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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera användbarheten hos gränssnitten i FDT 
Avance. Utvärderingen utfördes med hjälp av en enkät som baserades på Nielsens (1993) 
definition av användbarhet och Nielsen & Macks (1994) heuristiker. Resultaten visade att 
graden av användbarhet kan anses vara god. Vidare visade resultaten på de viktigaste 
heuristikerna och de viktigaste användbarhetskomponenterna, samt vilka aspekter hos 
gränssnitten i FDT Avance som kan behöva modifieras. 
 
 
Sökord: MDI, användbarhet, gränssnitt, interaktion, kognitiv psykologi, heuristisk utvärdering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the usability of the interfaces in FDT Avance. This 
was achieved through a survey, which on a theoretical level was built on Nielsen’s (1993) 
definition of usability and Nielsen & Mack’s (1994) usability heuristics. The results showed that 
the usability of the interfaces could be considered as good. The results also showed the most 
important factors of the heuristics and the usability components as well as which aspects of the 
interfaces in FDT Avance that might be in need of improvement.  
 
Keywords:  HCI, usability, interface, interaction, cognitive psychology, heuristic evaluation. 
 

 



Inledning 
Enligt en undersökning från 2005 använde över 80 % av Sveriges befolkning datorer, både i 
hemmet och utanför hemmet (Stadskontoret, 2005). Datorer har blivit naturliga inslag i de 
flesta arbeten och verksamheter och införandet av datorn som verktyg och hjälpmedel har för 
många inneburit ökad effektivisering och kvalité samt förbättrad arbetsmiljö (Gulliksen & 
Göransson, 2002). Dock förekommer det även negativa inslag när program och system har 
dåligt utformade gränssnitt och konsekvenserna kan bli stress, ohälsa och belastningsskador 
(Arbetsmiljöverket, 2003). Enligt Arbetsmiljöverket (1998:5) ska detta uppfyllas för att 
säkerställa bra gränssnitt:  
 

10 § Programvara och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till 
arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Programvara skall 
vara lätt att använda och vid behov kunna anpassas till användarens kunskaps- eller 
erfarenhetsnivå. Systemen skall så långt som möjligt ge användarna återkoppling ifråga 
om det utförda arbetet. De skall visa information i ett format och i en takt som är 
anpassad till användarna. Vid utformning och val av programvara skall särskild hänsyn 
tas till de ergonomiska principer som gäller för människans förmåga att uppfatta, förstå 
och bearbeta information. 

 
Det tvärvetenskapliga forskningsområdet MDI (människa-datorinteraktion) har som syfte att 
förstå och förbättra interaktionen mellan människa och dator (Te’eni, Carey, & Zhang, 2007). 
Psykologin har spelat en viktig roll i utvecklingen av MDI-forskningen eftersom den förklarar 
människans begränsningar och förutsättningar (Gulliksen & Göransson, 2002). Viktigast är då 
den kognitiva psykologin (Danielsson, 2001). Den kognitiva psykologin är den del av 
psykologin som intresserar sig för varseblivning, minne, inlärning, uppmärksamhet, tänkande 
och reflektion, även kallat informationsbearbetning och kunskapsliv (Egidius, 2005). 
Människans kognitiva förutsättningar har betydelse vid bedömning av användbarheten hos 
gränssnitten eftersom användbarhet kan ses som en interaktiv egenskap där människans och 
datorns begränsningar och förutsättningar påverkar samspelet (Allwood, 1998). Vidare kan 
användbarhet klassificeras som användarens acceptans av gränssnitten (Nielsen, 1993). 
 
Nielsen (1993) menar att användbarhet är ett begrepp som kan definieras i termer av mätbara 
komponenter. Dessa komponenter är:  
  

• Lärbarhet (eng. learnability) 

• Effektivt användande (eng. efficiency) 

• Lätt att minnas (eng. memorability) 

• Felhandlingar (eng. few errors) 

• Subjektivt tilltalande (eng. satisfaction) 

 
Lärbarhet är den mest grundläggande av användbarhetskomponenterna. De flesta system 
behöver vara lätta att lära sig då användare sällan tar sig tid att lära sig alla gränssnitt innan de 
börjar använda ett system (Nielsen, 1993).  
 
Nielsen (1993) förklarar användarnas inlärning av ett datorsystem med hjälp av en hypotetisk 
inlärningskurva, vilket innebär att en novis som ska lära sig ett nytt system börjar längst ner på 
kurvan och om systemet är bra utformat och har bra gränssnitt sker en inledande snabb 
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utveckling som tillåter användaren att nå en hög skicklighetsnivå inom kort tid. Då existerande 
system uppdateras börjar inte användaren om från början utan då sker en överföring av befintlig 
kunskap på ett nytt, liknande system. Enligt detta synsätt kan användaren börja längre upp i 
inlärningskurvan gällande det nya datasystemet och blir effektiv snabbt. Dock varierar det hur 
fort användare kan nå en effektiv nivå då det finns system som är så komplexa att det tar flera år 
att lära sig dem och därmed är det svårare att nå expertnivå gällande prestation och förmåga att 
nyttja systemets gränssnitt fullt ut. De flesta användare når sin platå på inlärningskurvan när de 
har lärt sig, vad de själva anser, nog. Detta kan vara olyckligt då de flesta användare skulle tjäna 
på att lära sig ytterligare några avancerade funktioner för att på så sätt bli mer effektiva. 
Effektivitet uppnås när en användare når en stabil nivå av prestation, vilket sker då 
inlärningskurvan planar ut (Nielsen, 1993). 
 
Att gränssnitten ska vara lätta att minnas är viktigt för användare som återvänder efter att ha varit 
borta från systemet under en viss tid. Dock är det skillnad mellan att återvända till ett system 
och att lära sig det från början (Nielsen, 1993). Gränssnitten bör inte överbelasta användarens 
minne (Preece, Rogers, & Sharp, 2002).  
 
Enligt Nielsen (1993) ska användare inte behöva göra fel vid interaktion med gränssnitt. Fel kan 
definieras som en handling som inte uppnår det önskade målet. En distinktion görs mellan 
enkla fel och katastrofala fel. De enkla felen kan rättas till direkt av användaren och det uppstår 
inga andra konsekvenser än att interaktionen blir långsam. Katastrofala fel är fel som inte 
upptäcks av användaren, eller fel som förstör användarens arbete och gör det svårt att återställa. 
Den sista komponenten för användbarhet är att systemet ska vara subjektivt tilltalande, vilket 
avser hur behagligt det är att använda ett system. 
 
Nielsen (1993) delar in användare i tre kategorier och dessa är: noviser, tillfälliga och experter. 
Vidare kan noviser delas in i ytterligare två grupper där en skillnad görs mellan de användare 
som inte kan något om ämnet i fråga eller om systemet som används, och de användare som är 
experter på ämnet men som inte har någon kunskap om själva systemet som används 
(Schneiderman, 1998). Experterna har ofta lättare att se helheten i systemet och får en större 
förståelse för uppgifterna och de hanterar fel på ett metodiskt sätt eftersom de känner sig 
hemma i systemet (Allwood, 1998). Experter har dessutom större krav på systemet då de vill ha 
hög effektivitet, genvägar och få bra återkoppling (Schneiderman, 1998). 
 
