och 
synpunkter. 

 Ingen av de intervjuade kände till att det fanns en info-flik. 

 Flera av de intervjuade lämnade kommentarer angående att det är tidskrävande 
att behöva hämta ut data från QlikView till Excel och sedan göra om data där till 
olika diagram och tabeller. 
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5 Förbättringsförslag 
Förbättringsförslagen bygger på det resultat som har kommit fram i 
enkätundersökningen samt intervjuerna. De bygger även på de teorier som tidigare har 
presenterats i arbetet. Förändringarna är baserade på användarnas åsikter om systemet. 

Bilderna används för att förtydliga förbättringsförslagen i texterna nedan. 

5.1 Layout  

Tidigare fanns Jönköpings kommuns logga längst upp i vänster hörn. Under loggan fann 
man knappar för att rensa alla val och sedan två knappar för att gå ett steg tillbaka och ett 

steg framåt (Se Figur 24). I förbättringsförslaget är loggan och knapparna placerade på 

samma plats dock med annan färg då hela systemets bakgrundsfärg har ändrats till blå. 

Det är viktigt att loggan och knapparna syns tydligt (Se Figur 25). Detta bidrar till att det 

blir enkelt för användaren att komma ihåg hur han/hon ska göra om de vill gå ett steg 
tillbaka till exempel. Det gäller för alla sidor, så att de läggs på användarens minne. Detta 
kopplas till Schneiderman teorier: Strive for consistency, Permit easy reversal of actions, 
Reduce short-term memory load samt till Nielsens teorier: Speak the users’ language, 
Consistency, Clearly 

 

 

Figur 24 Rensa knappar Original 

  

Figur 25 Rensa knappar förbättringsförslag 

 

Tidigare var år och månader presenterade i en gemensam listbox som döptes till period 
(Se Figur 26). Därefter var en listbox med arbetsytor presenterad, i den var det otydligt 
om det var text eller om det fanns någon funktion med texten. Man tar för givet att 
användaren ska förstå funktionaliteten, vilket är fel. Respondenterna i 
enkätundersökningen och intervjuerna tyckte inte att systemet visade hur det skulle 
användas.  
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Nu har det lagts till checkboxar som gör att det blir väldigt mycket lättare för användaren 
att se vilka val han/hon har gjort (Se Figur 27). Genom att ha en checkbox framför all 
text förstår användaren nu att det ska göras ett val, det finns alltså en funktion och inte 
bara utskriven text, systemet tar nu inte förgivet att användaren ska veta detta. 
Listboxarna har nu också tydliga rubriker till varje tabell och texten har även gjorts fet 
som gör det lättare för användaren att tyda/läsa. Detta förbättringsförslag kopplas till 
Schneidermans teorier: Strive for consistency, Support internal locus of control, Reduce 
short-term memory load 
Förbättringarna kan även kopplas till Nielsens teorier: Simple and natural dialogue,Speak 
the users’ language,Consistency. 

 

 

Figur 26 Område för val Original 

 

 

Figur 27 Område för val förbättringsförslag 

             

Då valen som användaren kunde göra inte var placerade intill varandra bidrog detta till 

att det fanns mycket tomma ytor som inte användes (Se Figur 28). I förbättringsförslaget 

är alla valen placerade längst upp på sidan. Detta bidrar till att användaren nu kan se 

tydligt vilka val han/hon kan göra och att de tomma ytorna har försvunnit. (Se Figur 29). 

Detta kopplas även till Jakobs Nielsens teori: Simple and natural dialogue. 

Då det kom fram i intervjuerna att användarna tyckte att systemet inte hade ett tilltalande 

utseende utan var väldigt grått och tråkigt (Se Figur 28). Har nu färgerna i systemet 

ändrats i förbättringsförslaget. Den tidigare grå färgen i huvudet har bytts ut till en ljusblå 

färg (Se Figur 29). Då detta bidrar till att systemet upplevs ljusare och mer 

användarvänligt. Anledningen till den gråa färgen ersattes med en blå färg är för att 
färgen blå symboliserar lugn och trygghet. Det framkom också i intervjuerna att 
användarna ville att aktuellt val rutan skulle göras mer synlig(Se Figur 28). Därför har den 
nu placerats uppe till höger bredvid alla valmöjligheter. (Se Figur 29). 
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Figur 28 Hela ekonomifliken Original 

 

 

Figur 29 Hela ekonomifliken förbättringsförslag 

 

