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Abstract 
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Abstract 

Purpose – To see how different processes during the development of a User 
Interface affects the quality of its user-friendliness. 

Method – Case study with interviews and contextual observations and a design 
process where several iterations of prototypes was used. Lastly an analys where the 
process used during the development is studied and the quality of the User Interface 
is valued from a number of defined factors. 

Findings – The study shows that a design process with a focus on user-friendliness 
requires a lot of work beforehand and takes longer before an actual result kan be 
achieved while a process where user-friendliness is not a focus gives faster results 
but creates problems in the future because of a lower quality on the user-friendliness 
of the User Interface. 

Implications – The study shows that a while process with a focus on user-
friendliness takes more resources and time in the beginning it produces a higher 
quality of work which saves time and resources in the future. The study therefor 
other studies of how a user-friendly User Interface can and should be developed. 

Limitations – The study lacked an opportunity to do testing in the User Interface’s 
real environment and is instead based on theories based on ISO’s definition of 
Quality in use instead of user tests which could have given a more credible result. 
The study also only studies two different processes and their result. 

Keywords – User Experience, UX, Användarvänlighet, User Interface Design, 
Quality in use 
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Sammanfattning 

Syfte – Att se hur olika processer vid framtagningen av ett gränssnitt kan påverka 
kvaliteten på ett gränssnitts användarvänlighet. 

Metod – Fallstudie med intervjuer och kontextuella observationer och en 
designprocess som använder flera iterationer av prototyper. Slutligen en analys där 
arbetsprocessen vid gränssnittens utveckling tolkas och gränssnittens kvalitet 
utvärderas utifrån ett antal definierade faktorer. 

Resultat – Studien visar att en designprocess med ett fokus på användarvänlighet 
kräver mycket förarbete och tar längre tid för att få fram ett resultat medan en 
designprocess där användarvänlighet ej är i fokus ger ett snabbare resultat men som 
ger problem i efterhand på grund av lägre kvalitet på gränssnittets 
användarvänlighet 

Implikationer – Studien visar att även om en process som fokuserar på 
användarvänlighet kräver extra arbete och resurser i början, i slutändan ger ett 
betydligt högre resultat som sparar framtida arbete. Studien bekräftar därmed andra 
teorier om hur användarvänlighet i gränssnitt kan och bör tas fram. 

Begränsningar – Studien saknade möjlighet till tester i gränssnittets slutliga miljö 
och baseras därför på teorier framtagna utifrån ISOs definition av Quality in use 
istället för användartester som skulle kunnat ge en trovärdigare 
kvalitetsuppskattning. Studien studerar endast två olika processer för framtagning 
av ett gränssnitt. 

Nyckelord – User Experience, UX, Användarvänlighet, User Interface Design, 
Quality in use 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Utgångspunkten för examensarbetet är ett uppdrag för företaget Qsys som 
utvecklar och säljer IT-system inom lagerhantering och affärssystem, skräddarsytt 
för kunden (Qsys Sverige AB, u.d.). 

Qsys har en portal byggd för access via moderna webbläsare där fullständig 
administrering av ett av deras lagersystem är tillgängligt. Under utvecklingen av detta 
system för ett antal år sedan, gjordes ett användargränssnitt. Under åren har mer 
funktionalitet lagts till och byggts in i efterhand.  Under utvecklingen av systemet 
har ett fokus på användarvänlighet saknats vilket senare lett till att användarna av 
systemet använt systemet på sätt som det ej var tänkt. 

1.2 Problembeskrivning 

Det grafiska gränssnittet är en viktig del av en produkt som kommer att påverka 
möjligheten att använda produkten. Att som Qsys har utvecklat sitt gränssnitt 
genom att låta olika systemutvecklare vid olika tillfällen sköta utvecklingen kan 
skapa problem då huvudfokus ej är på gränssnittets användarvänlighet (D. Badil, 
personlig kommunikation, 5 maj 2015).. Systemutvecklare har ofta en annan 
expertis än den som behövs och saknar ibland även den nivå av kompetens som 
behövs för att inse att kompetens saknas  (Thorsten79 & Ballance, 2009). Det 
kopplat med att utvecklingen av gränssnittet var senare i utvecklingsarbetet (D. 
Badil, personlig kommunikation, 5 maj 2015) gör att designen av det grafiska 
gränssnittet inte är något som har fått lika stort fokus som övriga delar. 

Hur detta påverkar produkten och hur mycket arbete som utförs för att nå dit är en 
viktig fråga att ställa. Eftersom kravet på funktionaliteten i produkten kommer från 
kundens sida så är det inte alltid något som är möjligt att ändra. Processen och 
metoder som används för att påverka blir därigenom viktigt. Och om produkten 
inte är användarvänlig leder det till mer kontinuerligt arbete med direkt 
administration av kundernas system eller att produkten behöver förbättras i 
efterhand vilket i sin tur kan leda till mer arbete än om en arbetsprocess med ett 
större fokus på användarvänlighet hade använts. 

Det finns mycket forskning för hur användarvänliga system kan tas fram, 
framförallt designprocesser där användarvänlighet är i huvudfokus. Men går det att 
utveckla en produkt med god användarvänlighet utan att använda en dedikerad 
process för användarvänlighet? 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på hur olika processer för utvecklingen av ett användargränssnitt 
kan påverka resultatet och arbetet för att kunna fastställa vad som kan påverka 
positivt och vad som kan påverka negativt. Med processer menas de metoder som 
avsiktligt används för att genomföra arbetet samt de oavsiktliga faktorer som 
påverkar arbetet som kunskaper och rutiner som bland annat kommer av de sociala 
aspekterna på arbetsplatsen. 

I problembeskrivning framgår att behovet av design och användarvänlighet blir allt 
viktigare. Samtidigt finns inte möjligheten för alla företag och organisationer att 
rekrytera personer med specialkompetens inom området för att möta detta behov. 
Det blir därför viktigt att veta vad som går att förbättra och vad som inte behöver 
förbättras i den befintliga processen: 

Att ta reda på hur utvecklarnas förkunskaper för användarvänlighetsdesign och 
processen som använts vid utvecklingen av ett system kan påverka kvaliteten inom 
användarvänlighet på ett framtaget gränssnitt. 

Syftet har brutits ned i 3 frågeställningar. 

I ett första steg är det viktigt att se hur det specifika fallets användargränssnitt ser 
ut idag samt hur processen såg ut vid dess utveckling. Därmed är studiens första 
frågeställning: 

[1] Vad kan det finnas för olika för och nackdelar med att utveckla ett system 
utan ett tydligt fokus på användarvänlighet? 

Att veta hur det ser ut nu är bara halva delen. Det behövs ett fall över hur det kan 
se ut med ett fall som har ett stort fokus på användarvänlighet. Därmed är studiens 
andra frågeställning: 

[2] Vad kan det finnas för olika för och nackdelar med att utveckla ett system 
med ett tydligt fokus på användarvänlighet? 

Slutligen behövs en jämförelse mellan dessa olika processer och deras resultat. 

[3] Vilka skillnader i resultat och process kan identifieras och vilka för och 
nackdelar avseende arbetsbelastning under processen och kvaliteten på 
resultatet kan identifieras? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

För att göra studien övergriplig kommer endast två processer och deras resultat 
studeras och jämföras. Gränssnitten som analyseras kommer ej att analyseras med 
alla detaljer. De olika fälten i formulären i gränssnittet beror till stor del på hur det 
underliggande systemet är byggt. Därför kommer de ej behandlas i rapporten. 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med att påvisa syftet och anledningen till att studien görs. Därefter 
redogörs för de olika metodval som använts i studien. Metodvalen är organiserade 
efter vilken frågeställning de hör ihop med. 

Sen följer ett avsnitt om de teorier som studien bygger på beskrivet under teoretiskt 
ramverk. Efter teoretiskt ramverk beskrivs studiens resultat från den första 
frågeställningen. 

Därefter beskrivs studiens designprocess följt av analys av resultatet från fallstudien, 
en analys av resultatet från designprocessen och slutligen en analys där de jämförs. 

Rapporten avslutas med en diskussion där resultatet från studien diskuteras och en 
slutsats beskrivs. Sist i rapporten hittas referensförteckning och bilagor. 
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2 Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling, designprocess 
och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används 
för att besvara studiens frågeställningar.  

För att besvara studiens första frågeställning gjordes en fallstudie på det nuvarande 
gränssnittet och dess utvecklingsprocess för att besvara hur det kommit till och hur 
det är strukturerat. Fallstudie valdes som metod för att ge djupgående kunskap. 

För att besvara studiens andra frågeställning utfördes och beskrevs en designprocess 
för det nya gränssnittet, detta för att så utförligt som möjligt beskriva de val som 
togs under processen och den mängd arbete som krävdes för att nå resultatet. 

För att besvara studiens tredje frågeställning ska en analys på resultatet från de två 
första frågeställningarna göras där ett fokus på för- och nackdelar i process och 
resultat prioriteras. 

2.2 Arbetsprocessen 

Arbetet kommer att utföras i tre steg och kommer att ha en kvalitativt ansats för att 
arbetet kommer att göras i närhet med företaget och för att studera ett mindre 
scenario i större detalj och på ett större djup, av denna anledning blir ett arbete med 
ett kvalitativt fokus bättre än ett med kvantitativt fokus (Jacobsen, 2002, ss. 56-57). 

Först med en fallstudie där det nuvarande gränssnittet studeras, bryts ner i 
gränssnittskomponenter och analyseras utifrån etablerade riktlinjer för design 
baserat på bland annat gestaltpsykologin, detta för att tillgång till slutanvändaren ej 
fanns tillgängligt under studien. Det kommer även att utföras intervjuer och 
kontextuella undersökningar med observationer i syftet att ta reda på hur 
gränssnittet utvecklats och hur arbetsprocessen har sett ut samt vilken erfarenhet 
de som utvecklat det har inom användarvänlighetsdesign. 

I ett andra steg kommer en designprocess utföras där utvecklingen av det nya 
gränssnittet beskrivs. Gränssnittet kommer att utvecklas med ett fokus på 
användarvänlighet. 

Slutligen kommer de olika processerna jämföras och analyseras både utifrån 
effektivitet och tidsåtgång i utförandet och skillnad i kvalitet i resultatet baserat på 
ISO standard för kvalitetsbedömning av användargränssnitt och system. 
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2.3 Litteraturstudie 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie i syftet att få en bakgrund i områden UX 
(User Experience) samt att hitta referensmaterial för studien. Det gjordes även 
sökningar på olika forskningsmetoder för analys och designprocesser för 
gränssnittsdesign. 

 Sökord och strategi 

Först gjordes ett antal sökningar med söktjänsten Primo som ger access till materiel 
från flera olika databaser i flera olika format.  

 User Experience 

 UX 

 User Interface 

 Informationsarkitektur 

 Information architecture 

 Interaktionsdesign 

 Gestalt psychology 

Det gjordes även sökningar med söktjänsten Google Scholar där möjlighet att 
fritextsöka i innehållet fanns. Här användes lite mer generella sökord för att bland 
annat hitta motiveringar till studien. 

 Why is good design important? 

 Evaluate quality of a user interface 

Slutligen söktes det även källor via andra liknande studentuppsatser. 

 Urval 

Fokus på sökningarna i Primo låg på att hitta böcker eller längre artiklar som var 
skrivna de senaste åren. Detta för att det har skett stora förändringar när det 
kommer till arbetsprocesser i samband med den tekniska utvecklingen och syftet 
var att få en så stor överblick som möjligt vilket var enklare att hitta i längre artiklar 
och böcker eftersom de var mer heltäckande. Undantaget var i sökningarna för det 
som ligger till grund för mycket av designtänket idag som gestaltpsykologin. 

I Google Scholar gjordes urvalet delvis på hur gamla källan var men även på hur 
många referenser som gjorts till varje individuellt verk. 
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2.4 Datainsamling 

Studiens datainsamling bestod utav insamling av empirisk data genom intervjuer 
och en studie av gränssnitt. Arbetet som sedan utfördes för företaget beskrivs i en 
designprocess där de olika beslut som togs beskrivs och motiveras. 

 Fallstudie 

 Intervjuer 

Intervjuerna valdes att genomföras som öppna semi-strukturerade där endast temat 
på konversationen styrdes och där den tillfrågade hade möjlighet att prata fritt om 
ett ämne (Jacobsen, 2002, s. 160). Detta för att intervjuerna var av en utforskande 
karaktär där svaren på förhand ej var kända och kunde innehålla saker som 
intervjuaren ej kunnat förutspå samt att det var få enheter som undersöktes och 
individens tankar och tolkningar var det som var intressant (Jacobsen, 2002, s. 160). 