Den heuristiska utvärderingsmetoden (eng. heuristic evaluation) grundar sig på de fem 
användbarhetskomponenterna och är utformad i tio principer/heuristiker som är utvecklade av 
Rolf Molich och Jakob Nielsen (Nielsen, 1993). De menade att principerna kan användas för 
att förklara en stor del av de problem som observeras i gränssnitten och att en heuristisk 
utvärdering kan utföras av olika typer av användare för att på så sätt kunna lokalisera olika typer 
av användbarhetsproblem i gränssnitten. Principerna/heuristikerna är breda i sin utformning 
och är applicerbara på nästan alla gränssnitt. Nedanstående är de reviderade principerna enligt 
Nielsen & Mack (1994): 
 

• Tydlig systemstatus (eng. visibility of system status) 

• Överensstämmelse mellan systemet och verkligheten (eng. match between system and 

the real world) 

• Användarkontroll och frihet (eng. user control and freedom) 

• Enhetlighet och standarder (eng. consistency and standards) 
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• Förebyggande av fel (eng. error prevention) 

• Känna igen istället för att komma ihåg (eng. recognition rather than recall) 

• Flexibilitet och användareffektivitet (eng. flexibility and efficiency of use) 

• Estetisk och minimalistisk design (eng. aesthetic and minimalist design) 

• Hjälpa användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel (eng. help users 

recognize, diagnose, and recover from errors) 

• Hjälp och dokumentation (eng. help and documentation) 

 
Med tydlig systemstatus menas att systemet bör hålla användaren informerad om vad som pågår. 
Detta bör ske genom återkoppling (eng. feedback) inom rimlig tid. Varningsmeddelanden bör 
visas innan viktiga handlingar utförs såsom att radera eller annan oåterkallelig handling. Utan 
återkoppling kan användaren inte avgöra om dennes mål uppnåddes. Överensstämmelse mellan 
systemet och verkligheten innebär att systemet ska använda liknande språkbruk som användaren 
och inte systemorienterade termer. Information som presenteras bör följa en naturlig och logisk 
ordning. Detta innebär att datorns dialog bör överensstämma med användarens begreppsliga 
förståelse. Användarkontroll och frihet innebär att användare ska ha möjlighet att välja tydligt 
markerade nödutgångar och funktioner som ”tillbaka/ångra” och ”starta om”, vilket ökar 
användarens känsla av kontroll. Dessa nödutgångar bör vara synliga i gränssnitten och 
användaren ska inte behöva komma ihåg var de finns. Enhetlighet och standarder innebär att 
användare ska veta att ord, funktioner och handlingar alltid har samma effekt, vilket ökar 
känslan av kontroll och gynnar utforskandet av systemet. Information som presenteras ska alltid 
presenteras på samma ställe för att underlätta användarens igenkännande. Förebyggande av fel 
innebär, idealt, att fel inte uppstår, men om fel ändå uppstår ska felmeddelanden ge tydlig 
information om hur felet kan lösas. Känna igen istället för att komma ihåg innebär att objekt, 
funktioner, valmöjligheter och instruktioner bör kunna göras synliga för användaren så att 
denne kan välja funktioner genom att känna igen istället för att komma ihåg. Det är generellt 
enklare för människan att känna igen det som visas än att komma ihåg ur minnet utan 
ledtrådar. Dock bör inte alla valmöjligheter vara synliga i gränssnitten då detta komplicerar 
användarens varseblivning (eng. perception) och uppmärksamhet. Regeln är: mindre är bättre 
(eng. less is more). Flexibilitet och användareffektivitet innebär att genvägar, som inte är märkbara 
för noviser, kan förbättra interaktionen för experter. Systemet bör dock vara anpassat till alla 
typer av användare. Estetisk och minimalistisk design innebär att gränssnitten endast bör innehålla 
relevant information och inte information som kräver användarens uppmärksamhet i onödan. 
Hjälpa användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel innebär att felmeddelanden 
ska vara lätta att förstå samt att de ska specificera problemet och föreslå en konstruktiv lösning. 
Hjälp och dokumentation innebär att hjälpinformationen bör vara fokuserad på användarens 
uppgift och att den bör vara lätt att leta i. Informationen bör inte vara för omfattande och 
konkreta steg-för-steg-lösningar bör anges (Nielsen, 1993). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera användbarheten hos gränssnitten i 
affärssystemet FDT Avance enligt den konceptuella modellen i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Konceptuell modell för denna utvärdering. 
 
Modellen visar hur begreppet användbarhet hör samman med användarens kognitiva 
förutsättningar och interaktionen med det tekniska systemet. Användbarheten undersöks hos 
affärssystemet FDT Avance som är ett system som kräver specialistkunskap om administration i 
ett företag. Frågeställningarna är: 
 

• Vilken grad av användbarhet har FDT Avances gränssnitt? 

• Vilka heuristiker och användbarhetskomponenter är de mest avgörande när det gäller 

FDT Avances användbarhet? 

• Vilka implikationer mot förändring av FDT Avances gränssnitt finns? 

 
Metod 

Respondenter 
Det finns cirka 4000 företag som använder FDT Avance och dessa återfinns i hela Sverige. 
Urvalet skedde via FDT Avances leverantör som tillhandahöll en förteckning över de företag 
som använde sig av programmet. Dessa delades sedan in i två undergrupper: de som använde 
enbart FDT Avance (Faktura, Leverantör och Bokföring) och de som även använde övriga 
tilläggskomponenter. Av dem som bara använde FDT Avance togs de som inte hade ett aktivt 
serviceavtal och de som inte hade uppdaterade versioner av affärssystemet bort. Detta 
reducerade urvalet till cirka 500 företag. Ur dessa gjordes ett slumpmässigt urval av 150 företag. 
Respondenterna bestod av primära användare, kvinnliga och manliga, med en ålder över 18 år. 
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Material 
FDT Avance är ett affärssystem med delar som fakturering med kund- och leverantörsreskontra 
där nätverk, butik, prisinläsning, struktur, samt flera lagerställen och orderkoppling finns som 
tilläggsmoduler. Systemet är skapat för företag med mellan 1 och 500 anställda och det finns 
möjlighet att lägga upp 10 språk och 250 valutor. Programmet används i Windows 
operativsystem och utformningen av programmet överensstämmer till stora delar med 
Windows upplägg.   
 
Mätinstrumentet för utvärderingen var en enkät (Bilaga 1). Enkäten konstruerades av 
författarna och teoretiskt byggde den på Nielsens (1993) definition av användbarhet och 
Nielsen & Macks (1994) heuristiker/principer. Enkäten innehöll 58 påståenden som följdes av 
skalor från 1 till 7 på vilka respondenterna uppmanades att ringa in det alternativ som angav 
graden av instämmande. 1 motsvarade ’’instämmer inte alls’’ och 7 motsvarade ’’instämmer 
helt’’.  Enkäten innehöll även 7 frågor med öppna svarsalternativ och 1 fråga som uppmanade 
respondenterna att rangordna handlingsalternativen vid fel. För att kategorisera användarna 
fanns även 4 frågor som behandlar bakgrundsinformation som kön, ålder och vana vid 
programmet. Enkäten prövades i pilotstudier på flera individer. Dessa individer var dels primära 
användare men även programmeringsexperter, studenter, handledare och ickeakademiker. 
 
