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Sammanfattning 
Vid utveckling av it-produkter är det av stor vikt att 

mjukvaruleverantör känner till målgrupp och användningsområde. 

Användbarhet bör känneteckna hela it-designprocessen, då design i 

denna bemärkelse innefattar mer än det som kan tolkas av det 

mänskliga ögat. I undersökningen har de specifika egenskaper som 

konkretiserar användbarhet och de krav kunden rimligen förväntar sig 

av it-produkten granskats. Även användaren och kunden granskas i 

samma kontext för att påvisa att det är via kunderna det är möjligt att 

påvisa vad som gör en it-produkt användbar. Användare och kund är 

såldes en och samma person. Den empiriska undersökningen 

presenteras efter de faktorer som utgör användbarhet där respektive 

intervju har sorterats med utgångspunkt från dessa faktorer samt den it-

produkt som avses. Undersökningen har genomförts med hjälp av 

analysmodeller för att möjliggöra validering och test av påståendena för 

att säkerställa modellens system- och metodoberoende. Denna 

kvalitativa studie har utförts på slumpvis valda respondenter och it-

produkter, där informanternas uppfattningar om vilka egenskaper som 

utgör ett användbart system framställs. Analysavsnittet visar genom en 

översiktlig modell de användbarhetsegenskaper som ytterligare 

konkretiserar de fem användbarhetsfaktorerna vi utgått från i vår 

undersökning. Analysen visar således att det är fullt möjligt att hitta en 

miniminivå kring vad som utgör användbarhet som går att tillämpa 

oberoende vilken it-produkt som avses. Det är därför användarens 

tillika kundens åsikter och upplevelser som ska styra utformandet av 

användbarhetsegenskaperna för att dessa ska tillfredsställa användarens 

behov. 

Nyckelord: Användbarhet, it-design, it-produkt, kund, användare, 

leverantör, beställare, verksamhetsutveckling, systemutveckling, 

användbarhetsegenskaper, användbarhetsfaktorer. 
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Abstract 
In relation to the development of IT-products it is very important that 

the software supplier is aware not only of the target group but also the 

field of application. Usability should characterize the whole IT-design 

process as, in relation to this context, design includes more than merely 

those aspects which are visible to and thus can be interpreted by the 

naked eye. The study examines the specific qualities and properties that 

substantiate the usability and the demands that a customer rightfully 

expects from an IT-product. The user and the customer are highlighted 

in the same context in order to demonstrate that it is through the cus-

tomer that an IT-product is defined as being useful. Thus, from this 

perspective, the user and customer can be considered as being the same 

person. The empirical survey was based on those factors that were 

considered to constitute usability and each interview was conducted 

using these usability factors together with the intended IT-product. The 

survey has been carried out using analysis models in order to enable the 

assertions to be both validated and tested and to ensure the appro-

priateness of the model’s system and also the independence of the 

method. This qualitative study has been carried out using randomly 

chosen respondents and IT-products and the perceptions of these 

respondents in relation to what they felt were the properties that 

represented a usable IT-product have been noted. The analysis section 

deals with the usability properties which have been assumed to further 

substantiate the five usability factors utilized in the survey.  It is appar-

ent from the analysis that is it quite possible to determine a minimum 

level of what constitutes usability and that this can be applied regardless 

of what IT-product is being described. The conclusion to be drawn from 

this is that the opinions and experiences of both user and customer 

should be considered in order to provide guidance in relation to satisfy-

ing the requirements with regards to the design of IT-products. 

 

Keywords: Usability, it-design, it-product, customer, user, supplier, 

buyer, business development, system development, usability properties, 

usability factors. 
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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till SCA, Medelpads och 

Jämtlands skogsförvaltningar, som gav oss möjlighet att genomföra vår 

studie, samt de medarbetare där som lät oss uppta deras tid med våra 

intervjuer. 

Vi vill även tacka vår handledare Fredrik Håkansson vid Mittuniversite-

tet, ITM, som har hjälpt och väglett oss genom hela arbetet. 

Därtill riktar vi ett tack till Tommy Roxenhall vid Mittuniversitetet, 

SHV, för den insikt vi fick om hur vårt vetenskapliga arbete bör utfor-

mas, avgränsas och utföras. 

Slutligen vill vi tacka Håkan Sundberg vid Mittuniversitetet, ITM, för 

det arbete han har lagt ned med att leda oss genom vår utbildning och 
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1 Inledning 
Denna studie, som är tvärvetenskaplig mellan samhällsvetenskap och 

datavetenskap, handlar om hur användbarhet (i dataprogram/-system/-

applikationer) som koncept kan och bör integreras med ett kundper-

spektiv.  

Vi kommer att sätta begreppet användbarhet i relation till kund (dvs. 

användaren) för att studera vilka egenskaper som bidrar till faktisk 

användbarhet. Studien ämnar konkretisera vilka egenskaper som för 

kunden kan likställas med användbarhet. Studien påvisar också vad 

som är relevant för kund vid användning av mjukvara och den redogör 

de användbarhetskrav som är av vikt vid design av denna. 

Vi gör denna studie då vi anser att mjukvara (oavsett form och 

omfattning) som är i interaktion med människor har till syfte att 

tillfredsställa användarnas behov. Därför blir det naturligt att 

sammankoppla begreppet användare med begreppet kund, och säga att 

syftet med all mjukvara är att tillfredsställa kundens behov. Om detta 

behov tillfredsställs kommer en dominoeffekt uppstå av värdeskapande 

efterföljder. Dels kommer mjukvaruleverantörens mervärde öka i form 

av nöjdare och fler kunder, dels kommer organisationen som är 

beställare av mjukvaran kunna få ut mer av sin verksamhet, i form av 

till exempel minskade kostnader, tidsbesparing, att enklare kunna mäta 

mjukvarans avkastning. Detta beror på att ett användbart system 

används i mer effektivt än ett oanvändbart. 

Studiens olika teoretiska modeller kommer att valideras genom 

kvalitativa djupintervjuer i mer praktiska sammanhang, i en för 

forskningsområdet relevant verksamhet. 

Begreppet ”att möta kunden med användbarhet” beskriver behovet av 

att förändra utformningen av it-system och it-produkter så att kunderna 

erhåller mer användbara system. 