Intervjuerna genomfördes i den miljö där de intervjuade arbetar för att undvika en 
konstlad och onaturlig miljö och de därför hade en möjlighet att slappna av och för 
att ämnet ej var känsligt för de inblandade (Jacobsen, 2002, ss. 161-162). Av samma 
anledning undveks det att spela in samtalet på band. 

Under intervjuerna uppkom ett antal problemområden som sedan blev huvudfokus 
för studien och som det utfördes fler intervjuer i efterhand på. Ett av dessa områden 
blev hur utvecklingsteamet identifierade problem med sin produkt. 

Under intervjuerna gjordes minnesanteckningar på vad som sagts. Direkt efter en 
genomförd intervju skrevs anteckningarna ned för att så mycket som möjligt skulle 
kommas ihåg. 

 Kontextuella undersökningar 

Kontextuella undersökningar genomfördes efter de initiala intervjuerna. Under en 
intervju är det ofta områden som det inte går att prata om eller saker som endast 
kan förstås i det sammanhang som det händer i, detta är något som kontextuella 
intervjuer fungerar bra för (Arvola, 2014, s. 51). 

För att få en djupare förståelse för hur utvecklingsprocessen gick till följdes en av 
utvecklarna i hens arbetsmiljö. Vid observationer av intressanta händelser eller ett 
identifierat beteende som utmärkte sig och som var intressant ställdes det frågor i 
situationen. På detta vis var det möjligt att få fram data som ej skulle gå att få fram 
i intervjuerna. 

 Studie av gränssnitt 

Studier av gränssnitten genomfördes, både på det ursprungliga gränssnittet samt det 
som utformades i designprocessen (se 2.5).  

Studien gick till genom att bryta ner gränssnittet i komponenter som identifierades 
med hjälp av Tidwells (2011) beskrivna modeller för design av 
gränssnittskomponenter. 
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En sidstruktur i form av en sitemap togs fram för att visa hur navigering mellan 
sidor kunde utföras. Gränssnitten delades även in i olika användningsområden där 
de kategoriserades in utefter vad de hade för typ av användning (inmatning eller 
utmatning av data). 

Beteende genom återkoppling identifierades. Till exempel hur en knapp indikerar 
att den är aktiverad eller hur notifikation och felmeddelanden hanteras.  

2.5 Designprocess 

 

Figur 2.5-1  Från osäkerhet till klarhet i designprocessen (Arvola, 2014, s. 9). 

Designprocessen genomfördes iterativt där arbete utförs, analyseras, utvärderas och 
förbättras och ändras i en kontinuerlig process. 

I den första fasen var det ett fokus på att översätta den information som tagits reda 
på i fallstudien (se 2.4.1) till idéer som kunde användas för att ta fram en bärande 
idé. 

I andra fasen arbetades det med att bearbeta de idéer som kommit fram under den 
första fasen. Detta gjordes med hjälp av prototypdriven utveckling i dialog med 
uppdragsgivaren (Arvola, 2014, ss. 12-15). Andra fasen avslutades med en heuristisk 
granskning där problem identifierades och värderades. 

I tredje fasen löstes de problem som värderats som tillräckligt stora och sedan var 
det ett fokus på att ta fram detaljer i prototypen och slutligen ta fram en 
designspecifikation för överlämning till uppdragsgivaren. 

 Konceptfasen 

I konceptfasen var syftet att ta reda på vad det är som egentligen ska tas fram och 
varför (Arvola, 2014, s. 39). En stor del av detta arbete var redan gjort sedan tidigare 
genom observationer, analyser och intervjuer i fallstudien (se 2.4.1). Således kunde 
arbetet i konceptfasen gå direkt till att hitta idéer och koncept. 

Idéerna började på en hög nivå i informationshierarkin där problem identifierats i 
informationsarkitekturen, då specifikt med navigationsstrukturen i gränssnittet. 
Olika förslag på navigationsstrukturer togs fram med hjälp av skisser som sedan 
analyserades. 
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 Bearbetningsfasen 

I bearbetningsfasen var syftet att arbeta vidare på de idéer som togs fram i 
konceptfasen och samtidigt få återkoppling och få nya insikter i kommunikation 
med uppdragsgivaren (Arvola, 2014).  

 Skisser, prototyper & feedback 

Bearbetningsfasen använde en metod som heter prototypdriven utveckling där 
pappersprototyper av skissliknande form med låg detaljnivå togs fram i ett 
utforskande syfte (Arvola, 2014, ss. 12-15). I utforskningen gick det att få insikter 
och tydliggöra krav tillsammans med uppdragsgivaren där det underlättade att 
kommunicera de olika alternativen och få feedback som gav upphov till nya idéer 
och tankar. För och nackdelar med de olika alternativen vägdes mot varandra som 
kulminerade i ett beslut i hur strukturen och de olika komponenterna i gränssnittet 
skulle utformas. 

När pappersprototyperna gjorts, värderats och valts ut på de olika 
gränssnittskomponenterna påbörjades en interaktiv prototyp. Med en successivt 
stigande detaljnivå arbetades gränssnittet fram följt av diskussion som följdes av nya 
insikter, tankar och idéer. 

 Heuristisk utvärdering 

När flertalet iterationer på den interaktiva prototypen genomförts gjordes en 
utvärdering av gränssnittet, detta för att det inte fanns tillgång till slutanvändaren 
för att göra ett test av typen tänka-högt-protokoll (Arvola, 2014, ss. 134-135). 
Utvärderingen var av typen heuristisk utvärdering där ett antal granskare gemensamt 
utvärderar ett gränssnitt utifrån ett antal tumregler eller principer och identifierar 
problem som sedan värderas efter en skala. 

Den heuristiska utvärderingen gjordes med tre granskare där ett antal tumregler 
bestämdes och diskuterades kring som gränssnittet skulle granskas utifrån. Det gick 
till så att granskarna bekantade sig med de definierade tumreglerna gemensamt 
under en diskussion. Sedan fick varje granskare granska gränssnittet utifrån 
tumreglerna individuellt och skriva ner de problem som de hittar utifrån de 
tumregler som definierats. 

Granskarna valdes utifrån deras erfarenhet att bedöma problemen och hade 
bakgrund inom design och webbutveckling. 

Därefter gick varje granskare igenom prototypen noggrant sida för sida och 
identifierar problem utifrån principerna som tagits fram. Problemen skrivs sedan 
ner och efteråt diskuterar granskarna problemen och skattar dem efter en femgradig 
skala. Där 0 betyder att det inte är ett problem och 4 att det är ett katastrofalt 
problem (Arvola, 2014, s. 138). 

Under granskningen uppkom inga problem som ansågs vara så stora att det 
behövdes en iteration till på prototypen innan nästa fas kunde inledas. 
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 Detaljeringsfasen 

I detaljeringsfasen var syftet att ta fram, testa och utvärdera en designspecifikation 
som går att leverera till uppdragsgivaren. 

Det första steget i detaljeringsfasen var att åtgärda de problem som uppkommit 
under granskningen i föregående fas. Därefter togs det fram en designspecifikation 
som sedan lämnades in till uppdragsgivaren. 

Designspecifikationen valdes att levereras i form av scenarios i form av 
flödesdiagram där det går att se hur olika funktioner kan nås, en fungerande 
prototyp gjord med prototypverktyget Atomic (Atomic, 2015), skärmbilder på 
gränssnittet samt en text i form av en sammanfattning och rekommendationer på 
implementation. 

2.6 Dataanalys 

 Analys av process 

Analysen av data från fallstudien samt designprocessen gjordes genom att titta på 
vilka konsekvenser den miljö, process och systemen haft på framtagningen av 
gränssnittet. 

 Utvärdering av kvalitet på användargränssnitt 

Utvärderingen av kvalitet på användargränssnitt gjordes efter standarden Quality in 
use (se 3.3.1) som definieras av ISO. Utifrån de områden som definieras i Quality 
in use studeras sedan användargränssnittets olika delar och hur de är kopplade. 

För att bryta ner gränssnittet i delar som går att studera, analysera och jämföra 
används designmodeller som är återkommande i gränssnitt i alla olika sorters 
applikationer (se 3.3.3) samt olika modeller för beteende som användare följer vid 
användning av användargränssnitt (se 3.3.2). 

 

Figur 2.6-1  Koppling mellan Quality in use och Tidwells beteendemodeller 
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Det pratas ibland om att ett gränssnitt ska vara intuitivt. Rashin (1994) menar 
däremot att ordet intuitivt är vilseledande eftersom det som egentligen menas är 
familjärt. Att designa ett gränssnitt som är familjärt betyder till stor del att 
återanvända komponenter som användarna är vana vid och känner igen och att 
behålla beteendet på dessa komponenter till det som användarna är vana vid. Ett 
familjärt gränssnitt ökar på så sätt både förtroendet och tillfredsställelsen hos 
applikationen eftersom användarna känner igen sig. Det ger i sin tur en högre 
effektivitet (efficiency & effectiveness) eftersom användaren inte behöver lära sig 
hur gränssnittet fungerar. 

Dessa insikter ger vissa aspekter som kan analyseras i ett gränssnitt för att till en viss 
gräns bestämma hur användarvänligt gränssnittet är. Det ger en del frågor som ska 
besvaras i kvalitetsutvärderingen. 

 Informationsarkitektur och applikationsstruktur 

För att värdera kvalitén på gränssnittets struktur och navigering besvarades följande 
frågor: 

 Vilka modeller följer navigationsstrukturen och vilka konsekvenser för dess utformning 
får detta? 

 Kan användaren navigera fritt utan att behöva utföra handlingar? 

 Visas relevanta menyalternativ på varje sida? 

De besvaras genom att analysera de vanligaste scenarios i gränssnittet med hjälp av 
flödesscheman, analys av sitemap och analys av gränssnitt. 

 Beteende och återkoppling 

 Sker det återkoppling vid utfärd handling? 

 Visas återkoppling i en form som passar med den utförda handlingen i utseende, form och 
beteende? 

 Utformning på komponenter och modeller 

De modeller som använts vid utformningen gränssnittet ger många för och 
nackdelar som varierar från modell till modell:   

 Vilka för och nackdelar ger utformningen av de olika komponenterna? 

Ett gränssnitt som beter sig olika på olika ställen, och därigenom inte följer någon 
modell eller använder en modell på fel sätt, försämrar både effektivitet, förtroende 
och upplevda förmågan hos användaren att nå målen, och ett gränssnitt som beter 
sig på samma vis på flera ställen ger en positiv motsatt effekt på samma områden: 

 Beter sig komponenter på det sätt som de förmodas göra? 

 Beter sig komponenter på likadana sätt på de olika ställen de förekommer? 
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2.7 Trovärdighet 

Studien använder sig av olika kvalitativa metoder som i kombination gett ett resultat 
med högre trovärdighet än om endast en metod hade använts.  Metoderna är väl 
förankrad i teori och används i mycket annan forskning. 

För att besvara frågeställningarna är metoderna ett bra val då det ej är uppenbart 
och inte gick på förhand att veta vilka problem som skulle dyka upp och därför var 
de flexibla metodvalen (som kontextuella undersökningar) ett bra val eftersom de 
enkelt kunde komplettera och fördjupa sig inom olika problem efter hand som de 
dök upp under studien. 
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara 
studiens frågeställningar. 

Kvalitet under användning (se 3.3.1) redogör för teorin som utvärderingen av 
gränssnitt, som görs i de olika frågeställningar, baseras på. 

3.2 Termer och förkortningar 

ERP 

Enterprise resource planning, Affärssystem. 

Sitemap 

Karta över sidstrukturen på en webbplats eller applikation 

Cordova 

Används för att skriva applikationer för mobila enheter i HTML, CSS och 
JavaScript. 

ISO 

International Organization for Standardization. Den internationella 
organisationen som hanterar standarder i många branscher. 

Visuell hierarki 

En samling principer som hjälper till att strukturera visuell information. 

MVC 

MVC (Model View Controller) är ett sätt att strukturera upp logiken i systemet 
för presentation av data i ett gränssnitt. MVC är ofta det lager som ligger 
närmst klienten sett från systemets synvinkel. 

.NET, ASP.NET & ASP.NET MVC 

.NET är ett ramverk byggt i C# för att bygga storskaliga applikationer. 
ASP.NET är ett ramverk byggt för .NET för att bygga webbapplikationer. 
ASP.NET MVC är ett ramverk byggt för ASP.NET som implementerar 
modellen för MVC. 