Procedur 
Enkäterna skickades via brevpost till 150 företag den 11 april 2007. En påminnelse med bifogad 
enkät och svarskuvert skickades ut den 18 april 2007. Av missivbrevet framgick att stoppdatum 
var den 27 april 2007. Mottagaren av brevet valde ut någon att svara på enkäten alternativt 
svarade på den själv. En kompletterande uppföljning av resultaten gjordes av författarna den 28 
april 2007 på kontoret hos FDT i Luleå. 
 
Databehandling 
Statistikprogrammet SPSS 14.0 för Windows har använts för att sammanställa data. Beräkningar 
som gjordes var av deskriptiv natur och omfattade medelvärden och medianer för de olika 
påståendena. Författarna valde att sätta en gräns vid 4. Värden över denna gräns klassificerades 
som god användbarhet och värden under klassificerades som dålig användbarhet. Principal 
komponentanalys utfördes i syfte att undersöka frågornas giltighet för den aktuella heuristiken. 
De frågor som avsågs mäta samma heuristik utgjorde variabler i varje komponentanalys. Om 
fler än en faktor föll ut delades heuristiken upp i faktorer. Om en variabel (fråga) uppvisade en 
faktorladdning under 0,5 uteslöts variabeln. Utifrån faktorlösningarna beräknades faktorpoäng 
med regressionsmetoden. Proceduren upprepades med frågorna indelade efter 
användbarhetskomponenter. För att bestämma vilka användbarhetskomponenter respektive 
heuristiker som hade störst inflytande på användarnas generella attityd till systemet gjordes linjär 
regressionsanalys av skattningarna på påstående 58 (generell attityd till systemet) på 
användbarhetskomponenterna respektive heuristikerna. Värdena på användbarhetskomponenter 
och heuristiker utgjordes av de tidigare beräknade faktorpoängen. Vid regressionsanalyserna 
användes metoden Stepwise.  

Resultat 
Sjuttiofyra av 150 möjliga enkäter besvarades, vilket gav en svarsfrekvens av cirka 50 %. Av 
respondenterna var 45 kvinnor och 29 män. Åldern varierade mellan 18 och 50 år. 
 
Medelvärden 
Av enkätens 58 påståenden hade 6 påståenden ett medelvärde under 4 (Tabell 1). Det förekom 
även 6 påståenden som var utformade som negationer och dessa borde då ha haft ett 
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medelvärde över 4. Vidare hade 26 påståenden ett medelvärde mellan 4 och 5 medan de övriga 
26 hade ett medelvärde mellan 5 och 6. Inget påstående hade ett medelvärde över 6 (Bilaga 2). 
 
Tabell 1. Medelvärden för de påståenden som under/överskred 4 på 
skattningsskalan. 
Påstående Medelvärde  
Det finns möjlighet att byta plats på funktioner så att de 
du använder ofta finns lättillgängliga. 

3,90 

Du fick tillräcklig utbildning i FDT Avance. 3,78 
FDT Avance ger information om vad som bör göras för 
att lösa felet. 

3,70 

Hjälpfunktionen i FDT Avance ger den hjälp du 
efterfrågar. 

3,81 

Hjälpfunktionen i FDT Avance ger tydlig steg-för-steg 
information. 

3,91 

Det kan vara svårt att komma ihåg var snabbkommandon 
finns. 

4,30* 

* Detta påstående visar ett medelvärde över 4, men är fortfarande under den, av författarna, satta gränsen eftersom 
det är utformat som en negation. 
 
Principal komponentanalys 
De principala komponentanalyserna visade att frågorna i enkäten samstämde med både 
heuristikerna och användbarhetskomponenterna då enbart ett påstående föll bort, påstående 21 
(Det finns möjlighet att ta bort överflödig information). Dock delades vissa av heuristikerna 
och användbarhetskomponenterna upp i fler än en faktor. Detta innebar att 2 av heuristikerna 
delades in i 2 faktorer (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Indelning av heuristiker i faktorer. 
Heuristik Antal 

faktorer 
Tolkning av faktorer 

Tydlig system status  2 
 

Synligheten hos återkoppling  
Återkopplingens tidsaspekt 

Överensstämmelse mellan systemet och 
verkligheten  

1  

Användarkontroll och frihet  1   
Enhetlighet och standarder  2 

 
Funktionernas standard 
Konsekvent bruk av gränssnitt 

Förebyggande av fel  1  
Känna igen istället för att komma ihåg  1  
Flexibilitet och användareffektivitet 1  
Estetisk och minimalistisk design  1  
Hjälpa användare att känna igen, diagnostisera 
och återhämta sig från fel  

1  

Hjälp och dokumentation  1  
 
För en komplett indelning av användbarhetskomponenter och heuristiker i faktorer se Bilaga 3 
samt faktorladdningar se Bilaga 4. Även användbarhetskomponenterna delades in i olika 
faktorer. Tre komponenter delades in i 2 faktorer och en komponent delades in i 3 faktorer 
(Tabell 3).  
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Tabell 3. Indelning av användbarhetskomponenter i faktorer.  
Användbarhetskomponent Antal 

faktorer 
Tolkning av faktorer 

Lärbarhet 2 
 

Allmänna aspekter inom lärbarhet 
Nya användares perspektiv 

Effektivt användande   2 
 

Under användande av systemet 
Av uppbyggnaden av gränssnitten 

Lätt att minnas  2 
 

Allmänna aspekter om att minnas 
Konsekvent bruk av gränssnitt 

Felhantering 3 
 
 

Allmänna aspekter inom felhantering 
Manual och hjälpfunktionen 
Allvarliga fel 

Subjektivt tilltalande 1  
 
Prediktorer för generell attityd till systemet 
Den multipla regressionen av påstående 58 (generell attityd till systemet) på heuristikfaktorerna 
visade att de viktigaste heuristikerna var ”Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och 
återhämta sig från fel” och ” Enhetlighet och standarder” (Tabell 4). Den multipla 
korrelationen var: R = 0,855 vilket innebar att 73,2 % av variansen hos generell attityd kunde 
förklaras av de två heuristikerna. 
 
Tabell 4. Heuristiker med förmåga att förklara generell attityd.  
Heuristik Betavikt 
Hjälp användare att känna igen, diagnostisera 
och återhämta sig från fel 

0,571 

Enhetlighet och standarder 0,353 
 
De viktigaste användbarhetskomponenterna som erhölls genom multipel regression var 
”Felhantering - faktor 1: Allmänna aspekter inom felhantering ” och ” Lätt att minnas - faktor 
1: Allmänna aspekter om att minnas ” (Tabell 5). Den multipla korrelationen var: R = 0,858 
och 73,7 % av variansen hos generell attityd kunde därmed förklaras av de två 
användbarhetskomponenterna. 
 