1.1 Bakgrund 

Studien ämnar belysa användaren som kund och att kunden inte alltid 

är densamma som köparen eller beställaren av mjukvaran. Oavsett vem 

som betalar för it-produkten kommer alltid slutkunden att vara den som 

använder, bedömer och utvärderar produkten. Naturligtvis kan det vara 
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så att den som köper it-produkten även kan vara den som använder 

produkten och därför kan enligt vår definition likställas med kund. Om 

beställaren eller köparen har för avsikt att överlåta användningen av it-

produkten till någon annan part, kommer beställaren eller köparen vara 

ett mellanled och inte en primär kund i dess rätta bemärkelse. 

Blomqvist och Haeger (1996:77 f) anser att det inte är lätt att bestämma 

vilken den egentliga kunden är, eftersom den kan antas ha olika roller. 

Kunden kan vara en användare, den som betalar för it-produkten eller 

den som drabbas om produkten inte fungerar. Därför ska produkten 

som ett företag erbjuder tillfredsställa många olika behov och därför blir 

det viktigt att tänka igenom vem den egentliga kunden är. Tre 

huvudtyper av kunder urskiljs; 1. Slutkunder – de som använder 

produkten, 2. Mellankunder – distributörer och mellanhänder, 3. Interna 

kunder – medarbetare inom den egna verksamheten som bidrar till att 

produkten levereras till mellan- eller slutkunder.  

Kundorientering kräver att medarbetarna i den egna verksamheten har 

en ”split vision”, det vill säga att känna till slutkundernas behov och 

samtidigt kunna möta internkundernas krav. Det är viktigt att 

verksamheten har en tydlig bild om slutkunden, vem den är och vilka 

roller den antar. 

It:s roll styrs på organisationer och företag från ett helhetsperspektiv och 

inte utifrån enskilda avdelningar eller personers intresse. Samverkan 

och samspel – både i kärnverksamhet och i it-verksamhet – är viktigt för 

att lyckas med it-relaterade projekt, minska riskerna, realisera värde och 

uppnå kostnadseffektiv it. Denna samverkan kan finnas på flera nivåer; 

strategisk, taktisk och operativ nivå (Haverblad, 2006:29 f). Det vi menar 

med begreppet kund är användarna på operativ nivå i kärnverksamhe-

ten, och att utvärderingen av produktanvändningen ska ske hos dessa. 

Detta utesluter dock inte att det är minst lika viktigt med samspel 

mellan verksamhetschefer, företagsledning och användarna, varav de 

första två kan ses som köpare eller beställare av it-produkten. Natur-

ligtvis måste kärnverksamheten samverka med it-verksamheten på alla 

nivåer, det vill säga på strategisk, taktisk och operativ nivå. För att 

förtydliga begreppen ledning och verksamhetschefer kontra användare 

finns det inget som utesluter att människor på olika nivåer kan ha flera 

roller. Exempelvis kan verksamhetschefen antas också ha rollen som 

användare på operativ nivå. 
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Denna studie kommer att ta in kundperspektivet, och därför blir det av 

vikt att definiera begreppet kund. Sörqvist (2000:29 ff) definierar kund-

begreppet som en mottagare av en produkt, eller det som organisatio-

nen finns till för. Dessa två definitioner är dock för snäva varför det 

måste kompletteras med ett intressentbegrepp för att täcka in fler 

aktörer. Det blir enligt Sörqvist (2000) bättre att använda en vidare 

definition av begreppet kund: ”/</Alla som på något sätt påverkas av 

verksamheten eller de varor och tjänster som produceras och tillhanda-

hålls” (Sörqvist, 2000:32). 

Med ett vidare synsätt på kunden blir det lättare att insamla kunskap 

om den, samt att kunna prioritera primära kunder eller kundkrav. 

Därför blir primära kunder de som prioriteras högst och som ofta är 

köpare eller användare. Sekundära kunder kan beskrivas som mindre 

betydelsefulla och mindre lönsamma än de primära. Dessutom påverkas 

verksamheten av interna och externa kunder. Interna kunder är sålunda 

medarbetarna i verksamheten som kan ha omväxlande roller, till 

exempel producent eller leverantör. Externa kunder kan däremot vara 

konsumenter eller organisationer. 

Användarna likställs i vår studie med interna kunder på ett företag eller 

en organisation, men betraktas som externa utifrån mjukvaruleverantö-

rens perspektiv. Rosson och Carroll (2002:9) menar att de flesta använ-

darna av mjukvaruprogram under 1960-talet endast var professionella 

som utvecklade och underhöll applikationer för deras organisationer. 

Under 1970-talet blev det tydligt att en viktig komponent inom mjukva-

ruutveckling skulle bli användargränssnittsdesign. Detta beror på att 

allt fler mjukvaruprogram framtogs för ett interaktivt användande, 

utformat för slutanvändarnas behov och preferenser. Slutanvändarna 

blev därmed alltmer individuella och mindre tekniska, vilket gjorde att 

interaktiva system började jämföras och utvärderas med hänsyn till 

användbarhet.  
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Enligt Rosson och Carroll (2002) består användbarhetsbegreppet av 

kvaliteten i ett system med hänsyn till hur lättlärt, lättanvändligt och 

användartillfredsställande det är. Faktorerna som gör ett system mer 

eller mindre användbart är komplexa och är fortfarande ett ämne som 

vetenskapligt är outforskat. Däremot kan fyra distinkta perspektiv 

identifieras vad gäller användbarhetsbegreppet; mänsklig prestation, 

inlärning, kognition och samarbetsprojekt. Dessa perspektiv har även 

berikat moderna synsätt på begreppet användbarhet. Perspektiven har 

vuxit fram under lång tid, men är inte fristående utan kompletterar 

varandra för att fördjupa begreppet och företeelsen användbarhet. 

Gulliksen och Göransson (2002:55) utvidgar beskrivningen av 

användbarhet med följande frågor: 

”/.../Får du inte den hjälp du behöver på banken för att det är ”fel 

på datorn”? Behärskar du alla funktioner på din mobiltelefon – 

förmodligen känner du igen dig i de flesta situationer. Men har du 

då någonsin returnerat en produkt eller ett system för att den är 

för svår att använda? Har du någonsin ställt krav på produktens 

eller systemets användbarhet?”. 