Responsiv design 

En teknik för att en webbsida ska anpassa layout och design för att fungera 
på flera olika enheter med olika skärmstorlekar och upplösningar.  
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3.3 Utvärdering av användarvänlighet på ett grafiskt 

gränssnitt 

ISO/IEC 25010:2011 är en standard för att utvärdera kvalitet på mjukvara 
(International Organization for Standardization, 2011). I denna standard definieras 
kvalitet för tekniska system, särskilt då för användargränssnitt under definitionen 
Quality in use. 

 Quality in use 

Quality in use (kvalitet under användning) är en modell för att visa hur väl en produkt 
kan användas för att användaren ska nå sina/sitt mål (International Organization 
for Standardization, 2011). 

Quality in use har fem undersektioner. Efficiency, Effectiveness, Satisfaction, Freedom from 
risk och Context coverage (International Organization for Standardization, 2011). De 
tre första är de som kommer att användas då de rör användargränssnitt och 
användarvänlighet. Freedom from risk och context coverage berör de 
funktionsmässiga delarna av produkten och som ej berörs av denna rapport. 

Effectiveness 

Den nogrannhet och fullständighet vid vilket användare når sina mål. 

Efficiency 

Resurser som används i relation till den noggrannhet och fullständighet vid 
vilket användare når sina mål. 

Satisfaction 

Den grad vid vilket användare är nöjda med produkten vid ett visst 
användningsfall. 

Usefulness 

Den grad av nöjdhet användaren känner med sin upplevda förmåga att nå 
pragmatiska mål, inklusive resultat av användning och konsekvenser av 
användning.  

Trust 

Den grad vid vilket en användare eller en annan intressent har en förlitan att 
produkten kommer att bete sig som förväntat. 

Punkterna pleasure och comfort under Satisfaction har valts bort eftersom de berör 
aspekter på användarens specifika arbetsplats och dess miljö och ej berör det som 
ska undersökas i denna studie.  
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 Beteendemodeller för användare 

Tidwell (2011, pp. 9-19) beskriver modeller för beteende för användargränssnitt 
som användare följer eller har ett behov av. 

Säker navigering 

Användare har ett behov att att kunna navigera runt i gränssnittet utan att någon 
handling registreras, detta för att lära sig att hitta och även kunna navigera fel utan 
konsekvens. 

Omedelbar tillfredställelse 

När något händer ska någon form av återkoppling ske omedelbart till användaren. 
Detta i form av att något händer som att en ny sida levereras, en bekräftelse skickas 
till användaren eller t ex att användaren får ett felmeddelande 

Satisficing 

Användare prövar sig ofta fram vid användning av en tjänst. Satisficing betyder att 
designa så att användare inte straffas för att klicka på första bästa knapp utan istället 
ge dem möjlighet att gissa vid navigering och sen gå tillbaka vid eventuell 
felnavigering. På detta vis behöver användare inte lära sig gränssnittet för att kunna 
navigera. Satisficing är starkt kopplat till säker navigering. 

Förändringar i process 

Många användare ändrar vad de håller på med mitt under en process av många 
anledningar och måste ges möjlighet att göra detta utan att de bestraffas. 

Förskjutna handlingar 

Användare väljer ofta att förskjuta handlingar som upplevs stora eller ej viktiga för 
stunden. Att designa för detta kan innebära att endast de fält i ett formulär som det 
finns ett krav på att vara ifyllda tvingas bli ifyllda av användaren och de andra fälten 
kan vänta till ett senare tillfälle. Detta gäller speciellt vid användning av mycket 
tidskrävande funktioner. 

Inkrementell konstruktion 

Användare arbetar ofta inkrementellt. De ändrar en sak, tar ett steg tillbaka och tittar 
och sen ändrar en sak till och så vidare. Att designa för detta betyder att ge 
användaren möjlighet att se förändringen direkt och sen låta användaren gå in och 
fortsätta ändra. 

Vanebildning 

Användare har kraftiga vanor på saker de gör. I gränssnittsdesign visar detta sig i 
hur de förväntar oss att ett visst kommando ska bete sig. Vi förväntar oss att det är 
samma kommando i flera applikationer. Därför är det viktigt att inte ändra dessa 
generella invanda beteenden i ett gränssnitt genom att t ex hålla sig till generella 
designmönster. 
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Microbreaks 

Användare skiftar ofta mellan olika applikationer, därför är det viktigt att göra det 
möjligt att göra det snabbt och enkelt att hoppa in och ut genom applikationen. 

Arbetsminne 

Användare har ett tydligt minne för var en viss knapp eller funktion i ett gränssnitt 
fanns, dock inte lika tydligt för vad funktionen hette. På detta vis blir tydlighet och 
konsistens i gränssnittet viktigt för användarvänlighet (Tidwell, 2011). 

Prospektivt minne 

Prospektivt minne är hur vi använder verktyg i vår närhet som ett komplement till 
vårt minne. Exempel på detta är kalendrar, påminnelser och PostIt-notes. I 
gränssnittsdesign kan detta betyda att ett formulär kommer ihåg vad som var ifyllt 
sedan tidigare för att användaren ska kunna fortsätta, eller att systemet påminner 
användaren när något behöver utföra. 

Anpassad repetition 

Många funktioner i ett gränssnitt är av en repetitiv karaktär. Det kan då vara lämpligt 
att ge användaren möjlighet att utföra dessa funktioner på ett mer effektivt sätt, att 
själv kunna ställa in hur en viss funktion ska fungera och göra färdiga processer som 
kan utföras med mindre interaktion. 
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 Modeller för gränssnittsdesign 

God användarvänlighet är vanligt att beskrivas som att det ska vara intuitivt. Just 
användandet av ordet intuitivt är lömskt då det som egentligen menas är att det ska 
vara familjärt (Tidwell, 2011, s. xvii). 

Tidwell (2011) menar att ett familjärt gränssnitt betyder att användaren ska kunna 
identifiera delar i en applikation och förstå hur de fungerar utifrån tidigare 
erfarenhet med andra gränssnitt. För att uppnå detta kan modeller för 
gränssnittsdesign som används i applikationer komma till nytta. 

 Navigationsstrukturer 

Fullt kopplad 

 

Figur 3.3-1  Fullt kopplad 

En fullt kopplad navigationsstruktur ger användaren möjlighet att nå alla 
alternativen från alla sidor. Visas ofta som en meny som går att se från alla sidor. 
Ofta i sidhuvudet. 

Hubbnavigation 

 

Figur 3.3-2  Hubbnavigation 

En hubb ger användaren möjlighet att se de olika alternativen från högsta nivån 
(hubben) i navigationsstrukturen. Denna modell är bra att följa när applikationen 
ska vara tydligt uppdelad. Hemskärmen på iOS är ett tydligt exempel på en hubb 
där varje genväg till en app är ett menyalternativ (Tidwell, 2011). 
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Flera nivåer 

 

Figur 3.3-3  Flera nivåer 

Flera nivåer är en större variant av mönstret för en fullt kopplad navigationsstruktur 
där översta nivån är fullt kopplad och där varje undernivå är fullt kopplad med annat 
på den nivån samt översta nivån (Tidwell, 2011). 

Brödsmulor 

 

Figur 3.3-4  Brödsmulor 

Brödsmulor ger användaren möjlighet att se var i det nuvarande trädet hen befinner 
sig och ger hen möjlighet att navigera sig uppåt till en högre nivå genom att klicka 
på en av länkarna. 

Flikar 

 

Figur 3.3-5  Flikar på sidan MapQuest 

Flikar delar upp innehållet i flera mindre områden som det går att byta mellan 
genom att klicka på en av de olika flikarna. 
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 Inmatning & återkoppling 

Felmeddelande på samma sida 

 

Figur 3.3-6  Felmeddelande på samma sida i kontext 

Felmeddelanden kan visas i felets kontext genom att markera de fält som blivit fel 
på sidan samt någon form av notis. Det kännetecknas av att felet visas i direkt 
anslutning och indikerar ibland även vad det är som blivit fel i det relaterade fältet. 

 Listor 

Two-panel selector 

 

Figur 3.3-7  Two-panel selector i OS X 

Two-panel selector ger användaren möjlighet att se överblick på alternativen till 
vänster och kan se detaljer på ett objekt till höger genom att klicka på ett objekt i 
listan. Listan till vänster fungerar som en konstant påminnelse var användaren är. 
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List inlay 

 

Figur 3.3-8  List inlay i RSS-läsaren Google Reader 

List inlay visar object som rader in en lista. När en användare aktiverar ett objekt 
expanderar dess detaljer i listan. Modellen gör det möjlighet att expandera och 
stänga flera objekt oberoende av varandra. 

Modal 

 

Figur 3.3-9  Modal på en bokningssida 

Modal lägger sig ovanpå den tidigare sidan vid aktivering tills användaren går ur eller 
gör färdigt den påbörjade operationen. Modal tvingar användaren att fokusera på 
en enda operation. 



Teoretiskt ramverk 

25 

Layout 

Dashboard 

 

Figur 3.3-10  Dashboard i Google Analytics 

Dashboard visar ett flertal olika moduler på en sida med information som updateras 
regelbundet vilket ger användaren möjlighet att få en överblick över viktig 
information. 

Namngivna sektioner 

 

Figur 3.3-11 Namngivna sektioner i Amazons kontoinställningar 

Namngivna sektioner definierar separata sektioner genom att ge de en titel som 
markeras med en stark visuell hierarki. Detta separerar olika sektioner visuellt vilket 
möjliggör uppdelning på en sida. 
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Menysida 

 

Figur 3.3-12 Menysida från craigslist 

Menysida fyller en sida med länkar till olika sidor i applikationen. Tillräckligt mycket 
information om varje länk visas för att användaren ska kunna välja. Länkarna kan 
vara indelade i sektioner med till exempel namngivna sektioner.  
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 Gestaltlagarna 

Gestaltlagarna eller gestaltpsykologin är ett antal regler för organisering av visuella 
scener. När vi tittar på objekt tolkar och organiserar våra hjärnor information utifrån 
olika faktorer (Todorovic, 2008). 

 

Figur 3.3-13 Gestaltlagarna 

 Likhetslagen 

Likhetslagen säger att element som har ett liknande utseende grupperas samman. 
Detta kan vara i form av färg, form eller liknande kvalitéer. I bilden ovan (Figur 
3.3-13) ser vi cirklarna so matt de är placerade i rader eftersom de har olika färg. 

 Närhetslagen 

Likhetslagen säger att element som är nära varandra tolksa som en grupp av objekt 
som hör ihop. I bilden ovan ser vi det som tre grupperingar av linjer istället för 6 
separata linjer på grund av avståndet mellan dem. 

 Kontinuitetslagen 

Kontinuitetslagen säger att element som upplevs följa en annan form tolkas som att 
de hör ihop. I bilden ovan ser vi ett flertal punkter som upplevs följa linjer på grund 
av deras placering. 

 Slutenhetslagen 

Slutenhetslagen säger att element som ej är fullständiga ändå upplevs vara det. Till 
exempel i bilden ovan ser vi en cirkel istället för två halvcirklar och vi ser en kvadrat 
trots att den inte är fullständig. Våra hjärnor fyller i de visuella gapen. 
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4 Empiri 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund 
för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Qsys utvecklingsprocess 

Qsys utvecklingsavdelning använder sig av en variant av SCRUM där teamet har ett 
antal gemensamma uppgifter som de hjälps åt med att följa. En stor del av deras 
uppgifter kommer direkt från deras kunder som bett om specifik funktionalitet för 
just deras installation och ej för huvudprodukten QuickPick (K. Avdiu, personlig 
kommunikation, 26 mars 2015). 

Utvecklarna som styrs mycket av kundernas önskemål är starkt drivna av en 
kortsiktig planering på grund av ekonomiska anledningar och är pressade att få den 
önskade funktionaliteten tillräckligt bra för att tillfredsställa kunden (Observation, 
7 Maj 2015).  

På ett liknande vis är Qsys kundstyrda när det kommer till problemhantering. Vid 
felrapportering av systemet kommer runt hälften direkt från kund. 
Felrapporteringar och förslag på förbättringar kommer mestadels från de kunder 
som själva har kompetens inom utveckling och användarvänlighet (D. Badil, 
personlig kommunikation, 5 maj 2015). 

Mycket tid och resurser läggs på att installera och administrera produkten ute hos 
kunder, delvis på grund av att vissa delar av gränssnittet ej är tillräckligt 
användarvänliga. Qsys gör en övervägning i fall till fall vilka delar av systemet som 
de överlåter kunden att administrera själva, detta till stor del baserat på hur enkelt 
och användarvänlig den delen av systemet är att använda. Eftersom utvecklarna är 
både utvecklar och hjälper till med administration av systemet har det lett till att 
utvecklarna blir ”hemmablinda” där de har svårt att se andra alternativ och nya 
potentiellt bättre lösningar (D. Badil, personlig kommunikation, 5 maj 2015). 