Då respondenterna i enkätundersökningen svarade att de tyckte att diagrammen var svåra 
att tyda (Se Figur 30), har nu bakgrundsfärgen och ritytans bakgrundsfärg i diagrammet 
ändrats till vitt. Texten på axlarna samt förklarande text var tidigare i vitt men är nu i 
svart. Teckenstilen var tidigare normal och den är nu fet. Dessa ändringar har gjorts för 
att göra diagrammen läsbara och enklare att tyda för användaren (Se Figur 31). 
Förbättringsförslaget kopplas till Schneidermans teori Strive for consistency samt 
Nielsens teori Consistency. 
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Figur 30 Diagram Original  

 

 

Figur 31 Diagram förbättringsförslag 

 

5.2 Sökfunktion 

Sökfunktionen var tidigare ”gömd”. Den var inte synlig utan här krävde systemet att 
användaren skulle veta hur man gjorde för att kunna söka. Då behövde användaren till 
exempel gå in på ”urval” och sedan kom en lista fram där användaren var tvungen att 
veta att det bara var att börja skriva, detta kunde användaren även göra i tabeller. Då kom 

ett sökfält upp som det visas på bilden(Se Figur 32). 

 Nu finns det en sökfunktion som är synlig och funktionell (Se Figur 33). Den är 

placerad till höger om listboxarna och multiboxarna och har samma placering genom 
hela systemet. Detta för att hjälpa de respondenter som tyckte att det var svårt att finna 
den data de sökte. Detta kopplas till Schneidermans teorier: Strive, Cater, control, 
Reduce. Dessa förändringar kan även kopplas till Nielsens teorier: Simple and natural 
dialogue, Speak the users’ language,Consistency. 
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Figur 32 Sökfunktion Original 

 

 

Figur 33 Sökfunktion förbättringsförslag 

 

5.3 Manual 

I enkäten tillfrågades användarna bland annat om de tyckte att det framgick hur man 
kunde använda systemet och om de kände till vem de skulle kontakta angående 

synpunkter och frågor (Se Figur 34). Respondenterna svarade att det inte framgick tydligt 

hur systemet kunde användas samt att cirka 30 % inte visste vem de skulle kontakta. 
Därför har namnet på fliken ändrats från ”info” till ”manual” så att användarna lättare 
förstår var de hittar information om användningen i systemet.  

Rutan med kontaktinformation till systemansvarig har flyttats upp så att användarna 
direkt kan se vem de ska kontakta direkt när de kommer in på manual fliken. För att ge 
systemet ett trendigt utseende har nu en bild av Jönköping placerats i huvudet på sidan. 
Den nya sökfunktionen har lagts till i manualen och även beskrivningen av 
bokmärkesfunktionen har utökats med en beskrivande bild för att tydliggöra för 

användaren (Se Figur 35). Detta kopplas till Nielsens teori Help and documentation samt 

Schneidermans teori Support internal locus of control. 
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Figur 34 Info-fliken Original 

 

 

Figur 35 Manual förbättringsförslag. 
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5.4 Övriga förbättringsförslag 

Några andra förbättringar presenteras nedan i punktform. 

  Några användare kommenterat att de vill kunna bygga egna diagram ut ifrån den 
data som presenteras. Detta skulle effektivisera deras arbete då de nu får 
exportera data till Excel för att sedan skapa diagrammen där. Ett förslag på hur 
detta skulle kunna lösas är att användaren får markera den data de vill presentera i 
diagram-form och sedan högerklicka och välja vilken diagramtyp de vill använda. 

 Flera användare saknar möjligheten att kunna jämföra flera ansvarsområden. Ett 
exempel på detta är att man vill kunna jämföra ekonomin mellan flera skolor. I 
dagsläget behöver användaren gå in på ett ansvarsområde i taget, vilket är 
tidskrävande och onödigt arbete. Ett förslag på lösning på hur detta önskemål 
tillgodoses är att skapa en ny flik i applikationen där användaren kan jämföra 
olika områden. Denna flik skulle innehålla möjligheten att välja period och sedan 
markera valfritt antal ansvarsområden. Resultatet skulle sedan presenteras i 
tabeller och diagram. 

 Användarna har tydliggjort att de behöver mer utbildning. I dagsläget får en ny 
användare en genomgång av systemet endast vid start. För att bibehålla 
kunskapen samt för att utveckla sin kompetens bör det införas regelbundna 
utbildningstillfällen. 