Vidare menar Gulliksen och Göransson (2002:55 ff) att när en kund 

köper eller beställer ett system förutsätter kunden att leverantören 

utvecklar ett användbart system. Ur kundperspektivet är det en 

självklarhet att systemet är användbart, även om det inte alltid är så. 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie belyser begreppet ”användbarhet” i samband med be-

greppet ”kund”. Vi kommer således att avgränsa studien efter specifika 

användbarhetsfaktorer och utvärdera dessa genom kvalitativa intervju-

er. Det gör att studien ska genomföras på intervjuobjekt som är slutan-

vändare och därmed kan betraktas som kunder enligt vår avgränsning. 

Dessutom är studien oberoende av vilken it-produkt som används för 

att studien ska kunna anses som generellt giltig. Det är kundernas 

uppfattning om användbarhet som ska vara vägledande i studien. 

Systemutveckling innehåller flera olika faser och olika modeller definie-

rar dessa faser på olika sätt. Vi kommer i denna studie att avgränsa 

användbarhetsbegreppet inom systemutveckling mot it-design- och 

kravinsamlingsfasen.  
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Dessa begrepp kan också hämtas från andra modeller och definieras då 

som bland annat analys och utformning (livscykelmodellen), förunder-

sökning, strukturerad analys, utrustningsbedömning (SASD-modellen) 

eller krav och design (vattenfallsmodellen). 

1.3 Problemformulering 

Utmaningen och problemet med företeelsen användbarhet är att finna 

samspelet mellan dator och människa; att ”få datorn att göra som en 

människa skulle gjort”. Detta är inte helt enkelt att konkretisera efter-

som människors subjektiva upplevelser, bakgrunder, kunskaper, 

värderingar och känslor som påverkar det som till vardags kan kallas 

”ett användbart program” och därför av förklarliga skäl blir mycket 

svårt för en dator att tolka. 

Den första termen för användbarhet var ”användarvänlighet”. Denna 

term var inte helt korrekt då människor inte behöver ha vänliga datorer, 

utan datorer som förenklar och effektiviserar människors arbete. Därtill 

förutsätter termen användarvänlighet att kunna beskriva interaktionen 

mellan datorn och användaren endimensionellt, där it-produkten är mer 

eller mindre vänlig. I verkligheten har olika användare skiftande behov, 

där en användarvänlig it-produkt för en användare kan ha motsatt 

effekt hos en annan. Bristerna med denna term har lett till att andra 

begrepp uppkommit under senare år, såsom HCI (Human Computer 

Interaction), UCD (User Centered Design) och HMI (Human Machine 

Interface) (Nielsen, 1993:23). Allwood (1998) menar att HCI (MDI – 

Människa-Dator-Interaktion – på svenska) är ett samspel mellan två 

parter där människans avsikt kännetecknas av flexibilitet och problem-

lösningsförmåga, medan datorn är mer statisk och regelstyrd, samt att 

datorn har dålig anpassningsförmåga till människan. Enligt Allwood 

(1998:10 ff) är syftet med forskningsområdet MDI att höja användbarhe-

ten. 
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I flertalet forskningsrön definieras användbarhet på olika sätt. Allwood 

(1998:10 f) menar att många studier fokuserar på skärmbildens egen-

skaper eller själva programvaran, men användbarhet i stället torde ses 

som en interaktiv företeelse där programmets användbarhet bestäms av 

olika egenskaper i användningssituationen och samverkan mellan 

dessa. Främst är det egenskaperna hos programmet och uppgifterna hos 

användarna som är viktiga i en användningssituation. Det gör att 

användbarhet påverkas av fyra olika faktorer; anpassning, användar-

vänlighet, användaracceptans och användarkompetens. Ett anpassat 

program innebär att dess funktioner är optimalt utformade för att lösa 

användarens uppgift. Det kan dock vara svårt att förutse detta för 

generella program, då de funktioner användaren kommer att utnyttja 

inte är kända. Begreppet användarvänlighet är vagt, och måste precise-

ras och avgränsas i betydelse. Begreppet ska innefatta åtkomlighet, 

vilket betyder att programmet är tillgängligt för användning samt att 

svarstider minimeras. Om åtkomlighet finns inom ett program betyder 

det att användaren effektivt kan flytta omkring i programmet eller till 

andra program. 

Vidare menar Allwood (1998:95 f) att det är av vikt att ett program eller 

system ställer krav på användaren som är förenliga med användarens 

kunskaper. Begreppet individualisering innefattas också i användbar-

het. Ju fler användare som programmet stödjer, desto större chans att 

programmet också passar individen. Användaracceptans betyder  

att användarna måste vara motiverade och positivt inställda till it-

produkten för att kunna lära sig den. Slutligen innefattar begreppet 

användaracceptans att användaren måste ha användarkompetens, vilket 

betyder att användaren har tillräckliga färdigheter för att effektivt bruka 

it-produkten. 

De olika definitionerna av användbarhet gör det svårt att formulera 

krav på en tänkt it-produkt utifrån ett användbarhetsperspektiv. Dess-

utom förväntas kravformuleraren förstå de egenskaper och funktioner 

som skapar nytta i interaktionen människa-dator, för att sedan kunna 

uttrycka dem på ett korrekt sätt. Kravformuleringen görs ofta av någon 

som inte har kännedom om vare sig målgruppen eller användningssitu-

ationen vad gäller det tänkta systemet. Det är viktigt att i ett it-

utvecklingsprojekt fånga de viktigaste kraven. För att på bästa sätt 

lyckas med detta måste verksamhetens och målgruppernas förväntade 
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nytta samt de krav som uppstår i användningssituationen sättas i första 

hand (Ottersten och Berndtsson, 2002:50 f). De anser att följande an-

vändbarhetsaktiviteter ska nyttjas för att samla in krav: 

 Kartläggning av idéer där beställarens ursprungliga vision om 

produktens nytta för verksamheten och målgrupperna fångas. 

 Målgruppsanalys – Här samlas kunskap om målgruppernas ar-

betssituation, behov och värderingar. Beställaren ska även priori-

tera målgrupperna och viktiga funktioner samt dokumentera 

dessa. 