4.2 Översikt på systemet QuickPick 

QuickPick är ett system ämnat att effektivisera lagerhantering. Det integreras med 
befintliga affärssystem (ERP) och till skillnad från äldre lagerhanteringssystem 
används digitala bärbara enheter med bildskärmar istället för utskrivna papper för 
till exempel plockordrar (D. Badil, personlig kommunikation, 5 maj 2015). 
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Figur 4.2-1  Översikt över QuickPick och kopplade system (D. Badil, personlig 
kommunikation, 5 maj 2015). 

 QuickPick Server 

QuickPick Server som kopplat till affärssystemet och användarenheterna via 
QuickPick Client & -Portal utgör kärnan i systemet. All exekvering och logik sker 
direkt på servern (K. Avdiu, personlig kommunikation, 26 mars 2015). 

Servern är programmerad i C# med ASP.net som grund. Det är byggt för att 
fungera i Windows-miljö där Microsoft SQL Server 2012 används för databas. 
Systemet använder sig av .NET MVC för att hantera markup i webbläsaren och är 
det system som ligger närmst den kod som är (K. Avdiu, personlig kommunikation, 
26 mars 2015). 

 QuickPick Client 

QuickPick Client är webbgränssnittet som visas på handdator, pekplattor och 
handscanners. Det används ute på lagret för att hantera uppdrag och är styrt till stor 
del av scanning av produkter (D. Badil, personlig kommunikation, 23 mars 2015). 

Själva systemet är byggt som en webbplats som sedan byggts in i en 
plattformsspecifik applikation för respektive system med hjälp av Cordova. 
Mobilapplikationen blir på så sätt endast ett skal för att visa det som servern 
renderar och allt går att kontrollera från servern oavsett vilken plattform som 
används för handenheterna som kör QuickPick Client (A. Grandt, personlig 
kommunikation, 26 mars 2015). 

4.3 QuickPick Portal 

QuickPick Portal (portalen) är ett gränssnitt där administratörer kan få access till 
funktionalitet för att hantera den dagliga driften av systemet, inställningar och 
installation. Portalen är en biprodukt i QuickPick-systemet som det inte läggs lika 
mycket energi och fokus på jämfört med deras primära del i QuickPick som är 
QuickPick Client (D. Badil, personlig kommunikation, 23 mars 2015). 

 Användare, kontext och miljö 

Användarna av portalen använder sig av datorer och system som bygger på 
Microsofts operativsystem Windows. De använder sig endast av webbläsaren 
Chrome och sitter på skärmstorlekar på 1280x768 och större. Användarna använder 
sig av mus och tangentbord för input (D. Badil, personlig kommunikation, 23 mars 
2015). 
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 Informationshierarki & applikationsstruktur 

 

Figur 4.3-1  Sitemap indelat efter typområden. 

Portalen är organiserad utifrån typområden, där inställningar har en indelning, 
uppdrag har en och loggning har en osv. Toppnivån i navigationssystemet ser ut 
enligt följande: 

 Settings (Inställningar) 

 Assignments (Uppdrag) 

 Deviations (Deviationer) (Icke implementerat men finns med i navigationssystemet) 

 Logging (Loggning) 

 Security (Säkerhet) 

Ett av de problem som uppstått vid användning av systemet är att de system som 
används mest är svåråtkomliga och kräver flera interaktioner för att komma till. 
Vissa inställningar som till exempel för vyer (Views) samt användare är något som 
används frekvent medan andra system som språk (Language) och server endast 
ändras vid installation av systemet (D. Badil, personlig kommunikation, 23 mars 
2015). 

Inställningarna kan markeras efter en annan struktur där användningsfrekvens tas i 
beräkning.  

 

Figur 4.3-2  Sitemap efter användningsfrekvens 
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Uppdrag besöks högfrekvent, allt från flera gånger er dag till några gånger i veckan. 
Denna del av systemet används för att få en översikt över vad som sker i 
lagersystemet. Loggning och säkerhet samt det icke-implementerade deviationer är 
också funktionalitet som används för att få översikt om vad som sker (D. Badil, 
personlig kommunikation, 23 mars 2015). 

Användare och moduler används mer sällan än funktionaliteten för översikt. 
Inställningarna för användare används varje gång en nyanställd ska arbeta med 
systemet eller någons behörighet ska ändras. På liknande sätt ändras moduler när 
någon ny utrustning eller enhet installeras eller när en användare behöver se annan 
information på en handenhet (D. Badil, personlig kommunikation, 23 mars 2015). 

Slutligen finns det inställningar som används mycket sällan, endast när systemet 
installerar på plats eller när någon gör en modifiering av systemet. Dessa är Grupper, 
språk, server och plats, zoner & varuhus (D. Badil, personlig kommunikation, 23 
mars 2015). 

 Beteende & utseende 

 Färgval 

QuickPick Portal är designat i färger med hög kontrast med en vit bakgrund med 
svart text och knappar i blå ton (se Figur 9.2-1). Vid markering och aktivering får 
knappar en mörkare blå ton. 

 Utloggning vid inaktivitet 

Vid inaktivitet loggas användaren ut ur systemet. Vid återinloggning skickas 
användaren till sidan Dashboard och förlorar all den information och det som hen 
höll på med. 

 Återkoppling 

Återkoppling till användaren sker via notiser (se 4.3.4.7) samt kontextuell  

 Gränssnitt & layout 

Här beskrivs de olika komponenter och delar av gränssnittet som är uppbyggt och 
följer samma modell. 

 Användning av yta & layout 

QuickPick Portal är byggd så att gränssnittet är centrerat i webbläsaren och utnyttjar 
endast en liten del av skärmens horisontala yta på högre upplösningar (se Figur 
9.1-2) och använder istället en större del vertikalt utrymme.  

 Global navigering 

Applikationen använder sig av en fullt kopplad meny för de översta sidorna i 
hierarkin som finns på alla sidor samt brödsmulor för att visa användaren var hen 
befinner sig. 



Empiri  

32 

 Dashboard 

Dashboard är första sidan som användaren ser vid inloggning i systemet. Sidan 
innehåller en stor logotyp för systemet, en meny med inloggningsinformation och 
en knapp för att logga ut som finns på alla andra sidor samt navigationsmenyn till 
vänster (se Figur 9.2-1). 

 Inställningar 

Inställningarna (se Figur 9.3-1) är en sida som använder sig av en hubbstruktur i 
flera nivåer. Översta nivån i inställningsmenyn visar direktlänkar till inställningarna 
för användare (Users), användargrupper (Groups), språk (Language), server (Server) och 
plats, zoner & varuhus (Sites, zones & warehouses). Det enda undantaget är moduler 
(Modules) som är ytterligare en meny av hubbstruktur där valet av område som 
användaren vill ändra moduler i. Detta följt av en nivå av hubbstruktur till där 
användaren får välja mellan regler (Rules) som styr hur en viss del av systemet ska 
bete sig och vyer (Views) som styr hur QuickPick Client (se 4.2.2) ska se ut på olika 
enheter i systemet 

 Listor 

Listor i form av en tabell är ett av de vanligaste sätten att visa innehåll på i 
gränssnittet (se Figur 9.4-1), det används på inställningssidorna för användare, 
grupper, vyer, moduler, språk, server, site och även för alla sidor under uppdrag 
samt loggning och säkerhet. Listorna är separerade med hjälp av row striping där 
udda och jämna rader har olika färg (Tidwell, 2011, ss. 220-221). 

 Organisering av formulär 

Formulären för att redigera listobjekt visas som ett objekt indelat i flikar där varje 
flik representerar en modul av formuläret som kan ändras (se Figur 9.4-2). Flikarna 
är indelade efter typområde. 

Formulären för statiska inställningar som regler som gäller hela systemet används 
ett stort ensidesformulär indelat med namngivna sektioner 

 Notifikationer & felmeddelanden 

Felmeddelanden visas ovanför innehållet på sidan. De är färgkodade med rött för 
fel/misslyckad operation (se Figur 9.7-2) och grönt för en lyckad operation (se Figur 
9.7-1). Samtidigt markeras det fält som blivit fel och behöver ändras kontextuellt 
med hjälp av en rödmarkerad ram och en stjärna.  
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 Scenarios & huvudfunktioner 

I detta kapitlet beskrivs de primära funktioner och dess scenarios som QuickPick 
Portal har. Det finns ett flertal andra scenarios och kombinationer av scenarios som 
ej kommer beskrivas alls. Detta gäller till exempel de scenarios där användaren byter 
handling som hen vill utföra mitt i en annan handling. Alla handlingar här utgår från 
inloggningsskärmen. 

 Lägg till och ta bort användare 

Sidan för användarinställningar (se Figur 9.4-1) visar en lista där varje användare 
visas per rad. Listan visar maximalt 8 rader och använder sig av sidor och 
sidnumreringar för att hantera större antal användare, sorteringen görs alfabetiskt 
på förnamnet på användaren. Vid skapande och ändring av en användare kommer 
formuläret att fylla i fram längst ner på sidan under listan (se Figur 9.4-2). 

 

Figur 4.3-3  Workflow för att lägga till användare 

Vid tilläggning av användare är första fliken (se Figur 9.4-2) endast möjlig att fylla i. 
För att kunna ändra på följande flikar behöver den första fyllas i och sparas, först 
då är det möjligt att komma åt de andra flikarna. 

 

Figur 4.3-4  Workflow för att ändra eller ta bort en användare 

Vid ändring/borttagning av en användare behöver den specifika användaren som 
ska ändras hittas i en lista. Listan som visar 8 rader åt gången behöver gås igenom 
sida för sida tills användaren hittas. 
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Därefter behöver användaren välja vilken handling ska utföras. Vid borttagning av 
en användare behövs endast en knapp tryckas följt av en bekräftelse i en 
modalpanel. 

Vid ändring dyker formuläret upp under listan med användare, användaren som 
ändras markeras med grönt i listan. Formuläret kan då ändras och sparas. 

 Lägg till och ta bort användargrupper 

Sidan för grupper ser likadan ut som sidan för användare med undantaget att det är 
färre kolumner i listan och att antal fält som kan redigeras för varje enskild rad är 
färre. 

 

Figur 4.3-5 Workflow för att lägga till en användargrupp 

För att lägga till grupp fungerar det likadant som vid tilläggning av en användare (se 
Figur 9.4-1). Den enda egentliga skillnaden är hur listan sorteras där 
användargrupper sorteras på gruppnamnet och användarna på förnamn. 

 

Figur 4.3-6  Workflow för att ändra eller ta bort en användargrupp 

Vid ändring eller borttagning av en användargrupp är det en likadan workflow 
som vid ändring/borttagning av en användare (se Figur 4.3-4). 
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 Se och hantera uppdrag 

Uppdrag (Assignments) använder sig av en en hubbnavigering i upp till två nivåer 
samt filtrering för att visa de uppdrag som är intressanta. 

 

Figur 4.3-7  Se och hantera uppdrag 

För att se och hantera uppdrag för förflyttning av varor behöver användaren först 
gå igenom menyalternativen ner till Uppdrag (Assignments) och därefter välja typ av 
uppdrag: godsmottagning (Goods reception), plock (Pick), lagerflytt (Stock movement) 
eller inventering (Inventory) (se Figur 9.10-1). Om valet är inventering kan 
användaren välja att gå till ett läge för bekräftelse av gjorda inventeringar (Confirm 
ongoing inventory) (se Figur 9.10-2) eller gå till uppdrag (Assignments) varpå val av 
varuhus och zon ger användaren en lista på alla uppdrag av den valda typen. 
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 Hantera vyer för QuickPick Client 

I listan på sidan för vyinställningar (se Figur 9.6-1) visas inställningar på de olika 
områden som kan visas och modifieras i QuickPick Portal och QuickPick Client. 

 

Figur 4.3-8  Ta bort eller ändra en vy 

För att hantera vyer behöver användaren navigera sig till vyinställningar under 
moduler i inställningarna, välja område som vyn ska redigeras i och sen hitta den 
rad som ska hanteras, detta görs genom att filtrera resultaten. Därefter kan 
användaren välja att ta bort eller ändra vyn. 

 

Figur 4.3-9  Workflow för att lägga till en vy 

För att lägga till en vy är det samma process med skillnaden att raden inte behöver 
hittas utan användaren kan klicka på skapa vy och sedan fylla i. 
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 Hantera regelmoduler för QuickPick Client 

 

Figur 4.3-10 Workflow för att ändra eller ta bort en regel 

Redigering och borttagning av regelmoduler sker på samma vis som vid redigering 
eller borttagning av vyer. 