Tabell 5. Användbarhetskomponenter med förmåga att förklara generell attityd. 
Användbarhetskomponent Betavikt 
Felhantering - faktor 1: Allmänna aspekter 
inom felhantering 

0,634 

Lätt att minnas - faktor 1: Allmänna aspekter 
om att minnas 

0,300 

 

Respondenternas kommentarer 
Författarna extraherade några av kommentarerna som respondenterna hade skrivit i enkätens 
öppna svar gällande affärssystemets gränssnitt (Bilaga 5). Detta var vad de ansåg: 
 
En respondent skrev att fliksystemet var problematiskt ”Svårt med flikarna innan man greppat 
upplägget.” och en annan ansåg att det fanns ”många flikar att gå vilse bland.” Ett förslag på 
lösning var att ersätta dem med knappar i vänsterkanten. En annan tyckte att ”sökfunktionen är 
knepig i början.” En respondent skrev att ”Har använt det [systemet] så länge så jag har svårt att 
jämföra med andra. Har vant mig vid brister och sämre funktioner.” 
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Estetiken upplevdes av en respondent som ”Strukturen/gränssnitten känns gammaldags. För mycket 
före Windows 95. För grå.” En annan respondent tyckte att ”logisk uppbyggnad med samma system i 
alla delar, leverantör, faktura och bokföring.” 
 
Flera av respondenterna uppgav att de inte hade fått någon utbildning i FDT Avance. En 
respondent skrev ”Jag har inte fått någon utbildning alls förutom det som tjejen jag efterträdde har lärt 
mig. Mycket har jag lärt mig eftersom.” En annan respondent skrev ”Har aldrig gått någon utbildning, 
enkelt användarvänligt system.” Andra åsikter var ”Allt nytt är svårt.” och en respondent tyckte att 
”Jag har inget annat program att jämföra med, däremot så tycker jag att FDT Avance är ett bra program, 
enkelt att förstå och lätt att använda, klart godkänd!” Andra respondenter tyckte att ”FDT är väldigt 
avancerat för nybörjare men efter att ha använt det i ett år och börjat känna mig bekväm så märker man 
vilka möjligheter sökfunktionerna har.”, ”Allt nytt är svårt.” samt ”Komplext system → komplex 
inlärning.”  
 
En respondent ansåg att det fanns brister i konfigurationen och att de få ändringar som gick att 
göra var avancerade och krävde konsulthjälp ”Krånglig att ändra. Vi har inte lyckats ännu.”  
Respondenten ansåg även att de ändringar som var möjliga att göra borde finnas i tydliga 
menyval.  
 
Några respondenter ansåg att det inte finns någon tydlig bruksinformation att tillgå. Det 
saknades manualer och några som hade manual ansåg att den var svår och/eller inte 
uppdaterad. De uttryckte ”Manualen är inte uppdaterad. ” och ”Har aldrig sett manualen.” 
 
Den inbyggda sökfunktionen som finns i FDT Avance ansågs komplicerad och sakna 
information, samt innehålla fel vilket orsakade felsökningar. Det kunde även vara svårt för dem 
som ansåg sig kunna sökfunktionen att använda den fullt ut. En respondent uttryckte 
”Funktionen på själva programmet känns bra, även om vi inte använt alla delar fullt ut ännu.” En 
annan respondent tyckte att ”Det är lätt att blanda ihop ikonerna.” 
 
Åtgärder vid fel 
Respondenterna uppmanades att rangordna de åtgärder som vidtogs vid påträffande av fel i 
interaktionen med gränssnitten i FDT Avance. Tabell 6 visar att de flesta av användarna valde 
att åtgärda felen själva. 
 
Tabell 6. Förstahandsåtgärd vid fel i interaktionen med FDT Avances gränssnitt.  

Åtgärd vid fel Antal 
respondenter 

Fixar själv 29 
Manualen 15 
Support 10 
Hjälpfunktion 8 
Kollega 5 

 
Kompletterande utvärdering gjord av författarna 
Vid första intrycket fick författarna uppfattningen att programmet innehöll många funktioner. 
Författarna uppfattade inte sig själva i kontroll av systemet. Upplägget av dessa funktioner finns 
under menyval och under flikar vilket leder till att alla valmöjligheter är tillgängliga men dolda 
under de olika menyerna och flikarna. 
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Sökfunktionen bestod av 8 flikar och var komplicerad med flertalet fält att fylla i både med 
rullgardinsmenyer och med skrivfält. I programmet hittades ingen tydlig information om hur 
användare ska gå till väga då de använder sökfunktionen. De resultat som visades efter sökning 
var ofullständiga. Manualen var inte uppdaterad och var svår att slå upp saker i då den inte hade 
ett naturligt och klart upplägg. Användarna har inte möjlighet att bestämma hur mycket 
information de vill lägga in på flertalet ställen i programmet. Begränsningar finns på alla 
anteckningsrutor. Det finns begränsning på antal tillåtna tecken. 
    
FDT Avance ger viss återkoppling om var i programmet användaren befinner sig genom att 
färga texten på fliken blå istället för den normala, svarta texten. Användare får konfirmera de 
viktiga handlingar som görs men systemet konfirmerar inga handlingar som användaren utför. 
Under utvärderingen förekom ett direkt fel då en ruta var fel ifylld. Detta visades genom att 
fältet markerades rött. Ingen förklarande text fanns att tillgå i programmet eller manualen. Då 
författarna förflyttade sig mellan de olika flikarna i programmet med hjälp av 
tabuleringstangenten, försvann den information som matats in. Denna måste alltså sparas ner i 
programmet eller hållas i minnet av användaren. 
   
FDT Avances affärssystem hade samma typ av uppläggning över de tre delar som undersöktes 
(Fakturering, Bokföring och Leverantör). Dock saknades en enhetlig standard på gränssnitten 
inom dessa system. Flera typer av rutor, menyer och kryssrutor används. De 9 ikonerna som 
fanns i programmet var grupperade bredvid varandra i översta vänstra hörnet. Symbolerna som 
fanns på ikonerna är dock något otydliga och representerar inte vad de står för. Gränssnitten 
som används för att styra i programmet håller sig till Windows standardstyrdon, men finns 
också i stor mångfald och är således inte konsekvent. Det förekommer även fall av massiv 
scrollning med stora tomma ytor samt överflödig information. En del direkta fel upptäcktes 
också vad gällde styrningen då pilarna gick att trycka på men ingen scrollning uppstod. 
 
Slutsatser  
Resultaten visar att graden av användbarhet hos FDT Avances gränssnitt kan anses vara god då 
medelvärdena för de olika påståendena är relativt höga. Av 58 påståenden hade 52 ett värde 
över den, av författarna, satta gränsen (4). För ett perfekt gränssnitt skulle medelvärden under 
maximalt (7) inte finnas. 
 
Resultaten visar även att användarna skattade vissa heuristiker och användbarhetskomponenter 
som viktigare än andra. De användbarhetskomponenter som ansågs viktigast var: felhantering 
(faktor 1) och lätta att minnas (faktor 1). De heuristiker som ansågs viktigast var: hjälpa 
användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel samt enhetlighet och 
standarder. 
 