 Kravspecificering – I denna aktivitet dokumenteras de krav som 

hittills framkommit. Det kan bland annat vara med hjälp av an-

vändningsfall. Dessutom ska kravspecifikationen utformas av sy-

stemarkitekten tillsammans med användbarhetsarkitekten, vilket 

sedan ska godkännas av beställaren och mjukvaruleverantören. 

Det finns tre allvarliga brister i dessa användbarhetsaktiviteter då det 

endast fokuseras på de uttalade kraven. Det gör att många självklara 

och integrerade krav inte uppfattas av beställaren eller användaren. 

Kontroll av kraven är också en bristande faktor, då kraven som formule-

ras av beställaren inte i tillräckligt stor omfattning tar hänsyn till hur 

arbetet utförs i praktiken. Dessutom finns det krav som beställare och 

potentiella användare inte kan formulera då de blir synliga först vid 

användningssituationen. Därför krävs förmåga att kunna visualisera 

användningssituationen innan den uppstår. Det förutsätter också 

kunskap om vilka faktorer som är viktiga för att skapa en hög använd-

barhet (Ottersten och Berndtsson, 2002:56). 

Enligt Nielsen (1993:26 f) definieras användbarhet enligt följande: 

1. Lärbarhet - Användaren ska enkelt kunna lära sig systemet för att 

kunna uträtta sina arbetsuppgifter så fort som möjligt. 

2. Effektivitet – Hur hög produktivitet användaren uppnår när den 

har lärt sig systemet. 

3. Lätt att komma ihåg - Systemet ska vara konstruerat så att det är 

lätt att sätta sig in i det efter en tids uppehåll. 

4. Fel - Systemet ska vara utformat för att eliminera användarfel. 

Skulle fel uppstå ska användaren lätt kunna åtgärda detta. 

5. Tillfredsställelse - Systemet ska vara tilltalande att använda. 
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Ottersten och Berndtsson (2002:36 f) kritiserar de flesta systemutveck-

lingsmetoder och – modeller då användbarhets-, utvecklings- och 

projektstyrningsmodeller behandlar kopplingen mellan nyttan och 

produktens utformning bristfälligt eller att kopplingen saknas helt. En 

produkt som inte uppfyller den förväntade nyttan kan inte anses ha hög 

användbarhet trots att den är anpassad till det mänskliga samman-

hanget (verksamheten). De menar även att användbarhet inte kan  

likställas med en it-produktegenskap, till exempel färg eller funktion, 

utan användbarhet är en företeelse som uppstår när it-produkten 

används. Det blir därför uppenbart att användbarhet är en kvalitetsdi-

mension och att produktens användbarhet är beroende av det samman-

hang där den ska användas. 

Ottersten och Berndtsson (2002:14 ff) menar därför att användbarhet är 

en kvalitetsegenskap hos interaktiva it-produkter. En hög användbarhet 

hos en it-produkt råder då den uppfyller beställarens eller målgruppens 

syfte. Användbarheten visas i samspelet mellan produkten och använ-

darna över en tidsperiod, det vill säga vid användning. Det finns flera 

faktorer att ta hänsyn till vid utformning av en användbar it-produkt: 

 Det mänskliga systemet – Egenskaperna hos individer som an-

vänder produkten. Egenskaperna är således mönster för hur 

människor uppfattar och minns information. Vidare kan det fin-

nas specifika egenskaper hos olika grupper, exempelvis skiftande 

kunskaper, attityder och förväntningar som ska tas hänsyn till 

vid produktutformningen. 

 Sammanhanget där it-produkten ska användas – Enligt Ottersten 

och Berndtsson (2002:14 f) finns fyra olika sammanhang att ta 

hänsyn till; Fysiska (lokaler, belysning), psykiska (stress), sociala 

(relationer) och organisatoriska (avdelningar, företagsstruktur). 

 Nyttan som it-produkten förväntas ge – dels finns nytta för den 

som tillhandahåller produkten, såsom verksamhetsnytta eller 

ekonomisk vinst, dels finns nytta för dem som använder produk-

ten i form av till exempel effektivisering eller kostnadskontroll. 
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Målsättningen med programvara är sålunda att skapa en it-produkt som 

har hög kvalitet, men för att nå dit krävs att förstå sambanden mellan 

kvaliteten på it-produkten och kvaliteten på organisationen (som 

beställer it-produkten) och arbetet som leder fram till den färdiga 

produkten. Det innebär att organisationen måste hålla en hög kvalitet 

för att it-produkten ska hålla en hög kvalitet. Det finns programvarufö-

retag som kvalitetscertifierar sig enligt olika standarder, till exempel ISO 

9000, för att påvisa att de håller god kvalitet (Eklund och Fernlund 

1998:53). ISO-standarden 9241-11 för användbarhet definieras enligt 

följande: "Extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 

specified context of use.” (Santto, www) 

Begreppet användbarhet begränsas enligt ISO-standarden 9241-11 till 

förståelse, lärbarhet och driftskompatibilitet. Denna standard förklarar 

hur kvalitet i användning kan mätas i form av prestation och tillfreds-

ställelse. Dessutom betonar standarden vikten av sammanhanget där 

användningen sker, samt i vilka specifika omständigheter som produk-

ter används (Bevan och Azuma, www). Denna ISO-definition säger att 

lösningen måste anpassas till målgrupperna, användningssituationen 

samt målgruppernas förväntade nytta.  

Sörqvist (2000:12 ff) menar däremot att olika typer av kvalitetsutmärkel-

ser och standarder såsom ISO snarare är ett hot mot kvaliteten, då dessa 

typer av metoder och hjälpmedel blir ett självändamål där fokus på 

kunden och att uppnå resultat eftersätts. Det är inte själva standarder-

na/metoderna i sig som är problemet, utan det är verksamhetens foku-

sering och tillämpning av dem som kan skapa problem. Avsikten med 

kvalitetsarbete är att uppnå största möjliga kundvärde i alla led till 

lägsta möjliga kostnad. 