 

Figur 4.3-11 Workflow för att lägga till en ny regel 

Skapandet av regelmoduler sker på samma vis som skapandet av vyer.
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5 Designprocessen 

5.1 Konceptfasen 

Jämfört med Arvolas (2014) designprocess som beskriver hur en ny produkt och 
dess design kan utvecklas är detta snarare en bearbetning av en redan existerande 
produkt som ska förbättras. Många av de frågor som initialt ska besvaras i 
konceptfasen har således redan ett svar och har testats i praktiken (se 2.4.1). 

 Mål 

Resultatmålet för designprocessen är följande: 

 Ett gränssnitt som möjliggör enklare åtkomst till all funktionalitet i portalen. 

Flera av målen med projektet är även kända, som begränsningar i systemet och i 
miljön: 

 Ska fungera i webbläsaren Chrome på en stationär dator. 

 Ska fungera med ett bakgrundssystem som använder sig av .NET MVC. 

Andra mål kommer direkt från uppdraget och som uppkommit från intervjuerna, 
de ger svaret på varför arbetet ska utföras och gäller just förbättring av 
användarvänligheten i systemet (se Empiri): 

 Ska vara enkelt att navigera för vem som helst. 

 Ska gå att lära sig att använda. 

 Skisser och konceptidéer 

Designen bygger på konceptet som Tidwell (2011, ss. 141-143) beskriver med ett 
visuellt ramverk där element av samma typ (t ex listor) ser likadana ut oavsett var 
de befinner sig för att användaren ska känna igen sig i hela applikationen och som 
genom det bygger upp ett förtroende. 

 Informationsarkitektur 

För att undvika att användaren behöver hålla hur gränssnittet är strukturerat i 
huvudet ska en layout där sambandet och hierarkin mellan olika element görs tydlig.  

Navigeringssystem 

Navigeringssystemet är en av de saker som mest påverkar hur systemet används och 
upplevs av användaren. Olika varianter av navigeringsystem testades med skisser 
för att se hur de olika systemen fungerade. Samtidigt skissades på olika hierarkiska 
strukturer för att organisera innehållet på sidor. 

Målet var att minska det stora antal steg som behövs i det ursprungliga gränssnittet 
(se 6.1.3.1) och samtidigt få en bättre överblick i applikationen. 
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Vid valet av navigeringssystem försökte en balans hållas mellan att försöka ge 
användaren access till så många av de olika alternativen och att hålla navigeringen 
enkel. I praktiken betydde detta att endast de fält som var relevanta vid varje given 
tidpunkt skulle visas. 

Till en början delades applikationen in i två områden: Inställningar (där användaren 
gör sin inmatning av data) och Uppdrag (där användaren gör sin uthämtning av 
data). Vid diskussioner och nya insikter med uppdragsgivaren visade det sig att 
användare behövde prioriteras upp och ligga på den översta nivån i navigeringen. 

Detta gjorde att det nu var fyra menyalternativ på den översta nivån: Dashboard, 
Assignments, Users & Settings. Vyer (Vievs) valdes att ha kvar under inställningar 
trots frekvent användande då det inte var lika frekvent som användare och att det 
hade mer med konfiguration av själva systemet än vad användarhantering var. 

Därefter gick valet på navigeringssystem över på att välja vilken modell som ska 
följas och layout på systemet. 

Eftersom applikationen har användningsområden som skiljer sig, inställningar av 
systemet och skapa användare samt informationshämtning i form av uppdrag, så 
fungerade inte menysida så väl som toppnavigering eftersom alla alternativ är på en 
sida. En fullt kopplat meny på toppnivån i hierarkin delar däremot in navigeringen 
tydligt i områden och fungerar därför väl. 

Layout 

Mycket av innehållet som ska visas behöver mycket bredd, t ex tabeller med flera 
kolumner. Därför var en meny vid sidan som används i det ursprungliga gränssnittet 
inget bra alternativ (se Figur 9.2-1). Att ha menyn horisontell och överst på sidan 
gör att fulla bredden går att utnyttja till innehållet. 

 Komponenter 

Resterande delar av gränssnittet ska byggas upp med komponenter som sedan 
återfinns i olika delar av gränssnittet. Detta för att användarna ska känna igen sig i 
de olika delarna. 

Listor 

Det mesta av innehållet visas i form av listor, allt från användare och grupper till 
moduler och språkinställningar. I listan ska relevant information visas för att 
särskilja de olika objekten åt och det ska även gå att klicka på en rad och få ut mer 
information. 

Hur detta ska presenteras var tvunget att testas med några olika alternativ. 
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Modal, List Inlay & Two-Panel selector 

De två första alternativen som jämfördes var modal där ett fönster poppar upp vid 
aktivering, det hade fördelarna med att händelsen fick fokus och det blir tydligt vad 
användaren gör, samtidigt hindrade det användaren från att samtidigt få en 
överblick på listan med andra användare. Detta gör att mer information behöver 
synas direkt i listan för att användaren ska kunna få all relevant information där, t 
ex genom en tabell så som det ursprungliga gränssnittet hade. Målet var att hitta en 
modell som alla de listor i gränssnittet kunde använda. 

Det andra alternativet var det som kallas List Inlay där ett av listobjekten expanderas 
direkt i listan, vilket ger en tydlig koppling vilket objekt som ändras och det ger även 
möjlighet att expandera två listobjekt samtidigt och jämföra. Nackdelen med att 
använda denna modell är att listan ändrar längd och flyttar runt sig när objekt 
expanderas och fälls ihop vilket gör att listan blir mer svårnavigerad. 

 

Figur 5.1-1  Två olika skisser på listor. Till vänster i form av en Two-Panel selector 
och till höger som List Inlay. 

Ett tredje alternativ med Two Panel selector skissades på eftersom varken modal eller 
List Inlay var något som fungerade väl för att både få överblick i listan och att se 
detaljer. 

Two-Panel selector har fördelen att listan är i bild konstant och samtidigt har 
användaren möjlighet att se mer detaljer på ett markerat objekt i listan. Nackdelarna 
är att två objekt ej går att expandera samtidigt, så som List Inlay tillät, samt att listan 
inte har plats att visa lika mycket information på grund av den smalare bredden. 

Eftersom användningsfallet vid diskussion med uppdragsgivaren ej hade ett stort 
behov av att jämföra två objekt samtidigt blev fördelen med accordion inte så stor 
och Two-panel selector valdes som layout för. Det enda undantaget blev listan som 
visar de olika översättningarna, detta med motiveringen att det endast fanns de 
fälten som visas i kolumnerna för varje rad, detta gjorde att ingen mer detaljerad 
information fanns att visa. 
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Inställningsmeny 

För inställningsmenyn valdes det främst mellan två alternativ, det ena var av 
hubbstruktur där varje område blev tydligt indelat och där användaren behöver gå 
tillbaka till inställningsmenyn för att navigera till ett nytt område och den andra är 
för en menysida (se Figur 5.1-2 nedan) där det fortfarande finns en tydlig indelning 
men där användaren samtidigt har möjlighet att gå direkt till de olika undernivåerna 
för varje indelat område. 

 

Figur 5.1-2  Två olika skisser på navigeringssystem för inställningar. Till vänster i 
form av en menysida och till höger som en hubb i två nivåer. 

Alternativet med en menysida valdes delvis för att användarna (se 4.3.1) var vana 
vid att arbeta med operativsystemet Windows där inställningsmenyn är utformad 
efter modellen för en menysida. 

Undernivåerna för de andra nivåerna för inställningarna delades sedan in med hjälp 
av flikar som följer modellen för fullt kopplad navigering i flera nivåer vilket gör att 
det är enkelt att gå mellan de olika inställningarna för ett indelat område under 
inställningarna. 

Dashboard 

Landningssidan som i ursprungsdesignen hade namnet Dashboard men som 
samtidigt innehöll någon information togs beslutet att ha strukturen för dashboard 
med namngivna sektioner. Detta var ett enkelt och logiskt beslut då flera av de sidor 
som haft sin egen sida i ursprungsdesignen som loggar, säkerhetsloggar, det icke 
implementerade deviations samt en översiktssida för uppdrag var alla något som 
kunde placeras in under en struktur som dashboard. Det skulle ge användarna 
möjlighet att få en överblick på systemet direkt vid inloggning och även ha en sida 
som kan vara igång och händelser i systemet kan övervakas från. 
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5.2 Bearbetningsfasen 

I bearbetningsfasen togs det fram en evolutionär prototyp med en hög detaljnivå. 

 Prototyp och bärande idé 

 

Figur 5.2-1  Tidig version av sidan Dashboard i den evolutionära prototypen. 

 Färgval 

Färgerna som valdes för gränssnittet togs från företagets logotyp där de valdes en 
blå. Initialt användes denna blå som bakgrundsfärg för sidhuvudet vilket gav en 
tydlig kontrast mot både logotyp, text, knappar och flikarna i den globala 
navigationen (se Figur 5.2-1). 

Den klarblåa färgen drog dock mycket uppmärksamhet till sig och den gjorde att 
företagets logotyp för produkten var tvungen att ändras. Detta gjorde att en 
mörkare blå valdes. Denna blev sedan den bakgrundsfärg som användes för mörka 
bakgrunder. Den blåa färgen från logotypen användes istället som accentfärg i 
gränssnittet på knappar och för att markera flikar. 

 Login 

Sidan för att logga in följde ursprungligen en väldigt simpel struktur. På grund av 
att applikationen inte ska gå att komma åt alls utan att logga in stod valet att ha den 
på en egen sida fast. Inloggningsskärmen valdes att ha en mörk bakgrund på sidan 
och vit bakgrund på själva formuläret för att användarens ögon direkt ska få fokus 
på det viktiga på sidan. 
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 Listor 

 

Figur 5.2-2  Tidig prototyp på sidan Assignments (Uppdrag) med Two Panel selector 

En lista med modellen Two Panel selector gör att mindre information går att visa i 
listan. Informationen prioriterades därför och det som kunde tas bort togs bort. 
Med en mindre bred lista blev behovet av att använda row striping för att visuellt 
separera varje rad från nästa. Det dök även upp ett argument till mot att använda 
row striping och det var markering av rader. Både vilken som för nuvarande var 
aktiverad och syntes i det högra fältet samt markering av status för listan på uppdrag. 

Istället för att ha en tabellstruktur valdes det att ha flera rader för varje rad i listan 
och informationen strukturerades sedan med visuell hierarki genom olika storlekar 
och tjocklek på typsnittet. Varje rad fick sedan ta lite mer plats vilket gjorde att det 
trots avsaknad av row striping gick att enkelt separera de olika raderna ifrån varandra. 

 Inställningar 

Inställningarna valdes att byta namn till Control Panel från Settings av anledningen att 
göra liknelserna till Windows kontrollpanelen ännu tydligare. 

 

Figur 5.2-3  Tidig version av prototypen på inställningar 
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Det gjordes experiment på olika sätt att organisera menysidan och alternativen. Det 
som testades var att rama in varje område med en tunn ram enligt slutenhetsramen 
för att visa vad som hör ihop. Inställningsalternativens olika längd i text och i antal 
gjorde dock att inramningarna fick stor skillnad på storlek vilket gav en obalans till 
sidan med mycket innehåll på ena sidan och mindre på den andra (se Figur 5.2-3). 

Istället användes närhetslagen med hjälp av att separera de olika områdena med 
hjälp av avstånd, det gjorde att det var enklare att skapa en balans och det gjorde 
det även möjligt att experimentera mer med olika sätt att presentera genvägarna 
under varje rubrik.  

 

Figur 5.2-4  Färdig prototyp för inställningar 

Genvägarna designades om så att de framstod som knappar för att tydligt indikera 
att de gick att klicka på och det lades till en beskrivningstext. Detta med 
motiveringen att en ny användare kan få en överblick, läsa sig till var de olika 
inställningarna gör och har även möjlighet att klicka på rubriken och sedan klicka 
sig fram via navigeringen på undersidan. En användare som är van vid systemet kan 
däremot direkt gå via genvägarna och förlorar samtidigt inget på att beskrivningen 
och de andra alternativen finns där. 

 Språk 

Sidan för språk som är det enda undantaget för att använda Two Panel selector som 
struktur var sidan för språk. Här behölls den tabellstruktur som fanns i 
ursprungsdesignen med några förändringar på design och borttagning av row striping. 