Resultaten visar slutligen implikationer av och förslag mot förändringar av gränssnitten i FDT 
Avance och dessa baseras på användarnas kommentarer (Bilaga 5) och de (6) påståenden som 
fick de lägsta medelvärdena: möjlighet att byta plats på funktioner, utbildning, information, 
hjälp som efterfrågas, steg-för-steg-information och komma ihåg var snabbkommandon finns. 
Användarnas kommentarer rörde främst: ingen utbildning, svår inlärning, dålig 
bruksinformation, svårt med flikar, svårigheter att genomföra ändringar, en logisk uppbyggnad, 
blanda ihop ikoner, sökfunktionen knepig, gammeldags gränssnitt, allt nytt är svårt och 
komplext system-komplex inlärning.  
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Diskussion 

Resultaten visar att graden av användbarhet hos gränssnitten i FDT Avance är på en acceptabel 
nivå. Författarna väljer att benämna den som god. De primära användarna i denna utvärdering 
var experter och detta torde förklara att användbarheten var relativt hög. Experter har större 
förståelse för systemet och kan hantera fel mer metodiskt. De har även nått högre på sin 
inlärningskurva för systemet och nått en nivå av effektivitet som ökar användbarheten och 
användarens känsla av kontroll. Denna slutsats styrks av användarnas kommentarer där både 
positiva och negativa åsikter framkom. Ett exempel kan vara att användarna har vant sig vid 
eventuella brister och sämre funktioner.  
 
De heuristiker och användbarhetskomponenter som var avgörande för användbarheten hos 
användarna rörde lätt att minnas, fel och upplägg. Dessa heuristiker och 
användbarhetskomponenter visade överlag en god användbarhet, baserat på resultaten från 
medelvärdena. Dock fanns två tydliga undantag. Den första gällde den information som 
programmet ger om hur användaren ska lösa eventuella fel som uppstår och den andra att 
användaren snabbt ska komma ihåg var snabbkommandon finns. 
 
Trots att användbarheten hos FDT Avances gränssnitt kan anses vara god visade dock vissa 
variabler på lägre skattningar. Utbildning var en av dem och detta kan vara ett problem för 
inlärningen av ett system och dess gränssnitt. Även om de flesta av användarna var experter så 
skulle de flesta tjäna på att lära sig ytterligare några funktioner för att bli mer effektiva. Speciellt 
påtagligt blir detta när datorsystemen är komplexa och tar flera år att lära sig. Resultaten visade 
även att det fanns användare som efter ett års användning fortfarande hittade nya funktioner.  
Det fanns även användare som aldrig hade gått någon utbildning men som ändå tyckte att det 
var ett enkelt och användarvänligt system. Affärssystemet använder sig av Windows 
operativsystem med upplägg. Om olika system har liknande gränssnitt underlättar detta för 
användaren som kan överföra sin kunskap och sina mentala modeller på liknande system med 
förutsättning att de är konsekventa i sin utformning och att de stämmer överens med 
användarens begreppsliga förståelse (Nielsen, 1993). 
 
Användarna gav även påståendet att det kan vara svårt att komma ihåg var snabbkommandon 
finns ett högt värde (observera att detta påstående var format som en negation). Vid interaktion 
med gränssnitt underlättar det för användaren om denne inte behöver komma ihåg var objekt, 
funktioner, valmöjligheter och andra instruktioner finns utan dessa bör kunna göras synliga för 
andvändaren så att denne kan känna igen istället för att komma ihåg (Nielsen, 1993). 
Människans minnessystem är komplext och har vissa begränsningar varför gränssnitten inte bör 
överbelasta användarens minne för att göra interaktionen så effektiv som möjligt (Preece, 
Rogers, & Sharp, 2002). Användarens minnessystem gynnas även om det råder enhetlighet så 
att snabbkommandon alltid finns på samma ställe och att de har samma funktion vid 
användning (Nielsen, 1993). Svårigheten att minnas snabbkommandon är mycket viktigt att 
åtgärda snarast då minnesaspekter har stor betydelse för användarnas gillande av programmet.  
  
Delar av dialogen från affärssystemet skattades även det lågt av användarna och då var det 
informationen om vad som bör göras för att lösa fel, att hjälpfunktionen ger den hjälp som 
efterfrågas och att hjälpfunktionen ger tydlig steg-för-steg information som hade de lägsta 
skattningarna. Dialogen från systemet bör hålla användaren informerad om vad som pågår 
genom återkoppling. Om återkoppling inte sker kan användaren inte veta om dennes mål har 
uppnåtts. Att ha tydlig dialog mellan människa och dator ökar användarens känsla av kontroll 
vid interaktionen och detta gynnar i sin tur utforskandet av systemet (Nielsen, 1993).  
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Information om vad som ska göras vid fel bör presenteras och stämma överens med 
användarens språkbruk och begreppsliga förståelse. Informationen som presenteras bör följa en 
naturlig och logisk ordning, steg för steg, för att underlätta användarens förståelse för vad denne 
ska göra för att lösa felet (Nielsen, 1993). Att programmet ska bidra till dialogen vid eventuella 
fel och vägleda användarna skattades högt och bör därför uppmärksammas. Användarna uppgav 
även att de som förstahandsåtgärd väljer att ”fixa problemet själva”.  
 
Placeringen av gränssnitt bör vara konsekvent för att öka användarens upplevelse av kontroll 
(Nielsen, 1993). Om det skulle finnas möjlighet att ändra placeringen av funktioner, ikoner 
och menyer skulle det kunna gynna effektiviteten hos experter men det skulle även kunna 
försvåra interaktionen för noviser. Ett alternativ skulle kunna vara att varje användare har sin 
egen inställning av gränssnitten för att tillgodose sina behov. Användarna skattade möjligheten 
att byta plats på funktioner så att de som används ofta finns lättillgängliga lågt.  
 
Övriga resultat som framkom via respondenternas kommentarer och som kompletterades av 
författarnas uppföljande utvärdering är inte representativa för alla användare, men de kan bidra 
till en ökad förståelse för de brister som kan anses finnas hos gränssnitten i FDT Avance.  
 
Manualen bör vara lättillgänglig och ha god åtkomlighet. Informationen i denna ska vara 
uppdaterad. Detta är något som kommentarerna från användarna visar saknas. Även den 
kompletterande undersökningen av författarna visade på denna brist. Även andra 
informationskällor hos FDT Avance har fått stark kritik såsom sökfunktionen samt 
hjälpfunktionen.  
 
Upplägget av gränssnitten hos affärssystemet är liknande inom de olika delarna av programmet 
vilket underlättar användarnas inlärning och interaktion (Nielsen, 1993). Vissa aspekter av 
gränssnitten uppfattades som något sämre, till exempel hände det att användare blandade ihop 
flikar. En respondent nämnde att det är lätt att blanda ihop ikonerna. Enligt författarnas 
kompletterande undersökning styrks detta påstående då ikonerna kan anses vara otydliga och 
missvisande. Alla ikoner (symboler) överensstämmer inte med användarnas mentala 
representationer för funktionens betydelse. Det som kan anses positivt är att ikonerna dock 
följer gestaltprinciperna (likhet och närhet) för människans varseblivning. Detta underlättar 
interaktionen med gränssnitten (Nielsen, 1993). 
 