Ett effektivt kvalitetsarbete innebär att leverera varor och tjänster och att 

arbetet tillfredsställer kundens alla behov. Det betyder att det krävs 

internt nöjda kunder som får ökad motivation och arbetsglädje. Externt 

betyder det att kunderna attraheras av verksamhetens tjänster och 

produkter. Dessutom blir kvalitetsarbetet en effektivisering av verk-

samhetens processer där icke-värdeskapande kostnader som uppstår 

genom en ofullständig produkt ska minskas (Sörqvist, 2000:44 ff).  
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Collin (2003:25 ff) definierar kvalitetsarbete som att systematiskt bearbe-

ta och lösa verksamhetens problem. Kvalitetsarbete skapar processer för 

att effektivt och kvalitetsmässigt hantera varje del av verksamheten. Ett 

avbrott i exempelvis produktionen i en organisation leder till en kvali-

tetsbristkostnad, till exempel kostnad för stopp i affärsverksamheten 

eller kundförtroendekostnad. 

Ottersten och Berndtsson (2002:36) anser att arbetet med utveckling av 

it-produkter som är utformade att interagera med användare har 

alldeles för lite fokus på att åstadkomma hög användningskvalitet. Det 

fokuseras i stället på produktkvalitet eller den tekniska kvaliteten. Olika 

utvecklingsmetoder och modeller inom projektstyrning och systemut-

veckling har endast undantagsvis systematiska aktiviteter för att beskri-

va produkten i användning, och för att säkra produktens användnings-

kvalitet. Det har dock sedan år 1985 funnits riktlinjer för hur det är 

möjligt att säkra produkters användbarhet. Dessa riktlinjer är tidig 

fokus på användare och deras uppgifter, utvärdering av prototyper med 

hjälp av riktiga användare samt att utvecklingen bör vara iterativ. 

Oavsett vilka teoretiska ansatser som skildrar användbarhet (inklusive 

ISO-standarden 9241-11) är Nielsens (1993: 26 ff) användbarhetsfaktorer 

något som följer med i olika former i all litteratur kring ämnesområdet. 

Dessa faktorer är dock vaga och oprecisa i sitt innehåll då användaren 

inte likställs med kunden. Samhällsvetenskaplig litteratur skildrar 

kunden flerdimensionellt där kunden genomgående betraktas som en 

potentiell användare. För att konkretisera användbarhetsfaktorerna 

ytterligare ett steg måste de sättas i samband med någon annan part, till 

exempel beställare, användare eller verksamhet. It-användning är något 

som knappast är specifikt för varken datavetenskap eller samhällsveten-

skap, utan borde betraktas som en tvärvetenskaplig företeelse, då it-

relaterade produkter i interaktion med användare brukas i snart alla 

branscher och verksamheter. Därför blir det angeläget att studera 

sambandet mellan kund och användbarhet eftersom det i processen 

också fångas upp mycket annat som indirekt kan relateras till båda 

vetenskapsgrenarna, såsom it-produkters nytta, kvalitet, kostnad och 

avkastning, samt it-design mot användbarhet. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de förhållanden som råder 

mellan användbarhetsfaktorerna och kunden. Det ska ge upphov till att 

ytterligare kunna bryta ned användbarhetsfaktorerna i mer konkreta 

egenskaper som ger förslag till hur kundernas behov kan tillfredsställas. 

I uppsatsen redogörs för förhållandena vid faktisk användning och hur 

sambanden ter sig ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vår ambition är 

att ta fram specifika egenskaper som vid it-design kan ligga till grund 

för vidare utveckling av användbarhetskrav och vars syfte är att till-

fredsställa kundens behov. 

Studien ämnar således lyfta fram egenskaper utifrån enskilda männi-

skors uppfattningar, tankar och känslor i samband med deras interak-

tion med it-stöd. 

1.5 Forskningsfråga 

Studiens forskningsfråga är vilka specifika användbarhetsegenskaper 

som tillfredsställer kundens behov. Se figur 1. 

 

Figur 1: Studiens forskningsfråga 

1.6 Författarnas referensram 

Vårt program (Affärssystem, IT och ekonomi) har lagt grunden för det 

tvärvetenskapliga synsätt vi har använt. Användbarhetsbegreppet 

intresserade oss redan under kurser på den samhällsvetenskapliga 

fakulteten, då det är spännande och relevant att koppla samman verk-

samhetens användare med informationsteknologi. Dessutom har vi 

författtat pm om ämnet för en samhällsvetenskaplig publik, där vi nu 

bygger vidare på detta åt systemvetenskapliga lyssnare. Detta är också 

syftet med vår utbildning; att kunna kommunicera mellan verksamhets- 

och it-gränser där vår roll är att agera den ”svaga länken”. 
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2 Teori 
I kapitel 2 återges relevant litteratur inom området användbarhet, samt 

angränsande ämnesområden. 

2.1 Användbarhet vid it-design 

Det finns två konceptuella synsätt vad gäller design av mjukvara; 

systemcentrerad och användarcentrerad design. Ett systemcentrerat 

synsätt utgår från ”hjärtat” av systemet och ser till slutanvändaren sist. 

Först görs en verksamhetsanalys för att veta vilka delar i verksamheten 

som är i störst behov av it-stöd. Anskaffning och utformning av it-stödet 

fokuserar i huvudsak på funktionalitet där liten hänsyn tas till de 

individer som ska använda det (Wiktorin, 2008 och Redmond-Pile & 

Moore, 1995). 

Användarcentrerad systemdesign är däremot en process som fokuserar 

på användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen. 

Verksamhetens mål och användarnas arbetsuppgifter samt deras behov 

ska vara vägledande genom hela utvecklingsprocessen. Det är viktigt att 

ha en aktiv användarmedverkan i utvecklingen samtidigt som systemet 

utvecklas både iterativt och inkrementellt. Det ska finnas en gemensam 

och delad förståelse mellan alla inblandade parter i utvecklingen. 