 Det har även kommit fram att användarna skulle vilja se information i QlikView 
ifrån andra grundsystem så som Medvind och Edoc. En lösning på detta hade 
varit att undersöka hur många användare som har grundsystem som de skulle läsa 
in i QlikView.  Detta för att se om QlikView är rätt beslutsstödssystem att 
använda sig av för Jönköpings kommun eller om de bör leta efter ett annat 
system som klarar av att läsa in fler grundsystem. 

 Ett flertal användare har haft synpunkter angående att textstorleken är väldigt 
liten vid utskrift av information ifrån QlikView. Detta går att ändra i varje 
applikation. En lösning på detta skulle kunna vara att man som användare kunde 
välja vilken teckenstorlek som skulle användas på tabeller, diagram och text innan 
det skrivs ut. 

 En användare som intervjuades kommenterade att förklaringarna till diagrammen 
borde vara anpassade efter förvaltning. Dessa förklaringar är bestämda av 
ekonomerna på varje förvaltning och det är därför upp till dem att ändra 
förklaringarna om de ej är relevanta. 

  En av de intervjuade hade ett önskemål om att kunna visa resultat efter 
nyckelfaktorer. En lösning på detta skulle vara att infoga en tabell under huvudet 
på ekonomi fliken där nyckelfaktorerna(Tillgångar, skulder, vinst/förlust) 
presenteras efter det ansvarsområde användaren har valt.  Detta skulle ge dem en 
snabb överblick över hur de ligger till ekonomiskt. 
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6 Diskussion 
Resultat från enkätundersökningen och från intervjuerna är tillfredsställande. Studenterna 
känner att syftet med arbetet, som var att utvärdera nuvarande interna gränssnitt och 
användbarhet samt att komma med förslag till ny layout och funktionalitet är uppfyllt och 
frågeställningarna är besvarade. 
Inom området interaktionsdesign användes teorier från Jacob Nielsen och Ben 
Schneiderman, två kända författare inom ämnet. Både Nielsen och Schneiderman är de 
största författarna inom ämnet, vilket bidrar till en tillförlitlig bild av ämnet. 

6.1 Diskussion Enkätundersökning 

Enkätundersökningen fick en svarsfrekvens på 46 % vilket var lägre än förväntat. Den 
låga frekvensen beror troligtvis på att de flesta användare använder systemet enbart ett 
par gånger i månaden och har därför ingen uppfattning om systemets användbarhet. 
Trots att svarsfrekvensen var lägre än förväntat, var de svar som gavs goda och 
användbara. 

Då både kvinnor och män i stort sett hade samma åsikt var kön inget som hade en 
avgörande betydelse för resultatet. Där emot hade åldern på respondenterna betydelse för 
resultatet. Då åsikterna mellan de olika åldersgrupperna inte var den samma. 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är om respondenterna inte har haft QlikView 
igång när de besvarade enkäten. Detta kan därför vara en bidragande faktor till att så 
många har svarat att det var svårt att gå ett steg tillbaka i systemet. Då systemet använder 
sig av klassiska symboler för att genomföra detta. 

6.2 Diskussion Intervjuer 

Sex stycken intervjuer genomfördes, vilket var färre än förväntat. Detta för att antalet 
användare varierar så stort på de olika förvaltningarna. Det var även tänkt att genomföra 
en intervju per förvaltning, men då inte alla förvaltningarna använder QlikView aktivt 
valdes de mest aktiva ut. 

Ett bättre resultat av intervjuerna hade förväntats. Resultatet av intervjuerna blev sämre 
än väntat då bara tre av de sex intervjuade hade reflekterat över systemets design och 
användbarhet. En bidragande orsak till detta kan vara att de intervjuade bara har varit ute 
efter funktionerna i systemet och därför aldrig reflekterat över detta. En lösning till detta 
hade kunnat vara att skicka intervjufrågorna till de intervjuade i förväg. 

6.3 Slutsats 

Efter att en enkätundersökning samt intervjuer har gjorts, har ändringar i systemets 
design och funktioner föreslagits för att göra det mer användarvänligt. I 
enkätundersökningen kom det fram att användarna tycker att QlikView är ett system som 
har potential men bör bli mer användarvänligt. 

Den andra frågeställningen som arbetet har behandlat är hur gränssnittet kan förbättras 
för att göra det mer användarvänligt. Denna fråga besvaras med hjälp av 
förbättringsförslag som är placerade under avsnittet med samma namn. 

Troligtvis kommer arbetet att hjälpa Jönköpings kommun när de till hösten 2012 ska 
införa en ny version av QlikView och då genomföra förändringar i sina applikationer.  

Engagemanget har varit stort hos användarna då kommentarer och förbättringsförslag 
framkom i enkätundersökningen. 
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