Rekommendationer 
Vid eventuell uppdatering av FDT Avance bör de bra aspekterna av upplägget och gränssnitten 
inkluderas för att på så sätt underlätta för användarna att föra över de tidigare kunskaperna till 
det uppdaterade systemet. Det är enklare för användare att känna igen via ledtrådar än att 
behöva komma ihåg ur minnet och därför bör gränssnitten ge ledtrådar för att vägleda 
användaren rätt i systemet (Nielsen, 1993). Snabbkommandona bör ses över. Manualen bör 
uppdateras och upplägget av denna bör ses över. Informationen om hur användarna kan lösa fel 
bör klargöras och utökas. Ikoner och flikar bör ses över för att underlätta användarnas förståelse 
av dessa. För ytterligare rekommendationer om förändringar av FDT Avance, se Bilaga 5. 
 
Kritisk granskning av den genomförda utvärderingen och etiska överväganden 
Enligt Borg & Westerlund (2006) handlar reliabilitet om hur mycket slumpen kan påverka 
resultaten och validitet handlar om mätinstrumentet verkligen mäter det som avses mätas. 
Reliabiliteten i denna utvärdering kan diskuteras då mätinstrumentet är konstruerat av 
författarna. Enkäten bygger teoretiskt på Nielsens (1993) användbarhetsdefinition och Nielsen 
& Macks (1994) heuristiker. Den heuristiska utvärderingen är egentligen inte avsedd att utföras 
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via enkät. Författarna har således tolkat heuristikerna och användbarhetskomponenterna och 
skapat enkätpåståenden utifrån dessa. Detta kan anses vara ett validitetsproblem. Enkäten 
jämfördes mot andra användbarhets- och åsiktsenkäter, samt prövades i flera pilotstudier för att 
öka mätsäkerheten. Mätinstrumentets validitet värderades med multivariata metoder varvid 
indelningen av användbarhet i flera aspekter i huvudsak verifierades. Brister kan påpekas 
gällande påståendenas konstruktion och enkätens omfattning, vilket torde förklara visst bortfall. 
Andra diskutabla aspekter är mottagaren av enkäten, författarna kan inte veta vem, inom 
företagen, som har besvarat enkäten. 
 
Slutsatserna som drogs baserades på skattningar gjorda på en skala från 1 till 7. Viss osäkerhet 
finns då respondenterna kan ha tolkat denna skala på olika sätt. Även den gräns författarna satte 
vid 4 och tolkandet av alla resultat över/under denna som godtagbar (om inte maximal) 
användbarhet kan diskuteras vad gäller reliabilitet. 
 
Det kan även diskuteras om denna utvärdering skulle få samma resultat vid upprepning, eller 
via annan metod. Författarna är medvetna om att fördomar (eng. bias) som kan ha påverkat 
författarna vid den kompletterande utvärderingen. Det går även att diskutera om denna 
utvärderings resultat är generaliserbart till alla användare.  
 
Författarna har följt Vetenskaprådets (2007) regler och riktlinjer gällande forskning. Detta 
innebär att respondenterna informerades, via missivbrev, om att medverkan var frivillig, 
anonym och att data skulle användas i ett examensarbete. Missivbrevet klargjorde även 
undersökningens syfte och samarbetet med företaget FDT. 
 
Framtida forskning 
Vid omarbetning av FDT Avance kan pilotstudie och experiment på prototypändringarna 
genomföras för att öka användbarheten. En bredare syn på MDI och användbarhet skulle också 
kunna öka antalet förbättringsmöjligheter. Denna utvärdering fokuserar på de psykologiska 
aspekterna men även ämnen som ergonomi, juridik, datateknik, ekonomi, etcetera borde tas 
hänsyn till för att ge en helhetsbild. Användbarhet skulle kunna utvärderas noggrannare genom 
mätning av inlärningstid för gränssnitten och ihågkomst efter viss frånvaro från 
systemet/gränssnitten. Men även genom mätning av antal fel i interaktionen med gränssnitten 
hos affärssystem, test av ikoner och förståelsen av dem, samt utveckling av nya metoder för 
mätning av användbarhet. 
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Bilaga 1.  
Missivbrev och enkät 
 

Hej Användare av FDT Avance! 
 

Vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som i samarbete med företaget 

FDT undersöker hur lätt eller svårt det är att använda programmet FDT Avance 

(Bokföring, Leverantör och Fakturering). Denna enkät ligger till grund för vårt 

examensarbete. 

  Vi vill poängtera att Dina svar är mycket viktiga då de kan ligga till grund för 

framtida utveckling av FDT Avance och därmed också påverka Din och Dina 

kollegors arbete. Enkäten är frivillig och Dina svar kommer att behandlas 

anonymt. Enkäten tar cirka 15 minuter av din tid och vi rekommenderar att Du 

sitter framför en dator med FDT Avance när Du besvarar enkäten för att på så 

sätt kunna se programmet. 

 

Vi vill ha tillbaka enkäten senast den 27 april. Vänligen använd det medföljande 

svarskuvertet. Vi kommer att skicka ut en påminnelse men vi hoppas att Du har 

besvarat enkäten innan påminnelsen når Dig.  

 

Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss via nedanstående 

kontaktuppgifter: 

 

Med vänliga hälsningar 

Madelene Alfinson madalf-4@student.ltu.se

Sandra Svensson sansve-2@student.ltu.se  

 

Tack på förhand! 
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Användarinformation  
Ringa in det alternativ som stämmer för Dig. 
 
Du är: 
 

Kvinna  ♀  Man  ♂ 
 
Ålder: 
 

18-24 25-34  35-45  Över 45 
 
Du använder följande delar av FDT Avance: 
 

Bokföring Fakturering  Leverantör   
 
Du har använt FDT Avance: 
 
Mindre än 3 månader  3-6 månader   7-12 månader  Över 1 år 
 

 
Effektivitet 

I fortsättningen kommer ett antal påståenden om FDT Avance. Ange för varje påstående i vilken 
utsträckning Du instämmer genom att ringa in det alternativ på svarsskalan som stämmer bäst med Din 
uppfattning. Om Du har ytterligare synpunkter skriv gärna på baksidan.  
 