Prototyper ska tidigt användas för att utvärdera idéer och designlös-

ningar med slutanvändaren. Det är också viktigt att reell användning 

studeras. Mätbara mål för användbarhet och kriterier för design ska 

styra utvecklingen. Design av en användbar it-produkt innebär att göra 

produkten så intuitiv och bekväm som möjligt att använda, i stället för 

att utveckla en it-produkt som är bekväm att utveckla där det senare 

alternativet i stället tvingar användaren att anpassa sig till produkten i 

stället för tvärtom (Redmond-Pile & Moore, 1995; Gulliksen & Görans-

son, 2002). 
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Bödker et. al. (2004:11) definierar termen it-design som de insatser kring 

analys och design av en it-produkt som lägger grunden för hur den 

framtida it-användningen på bästa sätt kan möta verksamhetens mål, 

samtidigt som användarnas behov av it-produkt tillgodoses. Sefyrin och 

Mörtberg (www) menar att it-design kan tolkas som ett nätverk av 

sociala relationer. I detta nätverk finns flera olika aktörer – både i form 

av människor och datorer – som förhandlar och skapar mening i 

sammansättningen av digitala artefakter, arbetsplatser, organisatoriska 

strukturer, administrativa avdelningar, designer, affärsanalytiker, 

systemarkitekter, användargränssnitt och kunder. För att tydliggöra 

termen it-design går det att sätta i sammanhang med termen it-

designprojekt. Ett sådant projekt kan beskrivas i en verksamhet som tar 

fram mål, definierar problem och föreslår lösningar, där det slutgiltiga 

målet är att designa anpassade it-lösningar baserat på ett specifikt 

problem som finns hos beställaren av it-lösningen. (Bödker et. al. 2004) 

Ett it-designprojekt organiseras enligt fem faser: initiation, etablering, 

föranalys/strategisk anpassning, djupanalys samt innovation och 

visionsutveckling. I den inledande fasen vid start av projekt tydliggörs 

av projektets omfattning. Ett designprojekt skapas för ett tänkbart mål, 

uttalat behov eller när vi upplever ett problem kring it, varav det blir av 

vikt att hitta nya idéer för hur it-system ska användas. Målen, behoven 

eller problemen kan från början vara otydliga och härrör ofta från bland 

annat nya affärsidéer, organisatoriska förändringar eller nya mål. Den 

typiska inledningen av ett it-designprojekt är att designer får en över-

blick av organisationen via analysdokument, möten och eventuella 

intervjuer. Därefter kommer it-designer och den startade projektgrup-

pen att framlägga sina planer för projektet till styrgruppen, där priorite-

ringar och definiering av uppgifter och mål sker. Då alla aktiviteter som 

sker vid projektstart – till exempel specificering av kritiska framgångs-

faktorer (CSF), kartläggning av intressenter, projekt- och milstolpeplan – 

är självgående, inleds föranalysfasen. (Bödker et. al. 2004:17) 

Föranalysen ska tydliggöra potentialen av it-investeringen, samtidigt 

som mål, behov och krav identifieras. Resultatet av denna föranalys 

kommer att mynna ut i en strategisk rapport som identifierar och 

prioriterar arbetsområden senare i projektet. Djupanalysfasen ska 

etablera en förståelse om nuvarande arbetssätt för att sedan kunna 

förstå de möjligheter en ny informationsteknologi kan skapa, samt hur 
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den också kan tänkas förändra organisationen. För att få denna förståel-

se måste projektgruppen möta erfarna användare genom exempelvis 

observationer eller intervjuer. Det huvudsakliga resultatet från denna 

djupanalys ska vara en lista av mål, problem och behov som finns hos 

verksamheten, samt idéer för hur informationsteknologin kan stödja och 

förändra organisationen. (Bödker et. al. 2004:91ff, 117) 

Den sista fasen i ett it-designprojekt är innovationsfasen. I denna fas ska 

projektgruppen utveckla visioner för en övergripande förändring. 

Tidigare idéer och detaljerade krav för framtida it-produkter ska redan 

ha kommit fram ur de tidigare faserna. Målet här är att utveckla en mer 

sammansatt vision för att möta målen, behoven och möjligheterna som 

identifierats i djupanalysen. Detta ska också motsvara organisationens 

verksamhets- och it-strategi. (Bödker et. al. 2004:139, 165) 

Ottersten och Balic (2004:12 ff) menar att design av it-produkter innebär 

att utforma en tekniskt fungerande produkt som dessutom är värdefull 

att använda. It-design ska inte förväxlas med det vardagliga begreppet 

design, som endast fokuserar på den visuella utformningen. It-design 

ska bestämma hur produkten fungerar samt vad användaren kan 

påverka. Det är således produktens interaktiva beteende som skapar 

värde till användaren. Därtill ska designen utforma de innehåll som 

förmedlas till användaren, det vill säga den information som ska 

användas samt de begrepp som användaren behöver för att kunna 

förstå it-produkten. Designen ska även utformas så att presentationen 

blir lämplig för ändamålet. Den kan uttrycka sig i till exempel text, bild 

eller film, samt andra olika grafiska utformningar. Det räcker därför inte 

att veta vilka funktioner som produkten ska innehålla för att kunna 

utforma den. Vi måste också veta vilken situation produkten ska 

användas i, användarnas behov och förväntningar, samt den nytta som 

produkten ämnar skapa för organisationen. 

Det finns ingen generell beskrivning av begreppet it-design som går att 

anpassa och använda i alla systemutvecklingsmetoder. It-design kan i 

stället ses som en del av systemutveckling, där följande delar enligt 

Wiktorin (2008:15 f) också ingår:  

 Verksamhetsanalys 

 Informationsbehovsanalys 

 Anskaffning och utformning 
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Termen systemutveckling är dock oprecis och därför måste  

det klargöras vad som menas med den. I verksamhetsutvecklingen ska 

verksamheten analyseras och förbättringar föreslås. Vid informations-

systemsutveckling analyseras vilka delar av verksamheten som är i 

behov av ett informationssystem, för att sedan ta fram en krav-

specifikation varpå anskaffning och utformning av en it-produkt sker. I 

dessa ovanstående punkter kommer it-design att följa med i hela 

utvecklingsprocessen. (ibid) 

Det finns i dag flertalet olika systemutvecklingsmodeller och metoder. 