Namnet byttes till Translation från Language då sidan ej var inställningar för att välja 
språk vilket normalt Language associeras till utan var till för ändring i översättningar 
mellan de olika språk som användarna kunde välja. 
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 Heuristisk utvärdering 

För den heuristiska utvärderingen eller granskningen togs följande modell för 
granskarna att titta på: 

 Enkel dialog - Information och alternativ ska komma i naturlig ordning. 
Relevant information ska visas vid behov 

 Ett enkelt och tydligt språk 

 Minimera minnesbelastning - Tvinga inte användaren att komma ihåg 
saker från en del av gränssnittet till en annan 

 Enhetlighet - Element som liknar varandra ska bete sig på samma vis 

 Återkoppling - När användaren gör något så ska det komma någon form 
av återkoppling. 

 Ge möjlighet att avbryta - Ge användaren någon möjlighet att avbryta 
genom en avbryt knapp eller att gå till en annan sida. 

Problemen som togs upp och värderades finns i tabellen nedan. 

Problem Allvarlighet 

User no och employee nr beskrivs olika på olika ställen 3 

Långa namn kan bli problem 3 

Sökrutor är svår att se pga låg kontrast 2 

Dropdown-meny är otydligt vad som väljs 2 

Otydligt att “client group type” och “client type” hör ihop 2 

Brödsmulor är otydliga att de går att klicka på 2 

Blir otydligt att använda både “surname” och “last name” 1 

Knappar är tydligare än rubriker (Control Panel) 1 

Ikoner går inte att klicka på i Control Panel 1 

Otydligt vad skillnaden på Zone och Location är 0 

“Order Nr” är otydligt vad det syftar på 0 

Tabell 1  Problem från den heuristiska utvärderingen  
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5.3 Detaljeringsfasen 

 Lösa problem från granskning 

Initialt i detaljeringsfasen fokuserades på att lösa de problem som uppkommit under 
granskningen (se Tabell 1). De problem som hade två eller högre allvarlighet 
bedömdes behöva fixas. De saker som hette olika på olika ställen ändrades. Och 
inmatningsfält, särskilt sökfälten som bedömdes svåra att urskilja, fick en tunn ram 
för att göra de tydligare. 

På sidan för vyer grupperades de fält som hörde ihop genom att utnyttja 
slutenhetslagen och avgränsa mot de andra fälten med en linje. 

Brödsmulorna fick ytterligare en nivå utskriven som ”QuickPick” vilket gjorde att 
det inte endast var samma text som rubriken på samma sida. 

Att längre namn kan bli problem bedömdes inte vara ett problem då prototypen var 
av betydligt mindre upplösning. Det är ett problem som är bättre att ta när det 
uppstår. 

 Sammanfatta och leverera resultatet 

 Informationshierarki & applikationsinställningar 

 

Figur 5.3-1  Sitemap för omdesign med markering för frekvens 

Sidstrukturen indelades efter användningsområden med några undantag (se Figur 
5.3-1).  De funktioner som besöks oftare går att komma åt direkt via 
toppnavigeringen och de funktioner som t ex inställningarna nås via Control Panel. 

 Beteende & utseende 

Färgval 

Gränssnittet använder sig av mycket ljusa färger, vitt och grått. Olika nyanser av 
blått som utgått från produktens logotyp har använts både för att ska en identitet 
och för att få ett enhetligt färgschema. Med blå som accentfärg öppnade det upp 
för att använda grönt, rött och gult som markeringsfärger för tex felmeddelanden. 
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Återkoppling 

Återkoppling sker både med notiser i det övre högre hörnet och kontextuellt i 
samband med det fält som behöver ändras (se Figur 9.7-3). Återkoppling är 
färgkodat för att indikera vilken typ av händelse eller prioritet det har. Rött för hög 
prioritet eller felmeddelande, gult för varning och grönt för en lyckad operation. 

Inloggning & utloggning vid inaktivitet 

Vid en ny inloggning i systemet skickas användaren vidare till Dashboard. Om 
användaren är inaktiv och blir utloggad blir användaren omdirigerad till den sida 
som användaren blev utloggad från vid inaktivitet. 

 Gränssnitt & layout 

Användning av yta & layout 

Gränssnittet använder sig av fulla sidans bredd och skalar sig beroende på 
skärmstorlek så att allt utrymme (både horisontellt och vertikalt) utnyttjas när det 
behövs (se Figur 9.2-2). 

Global navigering 

Gränssnittet använder sig av en fullt kopplat meny i flera nivåer samt brödsmulor 
för att visa var användaren befinner sig. Menyn är placerad i övre delen av 
gränssnittet. 

Dashboard 

Sidan Dashboard innehåller översiktsinformation på systemet för Uppdrag, 
Säkerhetsloggar, Loggar och avvikelser (se Figur 9.2-2). 

Kontrollpanelen 

Sidan för inställningar har en struktur som en menysida där varje del område av 
inställningar är indelat under en rubrik separerad med utrymme till de andra 
grupperna. Under varje rubrik finns en kort beskrivning av området samt 
direktlänkar för att de möjliga handlingar som kan utföras (se Figur 9.3-2). 

Användarinställningar 

Inställningarna för att ändra användare och användargrupper är placerade på 
översta nivån för att de enklare ska gå att nå till skillnad från de andra 
inställningsområdena. 

Listor 

Listor i gränssnittet visas på två olika sätt. På de ställen där varje listobjekt innehåller 
mer detaljer än vad som kan visas, vilket är alla utom för översättningar (Translations), 
visas det genom Two Panel selector där den vänstra kolumnen är själva listan som går 
att söka i samt ändra sorteringen. I fallet med Uppdrag (Assignments) går det även att 
filtrera på typ av uppdrag. I den högra kolumnen visas detaljinformation om det 
listobjekt som för tillfället är markerat. Det markerade objektet markeras med en 
mörkare bakgrundsfärg samt en pil. 
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Listan för översättningar (Translations) visas genom en tabell med kolumner, en för 
varje språk och en för den identifierande textsträngen. Även denna lista är sökbar. 

Organisering av formulär 

Formulären för redigering av ett objekt i lista är organiserade så att de huvudsakliga 
fälten alltid är synliga (se Figur 9.4-3) och de andra fälten är placerade under flikar 
efter typområde. 

Formulären för de mer statiska inställningarna som för regler samt inställningar för 
systemet användes istället en uppdelning med namngivna sektioner för de olika 
fälten (se Figur 9.8-3). 

Notifikationer & felmeddelanden 

Felmeddelanden visas ovanför innehållet på sidan. De är färgkodade med rött för 
fel/misslyckad operation och grönt för en lyckad operation (se Figur 9.7-3). 
Samtidigt markeras det fält som blivit fel och behöver ändras kontextuellt med en 
rödmarkerad bakgrund, ram och ett meddelande vid det relaterade fältet som 
indikerar vad det är som blivit fel. 
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 Scenarios & huvudfunktioner 

Lägg till och ta bort användare 

 

Figur 5.3-2  Ny workflow för att lägga till användare 

För att lägga till användare behöver användaren först klicka på menyalternativet 
Users, klicka på knappen Add User fylla i formuläret och sen klicka Save. 

 

Figur 5.3-3  Ny workflow för att ta bort eller ändra användare 

För att ändra eller ta bort en användare klickar användaren på Users (se Figur 9.4-3) 
och letar efter användaren, om användaren inte syns görs en sökning varpå resultatet 
syns omedelbart. Därefter klickar användaren på listobjektet av intresse. 

Här gör användaren ett val om att ta bort eller ändra, om ta bort klickar användaren 
på Delete, bekräftar och det är färdigt. Om ändra så redigerar användaren fälten av 
intresse och klicka sen på Save.  
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Lägg till och ta bort användargrupper 

 

Figur 5.3-4  Ny workflow för att lägga till användargrupp 

För att lägga till en användargrupp behöver användaren först klicka på 
menyalternativet Users, klicka på rubriken Groups sen på knappen Add Group och 
sen fyller användaren i formuläret och klickar på Save. 

 

 

Figur 5.3-5  Ny workflow för att ändra eller ta bort en användargrupp 

För att ändra eller ta bort en användargrupp klickar användaren på Users (se Figur 
9.4-3), följt av Groups och letar efter användargruppen, om användaren inte syns 
görs en sökning varpå resultatet syns omedelbart. Därefter klickar användaren på 
listobjektet av intresse. 

Här gör användaren ett val om att ta bort eller ändra, om ta bort klickar 
användaren på Delete, bekräftar och det är färdigt. Om ändra så redigerar 
användaren fälten av intresse och klicka sen på Save.  
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Se och hantera uppdrag 

 

Figur 5.3-6  Ny workflow för att se och hantera uppdrag 

För att se och hantera uppdrag går användaren till Dashboard. Om användaren 
endast vill se en snabb överblick går detta att se direkt på Dashboard. Annars går 
användaren till Assignments. Om uppdragets syns kan användaren klicka på det för 
att se detaljer om uppdraget som artiklar i ordern och beställare. Om det inte syns 
kan användaren filtrera listan på typ av uppdrag eller göra en sortering eller en 
fritextssökning.  
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Hantera vyer för QuickPick Client 

 

Figur 5.3-7  Ny workflow för att lägga till en vy för QuickPick Client 

För att lägga till en ny vy för QuickPick Client klickar användaren på Control Panel 
och sedan på Add View varpå hen fyller i formuläret och sparar. 

 

 

Figur 5.3-8  Ny workflow för att ändra eller ta bort en vy för QuickPick Client 

För ändring eller borttagning av en vy för QuickPick Client klickar användaren på 
Control Panel och sedan på List Views och hittar vyn som användaren vill hantera 
med sökning eller sortering i listan. Därefter väljer användaren handling och avslutar 
med att klicka på Delete eller genom att redigera relevant fält och sne på Save.  
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Hantera regler för QuickPick Client 

 

Figur 5.3-9  Ny workflow för att lägga till en regel för QuickPick Client 

För att lägga till en ny regel för QuickPick Client klickar användaren på Control 
Panel och sedan på Add Rule varpå hen fyller i formuläret och sparar. 

 

 

Figur 5.3-10 Ny workflow för att ta bort eller ändra en regel för QuickPick Client. 

För ändring eller borttagning av en regel för QuickPick Client klickar användaren 
på Control Panel och sedan på List Rules och hittar regeln som användaren vill hantera 
med sökning eller sortering i listan. Därefter väljer användaren handling och avslutar 
med att klicka på Delete eller genom att redigera relevant fält och sen på Save.
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6 Analys 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri 
och teoretiskt ramverk. 

6.1 Frågeställning 1 

 Qsys utvecklingsprocess 

Eftersom Qsys är drivna till att uppfylla kortsiktiga mål specifika till var och en av 
deras enskilda kunder som vill ha någon specifik funktionalitet till sin installation av 
QuickPick och inte till att utveckla huvudprodukten blir det svårare för dem att 
arbeta mot långsiktiga mål. Framförallt en förbättring av huvudprodukten 
QuickPick. Att Qsys idag inte har en strategi för att hitta och förebygga problem 
inom användarvänlighet gör att det blir mycket efterarbete för att hantera de 
problem som uppstått på grund av det. Bland annat då som en form av direkt 
administrering som sker. 

Samtidigt med utvecklingsprocessen SCRUM som fokuserar till stor del på rörlighet 
och flexibilitet när det kommer till omprioriteringar finns det ingen anledning till att 
de inte skulle kunna prioritera om målen när möjligheten uppkommer. 

Tendensen till ”hemblindhet” hos utvecklarna samt brist på tid att fokusera på ren 
förbättring av produkten kan vara en stor orsak till att de inte längre själva 
identifierar de problem som finns i deras applikation och att de flesta av deras 
problem som dyker upp kommer fram för att en av deras kunder har påpekat det. 
Detta har vissa för och nackdelar. Fördelarna kan vara att kommunikationen med 
kunder förbättras och kunderna får en större möjlighet att påverka. Däremot kan 
det ge stora nackdelar om Qsys inte har någon egen kvalitetsutvärdering på sitt 
system eftersom de då är beroende av att kunderna gör det åt dem. 

 Systemet QuickPick 

Eftersom all kod körs via QuickPick server som sedan levererar sida i HTML till 
enheter ger det fördelarna att det går att köra systemet på nästan vad som helst 
förutsatt att servern har tillräcklig kapacitet. 

Samtidigt har de idag möjligheterna att bygga om systemet där mycket av logiken 
kan flyttas till klienterna från servern. Detta för att handenheterna och datorerna 
som används för QuickPick Client och Portal har stöd för det senaste inom 
webbteknologin då de använder Google Chrome som webbläsare och Android 
respektive Windows som operativsystem. 