1. Alla valmöjligheter är synliga på skärmen. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 
2. Det som visas på skärmen är tydligt. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 
3. Det som visas på skärmen är lätt att förstå. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 
4. Det är lätt att komma ihåg vad det som visas på skärmen betyder. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
 
5. Funktioner som används i samband med varandra finns bredvid varandra. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
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6. Det händer att Du blandar ihop funktioner. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

6(b) Om så, vilka? Ge gärna exempel._________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
7. FDT Avance guidar Dig så att Du hittar rätt.  
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
8. Det syns tydligt i vilket arbetsmoment Du är. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
9. Det är enkelt att använda de styrmedel som finns i FDT Avance (pilar, 
scrollning, rullgardinsmenyer, flikar). 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
9(b) Om inte, vilka kan vara svåra att använda?_____________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
10. FDT Avance meddelar Dig om de handlingar Du utfört var korrekta eller inte. 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
11. Det finns alltid möjlighet för Dig att ändra de val Du har gjort. 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
12. Det finns alltid möjlighet för Dig att avsluta ett arbetsmoment utan att inmatad 
information försvinner. 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
13. Det tar lång tid innan FDT Avance reagerar på Dina knapptryckningar på 
skärmen. 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
14. Ordningen på arbetsmomenten i FDT Avance har en naturlig följd. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
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15. Ordningen på arbetsmomenten i FDT Avance stämmer överens med hur de 
skulle ha utförts utan dator. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
 

16. FDT Avance har de funktioner som behövs.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
16(b) Om inte, vilka saknar Du?__________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 
17. Det är svårt att hitta alla funktioner. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
18. FDT Avance ger Dig en känsla av kontroll när Du arbetar i programmet. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
19. FDT Avance ger Dig frihet att göra det Du vill när Du arbetar i programmet. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
 

Design 
 
20. Det finns överflödig information på skärmen  
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
21. Det finns möjlighet att ta bort överflödig information  
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
Designen är attraktiv gällande: 
 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

22. Färger 1 2 3 4 5 6 7 
 
23. Upplägg 1 2 3 4 5 6 7 
 
24. Titlar 1 2 3 4 5 6 7 
 
25. Bakgrund 1 2 3 4 5 6 7 
 
26. Bilder 1 2 3 4 5 6 7 
 
27. Ikoner 1 2 3 4 5 6 7 
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FDT Avance är konsekvent gällande: 
 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

28. Ikoner 1 2 3 4 5 6 7 
        
29. Färger 1 2 3 4 5 6 7 
        
30. Menyer 1 2 3 4 5 6 7 
        
31. Handlings-
alternativ 

1 2 3 4 5 6 7 

        
32. Ordval 1 2 3 4 5 6 7 
        
33. Att hitta rätt 1 2 3 4 5 6 7 
        
34. Hjälpfunktioner 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Användning 
 

35. FDT Avance är anpassat så att nya användare klarar av att använda 
programmet. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
36. Det finns snabbkommandon som effektivt kan ta Dig till de arbetsmoment Du 
vill utföra. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
37. Det kan vara svårt att komma ihåg var snabbkommandon finns. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
38. Det finns möjlighet att byta plats på funktioner så att de Du använder ofta finns 
lättillgängliga.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
38(b) Om inte, skulle Du vilja ändra några av dessa och i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
39. Du fick tillräcklig utbildning i FDT Avance. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 
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40. Det är enkelt att börja använda FDT Avance direkt efter utbildning. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
  Instämmer inte alls Instämmer helt 
 
41. Det är enkelt att lära sig FDT Avance. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
41(b) Om inte, vad kan vara svårt att lära sig?______________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Felhantering 

 
 
 

42. FDT Avance låter Dig bekräfta viktiga handlingar (ex. radera) innan de utförs. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
43. Det finns alltid möjlighet att avbryta arbetsmomentet då det uppstår ett fel. 
  

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
44. FDT Avance visar alltid felmeddelanden när fel uppstår. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
45. FDT Avance ger information om vad felet är.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
46. FDT Avance ger information om vad som bör göras för att lösa felet. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
47. Felmeddelanden är lätta att förstå.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

  
 
48. Det tar onödigt lång tid att lösa fel som uppstår i FDT Avance. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

 
48(b) Har Du upptäckt något allvarligt fel i FDT Avance? Berätta gärna om felet. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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48 (c) När Du träffar på fel i FDT Avance väljer Du följande alternativ:  

Rangordna valen (1-6). 
 

___ Kollar manualen 
___ Fixar själv  
___ Ringer supporten  
___ Frågar en kollega/kollegor  
___ Använder hjälpfunktioner 
___   Övrigt: ______________________ 
 
 

Hjälpfunktionerna i FDT Avance… 
 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

49. Är bra 1 2 3 4 5 6 7 
        
50. Är lättillgängliga 1 2 3 4 5 6 7 
        
51. Är lätta att förstå 1 2 3 4 5 6 7 
        
52. Ger den hjälp Du 
efterfrågar 

1 2 3 4 5 6 7 

        
53. Ger tydlig  
steg-för-steg  
information 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Manualen till FDT Avance… 
 
 Instämmer inte alls Instämmer helt 

54. Är bra 1 2 3 4 5 6 7 
        
55. Är lätta att 
förstå 

1 2 3 4 5 6 7 

        
56. Ger den hjälp 
Du efterfrågar 

1 2 3 4 5 6 7 

        
57. Ger tydlig  
steg-för-steg  
information 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

58. FDT Avance är: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Mycket dåligt Mycket bra  
 
58(b) Motivera gärna Ditt svar!   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2.  

Medelvärden och medianer 

Påstående: Medelvärde: Median:  Påstående: Medelvärde: Median: 
1 5,08 5  51 4,20 4 
2 5,45 6  52 3,81 4 
3 5,47 6  53 3,91 4 
4 5,49 6  54 4,47 4 
5 4,99 5  55 4,53 5 
6 2,78 2  56 4,31 4 
7 4,91 5  57 4,25 4 
8 5,53 6  58 5,40 6 
9 5,45 6     
10 5,13 5     
11 4,62 5     
12 4,75 5     
13 2,96 2     
14 5,47 6     
15 5,50 6     
16 4,93 5     
17 3,04 3     
18 5,21 5     
19 4,93 5     
20 2,61 2     
21 4,23 4     
22 4,74 5     
23 5,00 5     
24 4,94 5     
25 4,78 5     
26 4,57 4     
27 4,74 5     
28 5,41 6     
29 5,39 6     
30 5,44 6     
31 5,34 5     
32 5,38 6     
33 5,29 5     
34 4,96 5     
35 4,92 5     
36 5,23 5     
37 4,30 5     
38 3,90 4     
39 3,78 4     
40 4,82 5     
41 5,27 6     
42 5,48 6     
43 5,40 6     
44 5,03 5     
45 4,35 4     
46 3,70 4     
47 4,10 4     
48 3,64 4     
49 4,19 4     
50 4,53 5     
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Bilaga 3.  
Indelning av påståenden i heuristiker och användbarhetskomponenter 
 
Tabell 1. Heuristikfaktorer av de principala komponentanalyserna. 
Heuristik Aspekter Påstående 
Tydlig system status  1 

2 
1, 7, 8  
13, 48 

Överensstämmelse mellan systemet och 
verkligheten  

1 3, 14, 15 

Användarkontroll och frihet  1 2, 18, 19, 38  
Enhetlighet och standarder  1 

2 
5, 6, 16 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

Förebyggande av fel  1 10, 42 
Känna igen istället för att komma ihåg  1 4, 37 
Flexibilitet och användareffektivitet 1 9 ,17, 35, 36, 40, 41 
Estetisk och minimalistisk design  1 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27   
Hjälpa användare att känna igen, 
diagnostisera och återhämta sig från fel  

1 11, 12, 43, 44, 45, 46, 47 

Hjälp och dokumentation  1 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 
 
Tabell 2. Användbarhetskomponenter av de principala komponentanalyserna. 
Användbarhetskomponent Aspekter Påstående  
Lärbarhet 1 