Alla olika metoder har dock gemensamt att de ämnar förstå 

verksamheten och de krav på it-produkt som människorna i den har, 

och översätta dessa krav till datorernas värld.(Wiktorin, 2008) Dessutom 

menar Andersen (1994:49) att det inte finns något riktigt tillväga-

gångssätt för hur systemutvecklingsarbete ska bedrivas, det vill säga 

vilka metoder, tekniker och verktyg som ska användas. Det handlar i 

första hand om att se till vilken typ av informationssystem som avses, 

verksamhetens syn på utvecklingsarbetet, samt användarnas och 

utvecklarnas erfarenheter. Axelsson och Goldkuhl (1998:126 f) menar 

därför att det är viktigt att användarna av ett system förstår hur infor-

mationen behandlas av systemet. Det gör att användarna får större 

möjligheter att använda systemet på rätt sätt om de förstår den grund-

läggande idén med systemet. Om verksamheten är uppdelad i olika 

funktioner med bestämda arbetsuppgifter och det finns avgränsade 

system för att utföra respektive arbetsuppgift kan det bli lättare att 

förstå systemets syfte, varav användningsområdet och användbarheten 

ökar hos användarna. Olika personalkategorier och verksamhetsfunk-

tioner kan ha olika syften och mål med sitt arbete, vilket kan leda till 

missuppfattningar vad gäller systemets syfte gentemot användarnas 

arbetsuppgifter. 

Ottersten och Berndtsson (2002:44) menar att it-projekt innehåller 

kravinsamling, design, implementation och drift, och att 

användbarhetsinsatser måste göras i alla dessa faser. För att få ett vidare 

perspektiv på it-projekts faser kan exempelvis livscykel- 

modellen beskrivas, som innehåller följande faser i ett it-projekt: 

förändringsanalys, analys, utformning, realisering, implementering, 

förvaltning och drift och avveckling. 
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Vidare beskriver Ottersten och Berndtsson (2002:44 ff) användbar-

hetsarbete på olika nivåer i projekt. Den lägsta nivån innebär att pro-

jektgruppen utför användbarhetsaktiviteterna, medan den högsta nivån 

innebär att användbarhetsaktiviteter ingår som en naturlig del i utveck-

lingsprocessen. Det ska också finnas någon som ansvarar för produk-

tens användningskvalitet. Eftersom användbarheten är en integrerad del 

av projekt behövs det någon som ansvarar för användbarheten. Rollerna 

måste anpassas efter den valda utvecklingsmetoden i projektet. 

Användbarhetsarbete vid it-projekt kan ta olika roller, och vid krav- och 

designfasen av projekt kan följande roller urskiljas: användare, beställa-

re, användbarhetsarkitekt/ användbarhetsdesigner/ interaktionsdesigner 

samt kravinsamlare. Användarnas medverkan sträcker sig genom hela 

utvecklingsarbetet. De kan delta i målgruppsanalyser (som beskrivs 

senare) och i användningstester. Vidare kan de också medverka i en 

referensgrupp. Användarnas medverkan ska organiseras på ett genom-

tänkt sätt. Därför måste redan vid it-projektets start användare som ska 

ingå i målgruppsanalyser eller eventuella referensgrupper bestämmas.  

Enligt Nielsen (1993:73) är det första steget i en användbarhetsprocess 

att studera de tänkta användarna av produkten. På en miniminivå ska 

utvecklaren besöka användaren (det vill säga kunden) så att de vet hur 

it-produkten ska användas. Det är även nödvändigt att klassificera de 

tänkta användarna av systemet i olika kategorier.  

Bödker et. al. (2004) menar att det behövs ett ömsesidigt lärande mellan 

användare och it-designer. It-designer behöver kunskap om organisa-

tionen där it-projektet äger rum och användarna inom projektet, samt 

kunskap om olika teknologiska alternativ. Användarmedverkan möjlig-

gör framtagandet av visioner hos it-projektet, vars syfte är att återspegla 

användarnas situation och behov. 

Begreppet användvärdhet fokuserar på behoven hos användaren. 

Användvärdhetsbegreppet fördjupar användbarhetsbegreppet genom 

att ta fasta på användarens behov, och att föra en dialog med använda-

ren för att framta dennes behov. Eftring definierar användvärdhet enligt 

följande: ”Useworthiness is the individual user’s assessment of the 

extent to which the technology meets the user’s high-priority needs”. 

(Eftering, www) 
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Beställarens roll är att definiera effekter som den nya produkten ska 

framkalla, samt de egenskaper som ska vara uppfyllda för att dessa 

effekter ska nås. Beställaren påverkar även projektets inriktning och 

kostnader. Beställaren fungerar som en styrgrupp där viktiga beslut 

kring projekten fattas. Däremot ansvarar beställaren sällan för hur 

produkten är tänkt att användas. Det gör att beställaren inte har ett 

tydligt intresse för att skapa produkter som är effektiva att använda och 

lätta att lära sig. (Ottersten och Berndtsson, 2002:46) Samtidigt menar 

Gulliksen och Göransson (2002:58) att beställarkompetens är centralt för 

att kunna utveckla användbara system. De refererar till Borgström och 

Artman och Holmlid (www) för att klargöra begreppet beställarkompe-

tens. Detta begrepp definieras som förmågan att planera, formulera, 

kommunicera och övervaka systemutvecklingsprojektet utifrån ett 

perspektiv där verksamheten beskrivs i termer av aktivitetsnivåer och 

utvecklingspotential. 

Användbarhetsarkitekten beskrivs med olika namn av olika författare 

(till exempel användbarhetsdesigner), men övergripande är dess uppgift 

att leda processen och säkra produktens användningskvalitet. Rollen 

ska vara en användbarhetsförespråkare som ska arbeta för användarnas 

bästa inom utvecklingsprojekt. Arbetsuppgifterna för denna arkitekt 

kan vara att planera, följa upp och kvalitetssäkra alla användbarhetsak-

tiviteter i projektet.  Denna roll får dock inte förväxlas med en interak-

tionsdesigner, som ansvarar för produktens användargränssnitt. (Ot-

tersten och Berndtsson, 2002; Gulliksen och Göransson, 2002) 

Den sista relevanta rollen för it-projekt inom användbarhetsarbete är 

kravinsamlare, vars uppgift är att genomföra intervjuer och leda work-

shoppar tillsammans med beställare samt att genomföra målgruppsana-

lyser. Kravinsamlaren ska beskriva verksamheten och målgrupperna, 

samt belysa möjligheter och hot. (Ottersten och Berndtsson, 2002) 