Även om klienterna som både QuickPick Client och Portal i teorin inte har några 
egentliga begränsningar blir det en del begränsningar i praktiken eftersom systemet 
använder sig av .NET MVC som ett övre lager i systemet. Detta gör att utvecklarna 
aldrig direkt interagerar med webbläsaren utan gör det via detta ramverk vilket ger 
många fördelar när det kommer till utveckling men nackdelar när det kommer till 
att utnyttja den potential som finns med den tekniska utvecklingen i handenheterna. 
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 QuickPick Portal 

 Informationshierarki & applikationsstruktur 

Applikationen har en navigationsstruktur av en fullt kopplad struktur (se 3.3.3.1) 
följt av hubbstruktur i ett flertal nivåer som gör att applikationen är uppdelad i flera 
delar utan tydlig koppling till varandra bortsett från den hierarkiska ordningen. Det 
gör också att funktionalitet som används frekvent har en hög navigationskostnad 
där användaren i vissa fall behöver gå igenom 4 nivåer för att nå dit hen vill (se Figur 
4.3-2). En hög navigationskostnad gör att applikationen blir besvärlig att använda 
(Tidwell, 2011, ss. 78-80). 

När användaren ska gå från en del av portalen till en annan behöver hen först 
navigera upp nivåer (beroende på var hen befinner sig) och sedan navigera ner längs 
en annan ”gren” i sidstrukturen vilket ger en väldigt hög navigationskostnad. 

Ett av de användarbeteenden som är vanligt vid användning av gränssnitt är 
satisficing där användaren gissar sig till rätt menyalternativ (Tidwell, 2011, ss. 11-12). 
I översta nivån på inställningsmenyn (se Figur 9.3-1) möts användaren av sex 
alternativ där endast två av alternativen är något som användaren besöker frekvent. 
Samtidigt har applikationen en djup hierarki där målet är långt ner, i fallet där 
användaren ska redigera vyer behöver användaren klicka på Settings, Modules, 
området att redigera vy i och först efter det ser användaren ett alternativ för att 
ändra en vy. Detta gör att det är mer information som oftast är irrelevant och 
samtidigt behöver processeras för att användaren ska kunna hitta rätt alternativ. 
Fördelen blir att det är väldigt tydligt var användaren befinner sig, både genom 
menysystemet där användaren klickat sig neråt i hierarkin men även med hjälp av 
brödsmulor. 

En så djup hierarki gör att det kan bli svårt att veta var vissa saker återfinns, särskilt 
om knapparna har otydliga namn som i detta fallet med Modules som inte är 
uppenbart för en person utan erfarenhet att det har med inställningar av beteendet 
och utseendet för QuickPick Client. 

 Beteende och återkoppling 

Notiser som visas ovanför sidans innehåll under sidhuvudet följer designmönstret 
för felmeddelanden på sida där en notis visas överst på sidan för at indikera att 
någonting har blivit fel samtidigt som de specifika fält som har blivit fel är 
rödmarkerade för att visa användaren vad det är som skall åtgärdas (Tidwell, 2011, 
ss. 388-389). Detta gör att det går snabbt att identifiera problemet och att åtgärda. 

Texten i felmeddelanden är i vissa fall otydlig. Vid en felaktig mailadress visas en 
röd * vid sidan av fältet, istället för att ha ett tydligt felmeddelande som talar om för 
användaren vad det är som gått fel. På så sätt krävs större kunskap och 
uppmärksamhet från användaren där hen behöver lista ut vad problemet är. 
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 Utformning på komponenter och modeller 

Användning av yta & layout 

Att gränssnittet är centrerat och använder en sådan liten del av skärmen gör att det 
är svårt att få in mycket information på en och samma sida, samtidigt gör det att 
viss typ av information som till exempel text är enklare att ta in då varje rad ej kan 
ta upp lika mycket plats i bredd.  

Dashboard & uppdrag 

Sidan Dashboard som är sidan som användaren möts av varje gång hen loggar in i 
systemet är i stort outnyttjad. Namnet Dashboard visar att det har funnits en tanke 
på att ha sidan för någon form av överblick på systemet, en funktionalitet som 
istället placerats under de sidorna Assignments, Security och Logging (Samt sidan 
Deviations som ej är implementerad). Områden som användaren går in på för att få 
en överblick på vad som händer i systemet är tydligt indelade bakom dessa olika 
menyer. Assignments i sin tur är indelad i flera undermenyer av hubbstruktur vilket 
gör att det kräver väldigt många steg för att användaren ska få se någon information 
om uppdrag (se Figur 4.3-7). 

Inställningar 

Sidan för inställningar är strukturerad som en hubb där det finns ett menyalternativ 
för varje del av inställningsmenyn. Detta gör att det blir tydligt indelat men samtidigt 
att användaren behöver gå tillbaka till denna sida för att nå en annan del av 
inställningarna från en lägre nivå. 

Genom brödsmulorna som finns vid toppen av varje sida går det snabbt att nå de 
övre nivåerna vilket gör att strukturen som en hubb i praktiken fungerar eftersom 
användaren enkelt kan navigera upp till hubben igen för att sen gå nedför en annan 
gren i ”trädet”. 

Modulinställningarna är upplagda som ytterligare en hubb vilket gör att 
applikationen blir än mer uppdelad på denna nivån. Efter val av modul kommer 
användaren till ytterligare en sida upplagd som en hubb vilket gör att användaren 
befinner sig långt ner i strukturen och det är svårt att få en överblick. Ordningen på 
strukturen är inte helt logisk då användaren är inställd på att till exempel gå in och 
ändra i en vy, då är det detta alternativ som användaren letar efter och eftersom det 
är först fyra nivåer ner i systemet som användaren stöter på detta ord som ett 
alternativ kan det bli svårt att hitta. 

Gränssnittet för vyinställningar (se Figur 9.6-2 och Figur 9.6-1) möts först av en 
liknande lista som fanns på sidan för användare, dock är denna ej uppdelad i sidor 
utan visas som en enda lång lista. Gränssnittet för skapande av en ny lista ligger på 
en separat sida till skillnad från de andra ställen i applikationen vid skapande av en 
ny enhet där formuläret för skapandet dyker upp på botten av samma sida. 

Vyinställningarna i sig är en direkt konfigurering i hur QuickPick Client ska bete sig 
och där implementeringen av i hur QuickPick Client visar tabeller och information 
direkt har skapat behovet av vyinställningarna. Med en annan implementation av 
tabellhantering i QuickPick Client kan alltså denna tas bort helt. 
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Listor 

Sidan för användarinställningar använder en lista som ger mycket god överblick på 
de viktigaste uppgifterna hos användaren på raden, något som andra alternativ att 
visa ej gett. Listan använder sig av row striping i olika färger vilket gör att det är enkelt 
att urskilja raderna från varandra (Tidwell, 2011, ss. 220-222). En rad vars objekt 
som ändras på färgas grönt för att visa att den är markerad men eftersom 
ändringsformuläret med flikar dyker upp på botten av sidan och inte i anslutning till 
objektet som förändras finns det ingen tydlig koppling med visuell hierarki till den 
rad vars objekt som användaren vill ändra på. 

Listan som visar maximalt 8 rader åt gången vilket gör det svårt att få överblick. 
Samtidigt är det inte möjligt att söka på en användare vilket gör det enda sättet att 
hitta en specifik användare i ett större system är att klicka sig igenom alla sidor 
genom länkarna med sidnummer. Om det är väldigt många sidor kan detta ta väldigt 
mycket tid och kostnaden i energi blir hög eftersom användaren behöver hålla 
namnet i minnet under hela processen när hen letar. 

Organisering av formulär 

Formulären vid redigering av listobjekt med indelning av flikar gör att användaren 
inte blir överväldigad med information (se Figur 9.4-2). Endast ett område syns i 
taget, detta är bra när användaren endast ska ändra något i ett område. Däremot om 
användaren ska ändra något i flera olika områden blir det mycket extra navigering 
för att klicka sig igenom flikarna. Eftersom flikarna har tydliga namn går det trots 
indelningen att få en liten överblick i vad formuläret innehåller. 

Formulären som används för mer statiska objekt som regler som indelade efter 
namngivna sektioner ger en mycket tydlig överblick. Däremot kan det bli lite 
överväldigande eftersom det är väldigt många olika inmatningsfält som syns. 

Inmatningsfälten har generellt tydliga beskrivningar och förklaringar vilket gör det 
enklare för användaren att förstå.  

 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att säga att gränssnittet har många välfungerande 
grafiska komponenter. Utvecklingen ser också ut att i alla fall kortsiktigt kräva 
väldigt lite arbete; Det är svårare att säga hur det är på lång sikt. 

Om målet är att förbättra produkten är den nuvarande processen för förbättringar 
ineffektiv eftersom varje komponent utvecklas separat. Det saknas ett helhetstänk 
vilket ger framförallt en dålig navigationsstruktur. 

Det största problemet är hur en stor del av prioriteringar som sätts av utvecklarna 
själva vilket gör att de områden som det saknas kunskap om, som t ex 
användarvänlighet inte blir prioriterade i processen. 

Detta ger också nackdelen att nomenklaturen i applikationen speglar mer hur 
systemet är byggt än det som är logiskt för användare  
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6.2 Frågeställning 2 

Analys av designprocess och resultatet i designspecifikationen. 

 Designprocessen 

Designprocessen som använts kräver väldigt mycket förarbete, kunskap och 
teoretisk bakgrund. 

Processen utmärker sig med flera veckors förstudie med intervjuer, observationer 
och studier av nuvarande gränssnitt. Den genomfördes också av en person som ej 
arbetat med gränssnittet tidigare och hade ett perspektiv utifrån. Detta gör att det 
var enklare att se nya idéer och möjligheter men också att saker kan missförstås 
eftersom djupare insikter i problematiken i företaget saknats. En till nackdel är att 
processen inte hade gått att genomföra utan en person som har i alla fall en grundlig 
förståelse för problematik kring användarvänlighet eftersom många av problemen 
identifierades genom observationer  

Fördelar med en ordentlig förstudie är att frågor kring vad det är som ska göras och 
varför, för vem osv kommer fram vilket tvingar de inblandade att konkretisera detta. 
En process utan detta kan göra att olika inblandade person drar åt olika håll. 

Utöver flera veckors bakgrundstudie har stora delar av tiden spenderats med ren 
testning av olika alternativ på implementering av olika komponenter, det var mycket 
arbete som ej ledde till något mätbart resultat mer än att ett alternativ sållats bort. 
Metoden kräver således mycket tid som ej kan garanteras att det genererar något 
värde tillbaka, något som kan vara svårt att motivera för ett företag eftersom det 
kan innebära en risk. 

Prototyperna i de senare faserna i designprocessen ger stora möjligheter till 
återkoppling från alla intressenter där olika alternativ kan testas innan de utvecklas, 
vilket öppnar upp för fler insikter eftersom fler är inblandade, det ger även personer 
utan den tekniska kompetensen möjlighet att uttrycka sig genom prototyperna. 

 QuickPick Portal 

 Informationshierarki & applikationsstruktur 

Applikationen med en navigationsstruktur av en fullt kopplad struktur i flera nivåer 
(se 3.3.3.1) modell som är implementerad som flikar, detta gör att applikationen 
tydligt delas in i olika områden men samtidigt behöver användaren inte gå upp och 
ner i strukturen för att navigera sig mellan funktioner (se Figur 5.3-1). 

 Beteende och återkoppling 

Notiser som visas ovanför sidans innehåll under sidhuvudet följer designmodellen 
för felmeddelanden på sida där en notis visas längst upp till höger på sidan för at 
indikera att någonting har blivit fel samtidigt som de specifika fält som har blivit fel 
är rödmarkerade för att visa användaren vad det är som skall åtgärdas (Tidwell, 
2011, ss. 388-389). Detta gör att det går snabbt att identifiera problemet och att 
åtgärda. Vid varje fält indikeras även med en litet meddelande som talar om vad det 
är som blivit fel och hjälper på så sätt användaren att veta vad som behöver åtgärdas. 
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 Utformning på komponenter och modeller 

Användning av yta & layout 

Gränssnittet tar upp hela ytan på skärmen, det gör att det finns mycket utrymme att 
arbeta med för att få in och organisera det innehåll som ska visas men gör samtidigt 
att det på vissa sidor kan bli tomt (se Figur 9.3-2) eller att det helt enkelt kan bli för 
mycket information på en och samma sida. 

Dashboard & uppdrag 

Dashboard följer modellen för Dashboard (se 0) där översikt på ett antal olika 
moduler ges och ger användaren en god insyn i vad som händer direkt vid 
inloggning.  

Uppdrag (Assignments) är placerad i den övre strukturen och som en modul på 
Dashboard vilket kan bli förvirrande då användaren ser samma information på två 
ställen. 