2 
2, 3, 7, 14, 15, 17, 20 
21, 35, 39, 40, 41 

Effektivt användande   1 
2 

6, 13 
5, 8, 9, 16, 36, 38 

Lätt att minnas  1 
2 

1, 4, 37 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

Felhantering 1 
2 
3 

10, 11, 12, 42, 43, 44, 45, 46, 47   
48   
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

Subjektivt tilltalande 1 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27   
 

 9



Bilaga 4.  
Principal komponentanalys 
 
Heuristiker: 
 
Tydlig systemstatus  Överensstämmelse mellan systemet 
   och verkligheten 
 
Faktor 1 Faktor 1: 
 
Påstående 1 0,836 Påstående 3 0,823 
Påstående 7 0,836 Påstående 14 0,819 
Påstående 8 0,830 Påstående 15 0,814 
 
Faktor 2 
Påstående 13 0,720 
Påstående 48 0,720 
 
Användarkontroll och frihet Enlighet och standard 
 
Faktor 1: Faktor 1: 
Påstående 19 0,872 Påstående 16 0,870 
Påstående 2 0,820 Påstående 5 0,855 
Påstående 18 0,819 Påstående 6 0,521 
Påstående 38 0,528  
  Faktor 2:  
 Påstående 31 0,953 
 Påstående 32 0,939 
 Påstående 28 0,933 
 Påstående 29 0,914 
 Påstående 30 0,904 
 Påstående 33 0,863 
 Påstående 34 0,849 
 
Få fel Känna igen istället för att 
 komma ihåg 
 
Faktor 1: Faktor 1: 
Påstående 10 0,818 Påstående 4 0,799 
Påstående 42 0,818 Påstående 37 0,799 
 
Flexibilitet och användareffektivitet Estetisk och minimalistisk design 
 
Faktor 1: Faktor 1: 
Påstående 41 0,847 Påstående 27 0,918 
Påstående 9 0,822 Påstående 25 0,911 
Påstående 36 0,802 Påstående 25 0,904 
Påstående 35 0,795 Påstående 23 0,894 
Påstående 40 0,641 Påstående 26 0,878 
Påstående 17 0,549 Påstående 22 0,837 
  Påstående 20 0,594 
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Hjälp användare att känna igen, Hjälp och dokumentation 
diagnostisera och återhämta sig från fel 
 
Faktor 1: Faktor 1: 
 
Påstående 46 0,875 Påstående 53 0,918 
Påstående 45 0,864 Påstående 49 0,912 
Påstående 12 0,752 Påstående 54 0,908 
Påstående 11 0,740 Påstående 51 0,903 
Påstående 43 0,732 Påstående 56 0,900 
Påstående 47 0,730 Påstående 57 0,898 
Påstående 44 0,726 Påstående 52 0,892 
  Påstående 55 0,887 
  Påstående 50 0,693 
  Påstående 39 0,618 
 
Användbarhetskomponenter:   
 
Lärbarhet  Effektivitet 
 
Faktor 1:     Faktor 1: 
Påstående 2 0,846 Påstående 6 0,769 
Påstående 3 0,831 Påstående 13 0,769 
Påstående 7 0,827  
Påstående 14 0,800 Faktor 2: 
Påstående 15 0,716 Påstående 5 0,840 
Påstående 17 0,624 Påstående 8 0,834 
Påstående 20 0,608 Påstående 9 0,817 
  Påstående 16 0,784 
Faktor 2:    Påstående 36 0,671 
Påstående 41 0,849 Påstående 38 0,451 
Påstående 40 0,831 
Påstående 39 0,688 
Påstående 35 0,661 
Påstående 21 0,628 
 
Lätt att minnas    Subjektivt tilltalande 
 
Faktor 1:    Faktor 1: 
Påstående 4 0,836   Påstående 24 0,901 
Påstående 1 0,773 Påstående 27 0,897 
Påstående 37 0,585 Påstående 25 0,895 
  Påstående 23 0,890 
Faktor 2:  Påstående 26 0,879 
Påstående 31 0,953 Påstående 22 0,830 
Påstående 32 0,939 Påstående 19 0,725 
Påstående 28 0,933 Påstående 18 0,683 
Påstående 29 0,914 
Påstående 30 0,904 
Påstående 33 0,863 
Påstående 34 0,849 
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Felhantering 
 
Faktor 1:  
Påstående 46 0,843 
Påstående 45 0,823 
Påstående 11 0,750 
Påstående 43 0,734 
Påstående 42 0,732 
Påstående 12 0,730 
Påstående 44 0,708 
Påstående 47 0,676 
Påstående 10 0,579 
 
Faktor 2: 
Påstående 53 0,926 
Påstående 54 0,913 
Påstående 49 0,908 
Påstående 51 0,904 
Påstående 56 0,902 
Påstående 57 0,900 
Påstående 52 0,897 
Påstående 55 0,891 
Påstående 50 0,695 
 
Faktor 3: 
Påstående 48 1,000 
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Bilaga 5.  
Användarnas kommentarer om fel och funktioner 
 
Direkt fel i FDT Avance: 

• Vid bokning av inbetalningar så sparas inte dessa ibland av vår klient som går på W-
LAN. 

• Räntefakturor blir negativa om t.ex. en kontantfaktura ej betalas i tid då normal 
kredittid är 30 dagar. 

• Har problem med att programmet hänger sig ofta. (1gång/vecka) 
• Årsbyte bokföring - UB föregående år stämmer inte alltid överens med IB nytt år trots 

att man hämtar föregående års siffror. Betyder att UB alltid måste kontrolleras mot IB 
och eventuellt måste IB rättas till manuellt på nya året. 

• Har hänt att bokföring godkänts utan att arbete/kredit är lika stora. 
•    Sökfunktionen hoppar fel i sökning. 
•    Sökfunktionen blandar ihop rapport/paket rapporterna vid sökning av faktura. 
•    Sökfunktionen: Vill ha bättre sätt att söka gammal lagrad information. 
•    Sökfunktionen: Uppfattas som svår, knepig. 

 
Funktioner som saknades: 

• Vid betalning av leverantör där alla som skall betalas avmarkeras. 
• Saknar sökning på konto i leverantörskontra.  
• Att kunna se hur mycket råmaterial som är uppbokat av våra tillverkningsordrar. 
• Visa lev. pris direkt i orderbild. 
• Direkt uppdatering av verifikat. Lagerhantering. 
• Trädliknande indelning på statistikgrupper på kunder och artiklar. 
• Vill kunna avrunda till hela kronor. 
• Saknar möjlighet att ändra i rapporten på ett enkelt sätt. 
• Vill ha mer statistik. 
• Utveckla mer fax, mail, SMS tjänster. 
• Vill ha möjlighet att utföra periodiseringar i bokföringen av både kostnader och 

intäkter. 
• Summering av leverantörsinköp. 
• Vill ha fler tecken i extrafälten. 
• Speciella säljfraser, information etc. i fakturatext och/eller rapporter saknas. 
• Möjlighet till egen logotext saknas. 

 
Övrigt: 

• Svårt att läsa in priser. 
• Svårt att ta bort gamla kunder ur registret. 
• Upplever beställningen av specifika rapportfunktioner som kundutnyttjande. 
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