Inställningar 

Inställningarna som följer modellen för menysida (se 3.3.3.1) vilket ger en mycket 
god överblick i flera nivåer i gränssnittet. Menysidan följer en fullt kopplad struktur 
i flera nivåer vilket ger stor möjlighet för användarna att navigera mellan de olika 
inställningsområdena och samtidigt ger en viss separation, dock inte lika mycket 
som en navigering av hubbstruktur. 

Undersidorna på de olika inställningsområdena ger möjlighet att navigera mellan de 
olika indelningarna med hjälp av flikar vilket underlättar när användaren navigerar 
runt eller ska utföra flera operationer. 

Regelinställningar och vyinställningar är separerade under varsitt område eftersom 
de navigeras till frekvent och då minskar det antalet steg för att nå dessa menyer 
men offrar den samhörighet som de skulle haft om de lagts under ytterligare en 
rubrik under Modules. Två nivåer av hubbnavigering har eliminerats och ersatts med 
filtrering för området vilket ger användaren möjlighet att snabbt komma till de mål 
om hen vill. 

Listor 

Att listorna visas med hjälp av Two Panel selector ger fördelen att se både översikt och 
detaljer samtidigt på ett objekt i taget men offrar en del information i översikt samt 
antalet rader som kan visas i listan i taget. Detta vägs upp av möjligheten till att 
filtrera, sortera och söka med fritext i listan vilket gör det möjligt att hitta rätt 
alternativ snabbt oavsett antal enheter i listan. 
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Organisering av formulär 

Formulären vid redigering av listobjekt visas i den högra panelen i Two Panel selector 
vilket gör att det kan använda mer vertikalt utrymme och visa mer information 
samtidigt. Formuläret är indelat så att vissa inmatningsfält syns hela tiden (se Figur 
9.4-3) och andra ligger under flikar indelade efter område. Detta ger fördelen att det 
viktigaste finns synligt alltid och fungerar även som detaljinformation när 
användaren klickar sig igenom olika objekt i listan. 

Formulären för de mer statiska objekten som regler är indelade efter namngivna 
sektioner (se 0) vilket ger tydlig överblick men kan vara överväldigande då mycket 
information visas på en gång. 

 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är denna process väldigt framtung, den kräver också 
kompetens inom användarvänlighet och design och kräver en stor insats som kan 
ta mycket resurser utan garanterat resultat på grund av mycket experimentering. 

Fördelarna är att trots att den kräver kompetens inom användarvänlighet så krävs 
det ej hos mer än ett fåtal personer. Genom att jobba med olika modeller för 
utformning av komponenter i experiment och jämförelser går det att involvera 
andra utan denna kompetens på ett meningsfullt sätt i designprocessen. Det i sin 
tur ger möjligheter att få fler i organisationen delaktiga i processen och medvetna 
över betydelsen av användarvänligheten på de grafiska gränssnitten.  
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6.3 Frågeställning 3 

 Process 

De olika processerna skiljer sig markant från varandra. 

Den första är baktung där mycket av problematiken skjuts på framtiden tills det blir 
ett större problem, delvis för att det är så processen är tänkt att fungera i SCRUM 
där de omedelbara problemen prioriteras och där den långsiktiga planeringen sker 
med en gemensam vision (Peter K., 2011). Men även för att problemen inte kunnat 
identifieras. Processen genomsyras av snabb implementering, lite planering och 
mycket kommunikation med användare som står för testning och som sedan följs 
av nya iterationer på produkten. Diskussioner om alternativ och vad, hur och varför 
kommer upp i efterhand. 

Den andra processen är framtung med mycket datainsamling i början, fokus på att 
förstå situationen och sen applicera teori på problematiken som lyfts. Den ställer 
även stora krav på förkunskaper hos designern eftersom problemen identifieras 
genom bland annat erfarenhet i området för att sedan förklaras med teorin. 
Processen har också längre tid till en faktiskt implementerad lösning kan erhållas. 
Långa perioder med testning, utvärdering, diskussioner och fler test genomförs 
innan en prototyp står färdig. 

 Resultat 

De stora problem som fanns initialt var i navigationsstrukturen, samma modell för 
navigering (hubbstruktur) har använts på flera delar i gränssnittet vilket lett till att det 
blir onödigt många steg att navigera runt. 

Andra problem är delvis för att systemet är komplext och är implementerat på ett 
visst sätt. Vyinställningarna till exempel är ett sätt att simplifiera en del av systemet 
(QuickPick Client) och flytta över det komplexa på en annan del (QuickPick Portal). 

Resultatet från designprocessen bör ses delvis som en separat design mot den 
ursprungliga designen, då det skiljer sig stort i process och att ett stort antal nya 
synvinklar och sätt att se på den olika problematiken har implementerats i 
prototypen, men även som en iteration på det ursprungliga då den ursprungliga har 
agerats som bas och varit det som designen utgått ifrån. En fullständig jämförelse 
är därför inte relevant utan det är mer intressant att se på vilken problematik som 
identifierats i den andra processen som ej identifierats eller till och med uppkommit 
på grund av implementeringen. 

Mycket av det som gjorts bra går att koppla till hur implementeringen är gjord i det 
lagret som utvecklarna skriver gränssnittet i (.NET MVC), formulär och sidor är 
något som utvecklarna tvingas att se framför sig vid utvecklingen och organiserar 
data på ett sätt som speglar hur data ser ut i koden. 
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Följande är ren spekulation men det är troligt att många av de val som gjorts vid 
navigering varit på grund av att utvecklaren gjort ett val i stunden som grundats i 
hur hen varit van vid att själv interagera med en viss funktionalitet. Detta är troligt 
då det ursprungliga gränssnittet var konsekvent och de komponenter som fanns 
betedde sig på ett familjärt sätt, det enda problemet var just valet av de modeller 
som komponenterna följde. Just detta gör det troligt att mycket tyder på att 
utvecklarna helt enkelt inte känner till alla de olika alternativ som finns eller att 
tidsbrist gjorts att ett val gjorts hastigt. 

Dessa problem är något som den andra mer metodiska framtunga processen med 
mycket teori kan identifiera. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser 
och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultat 

Studien visar att det finns både för och nackdelar med både en process som 
fokuserar fullt på att utforma ett användarvänligt gränssnitt och en process som inte 
fokuserar på det. Den visar att en process som fokuserar på användarvänlighet 
kräver mycket kunskap inom området och en ordentlig förstudie med mycket 
förarbete som kräver tid. 

Studien visar också att denna extra tid ger ett resultat med högre kvalitet på 
användarvänlighet och att det troligtvis är värt den extra tid som behövs. Detta 
baserat på antagandet att gränssnittet kommer att behöva göras om långsiktigt 
oavsett. Det är bättre att göra en lite större insats på kort sikt och slippa ännu mer 
arbete över lång tid. Detta kombinerat med fördelen att det är enklare att ha ett 
helhetstänk och att det inte blir något som blir instuckit i slutskedet av processen.. 

7.2 Implikationer 

Studien har inga större implikationer. Den visar tvärtom att en designprocess med 
fokus på användarvänlighet producerar en design med bättre användarvänlighet till 
en större kostnad på kort sikt men att det är en kostnad som kan motiveras och 
eventuellt ger mindre arbete på lång sikt. 

7.3 Begränsningar 

En begränsning som fanns i studien är tidsbrist. Längre tid på företaget hade gett 
en djupare förståelse för systemen och mer insyn i deras arbetsprocess. Mer tid 
skulle även ge möjlighet till fler iterationer i designprocessen vilket ger en mer 
förfinad prototyp. 

En annan begränsning var att det ej fanns access till slutanvändaren av systemet, 
detta gör att ordentlig testning av systemet ej kunde göras och således kan en 
ordentlig kvalitetsbestämning inte göras eftersom den är beroende av miljön som 
systemet ska användas i. Istället har kvalitetsbedömningen gjorts med hjälp av 
teorier och hypoteser på hur systemet används. Ej access till slutanvändaren har 
även gjort att problematiken som studien baserats på är från företagets synvinkel 
och inte från användarna som mycket möjligt kunnat ha en annan uppfattning. 

Det kan också påverka att designprocessen som utfördes var utfärd av en extern 
part medans det ursprungliga gränssnittet är utvecklat av företaget. Det är väldigt 
svårt att påvisa hur mycket hemblindheten hos företaget har påverkat den 
ursprungliga designen och hur mycket det påverkat att en extern part med nya 
blickar gjort den nya designprocessen. 
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En annan begränsning i studien är att designprocessen är en vidarebearbetning på 
det ursprungliga gränssnittet, vilket gör att det nästan garanterat blir en förbättring, 
därför var studien begränsad till att fokusera på jämförelser av fokus och process 
snarare än resultat, det enda som säkert kan konstateras är att det blivit bättre. Att 
det är just processen som gjort att det blivit bättre är egentligen bara en kvalificerad 
gissning. Om det varit så att processerna kunnat göras sida vid sida utan kontakt 
hade det säkrare kunnat konstateras att den ena processen fungerar bättre än den 
andra. 

7.4 Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen är att det är viktigt att kunna identifiera problem och att hitta, utvärdera 
och välja bland flera lösningar på ett problem istället för att välja första bästa 
lösning. Studien visar också att brist på kunskap inom området påverkar hur många 
problem som identifieras och därmed kan lösas. 

Rekommendationerna till Qsys är att se till att kompetens inom användarvänlighet 
och design finns i företaget och att involvera användarvänlighet i 
utvecklingsprocessen av alla produkter, synnerligen i den del av processen där 
applikationsstrukturen planeras och byggs upp. Processen som utvecklingsteamet 
har behöver inte förändras, det enda som behövs är att fokus på design och 
användarvänlighet involveras till en större del och får ett likvärdigt eller i alla fall 
högre fokus än det har i dag gentemot systemutvecklingen. 

Detta bör förslagsvis göras av någon som jobbar enbart med detta och kan därmed 
ha ett helhetstänk och samtidigt vara involverad i utvecklingen och samarbeta med 
systemutvecklarna, förslagsvis via t ex experiment med prototyper som använder 
olika modeller på komponenter. Denna person bör även regelbundet jobba med 
utvärdering och kundkontakt för att samla in information och förbättringsförslag. 

7.5 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se om samma studie utförd på två separata grupper på 
samma projekt där det enda som skiljs åt är processen som används, skulle ge 
samma resultat.
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Portal & inloggning 

 

Figur 9.1-1  Inloggningsformulär 

 

 

Figur 9.1-2  Portalen på en display med upplösning 1920 x 1080 px 

 

 

Figur 9.1-3  Redesign av inloggningsformulär 
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9.2 Bilaga 2: Dashboard 

 

Figur 9.2-1  Dashboard 

 

 

Figur 9.2-2  Redesign av Dashboard 
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9.3 Bilaga 3: Inställningar 

 

Figur 9.3-1  Settings 

 

 

Figur 9.3-2  Kontrollpanelen (Redesign av Settings) 
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9.4 Bilaga 4: Användarinställningar 

 

Figur 9.4-1  Användarinställningar 

 

Figur 9.4-2  Flik vid ändrande av användare 

 

Figur 9.4-3  Redesign av användarinställningar 
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9.5 Bilaga 5: Modulinställningar 

 

Figur 9.5-1  Modulinställningar 

 

Figur 9.5-2  Modulinställningar för inventering 
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9.6 Bilaga 6: Vyinställningar 

 

Figur 9.6-1 Vyinställningar för modulen för inventering 

 

Figur 9.6-2 Gränssnitt för skapande av en ny vy för QuickPick Client 

 

Figur 9.6-3  Redesign av vyinställningar 
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9.7 Bilaga 7: Notiser 

 

Figur 9.7-1  Notis vid lyckad operation 

 

Figur 9.7-2  Notis i form av ett felmeddelande. 

 

Figur 9.7-3  Kontextuellt felmeddelande och notis 
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9.8 Bilaga 8: Regelinställningar 

 

Figur 9.8-1  Regelinställningar för sida 

 

Figur 9.8-2  Regelinställningar för modul 

 

Figur 9.8-3  Redesign av regelinställningar 
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9.9 Bilaga 9: Lista på uppdrag 

 

Figur 9.9-1  Lista över uppdrag 

 

Figur 9.9-2  Redesign av lista över uppdrag 
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9.10 Bilaga 10: Uppdragsmeny och filtrering 

 

Figur 9.10-1 Uppdrag 

 

Figur 9.10-2 Uppdragsalternativ för inventering 

 

Figur 9.10-3 Filtrering av uppdrag 
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9.11 Bilaga 11: Platser, zoner & lagerplatser 

 

Figur 9.11-1 Platser, zoner och lagerplatser 

 

Figur 9.11-2 Redesign av Platser, zoner, lagerplatser och server 

 

 