2.2 Definition av användbarhetsfaktorer 

Som framgår i kapitel 1.3 finns det ingen entydig definition eller katego-

risering av begreppet användbarhet, framför allt på en mer detaljerad 

nivå. Det är ändå tydligt att användbarhet som begrepp skiljer sig 

markant från funktionalitet. Det kan också betraktas på samma sätt som 

ISO-standarden 9241-11, som menar att funktionaliteten är en del av 

användbarheten. Vi har dock valt att definiera användbarheten efter 
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Nielsens (1993) flerdimensionella begreppsmodell, som innehåller 

följande attribut: lätt att lära, effektivt att använda, lätt att komma ihåg, 

få fel samt subjektivt tilltalande. Dessa attribut sätts även i sammanhang 

med social acceptans, som handlar om hur systemet etiskt och moraliskt 

accepteras av alla användargrupper, och systemets verkliga acceptans 

som innefattar kostnaderna, tillförlitligheten och nyttan med att uppnå 

ett specifikt mål. Det är sålunda denna nytta som bryts ned i Nielsens 

(1993) användbarhetsattribut, som beskrivits tidigare (Gulliksen och 

Göransson, 2002; Nielsen, 1993). 

Användbarhetsfaktorerna som beskrivs av Nielsen (1993) måste betrak-

tas i samspelet mellan produkten och användarna, eller efter en tidspe-

riod, det vill säga när användaren har brukat it-produkten under en viss 

tid. Det är först då som individernas egenskaper kan beskriva hur de 

uppfattar och betraktar användbarheten i deras it-produkt. Användbar-

hetsfaktorernas faktiska värde och innehåll syns endast när de sätts i sitt 

sammanhang. I interaktionen mellan användaren och systemet kommer 

även attityder och systemacceptans att formas hos användaren. Den 

mest vedertagna modellen för beskrivning av attityder och acceptans för 

att använda ett system är TAM-modellen (Technology Acceptance 

Model). Se figur 2. 

 

 

Figur 2: TAM-modell (Te’eni et.al. 2007) 

Användarnas attityd (enligt TAM-modellen) till att använda ett system 

bestäms av två meningsuppfattningar; systemets nytta till användarna 

och hur lätt det är att använda. Uppnådd nytta och användbarhet lägger 

grunden för vilken attityd som skapas; högt uppnådd nytta och an-

vändbarhet resulterar i positiva attityder. De externa variablerna som 

påverkar nyttan och användbarheten kan till exempel vara användarnas 

erfarenhet och förkunskap.  
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Dessutom påverkas modellen av interna variabler, som kan vara indivi-

duella och organisationsspecifika. Beteendet för att använda en it-

produkt enligt TAM-modellen bestäms av en persons uppfattning där 

användning av en specifik applikation ökar personens arbetsförmåga i 

tron att produkten inte kräver särskilt mycket mental ansträngning. Det 

är dessa två uppfattningar som bestämmer användarens avsikter med it-

produkten som sedan bestämmer den faktiska användningen och 

systemacceptansen av den (Te’eni et. al. 2007:121). 

2.3 Praktisk användbarhet 

Användbarhetsinsatser ska helst göras i alla faser i it-designprojekt, där 

en del av de användbarhetsinsatser som skapas innefattar kravanalys 

och kravinsamling. För att beskriva kraven som ska samlas in och 

dokumenteras kan FURPS användas, som beskriver olika typer av krav. 

FURPS står för Functionality, Usability, Reliability, Performance och 

Supportability. Dessutom kan kraven kategoriseras ytterligare i under-

kategorier. Då handlar det främst om funktionella och icke-funktionella 

kravkategorier. Funktionella krav beskriver vad systemet ska göra och 

vilka funktioner systemet ska utföra. Det betyder att indata och förvän-

tad utdata specificeras. Icke-funktionella krav beskriver däremot hur 

systemet ska fungera. De funktionella kraven kompletteras med icke-

funktionella för att säkerställa systemets kvalitet. Icke-funktionella krav 

har stor betydelse för hur användarna uppfattar systemet, eftersom 

dessa krav beskriver användbarhet och prestanda. De icke-funktionella 

kraven delas också in i fyra kategorier: användbarhet, tillförlitlighet, 

prestanda och underhållbarhet.(Eriksson, 2004: 41 ff) 

Ottersten och Berndtsson (2002:58 ff, 131 f) menar att risken med att dela 

in kraven i funktionella och icke-funktionella, är att krav på effekter av 

produkten i användning inte beskrivs. Därför blir det svårt att säkerstäl-

la en högkvalitativ produkt. Dessutom kommer användningsegenska-

per – till exempel läsbarhet – inte med i icke-funktionella krav. Med 

läsbarhet menas i den omfattning sökning medan läsning ska underlät-

tas på skärmen för det mänskliga ögat. Ottersten och Berndtsson 

(2002:58) menar även att icke-funktionella krav såsom prestanda, 

åtkomst och spårbarhet ofta beskrivs, medan krav som påverkar pro-

duktens användningskvalitet uppfattas som svåra att beskriva. An-

vändningskrav är dock inte svårare att beskriva än andra krav, däremot 

krävs en annan typ av kompetens för beskrivning av dessa.  
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Därför föreslår Ottersten och Berndtsson (2002:58 ff) att kraven indelas i 

följande kategorier: effekter, egenskaper och funktioner. 

Enligt Eriksson (2007:40 f, 88 ff) är användbarhetskraven minst lika 

viktiga som alla andra krav och behöver beskrivas på ett mätbart sätt. 

Eriksson (2007:88 f) beskriver att användningstester för att nå hög 

användbarhet görs för att utvärdera systemets användbarhet och för att 

identifiera krav på systemet. Det finns flera sätt att utföra dessa an-

vändningstester, till exempel att låta användaren utföra fördefinierade 

uppgifter, eller att observera användaren då denne utför spontana 

arbetsuppgifter, där användaren tillåts ”tänka högt”, det vill säga att 

dokumentera händelseförloppet. 

Det går även att utföra målgruppsanalyser där idén enligt Ottersten och 

Berndtsson (2002:64–70) är att kartlägga – som begreppet antyder – 

målgruppens krav. Målgrupperna ska ha likartade förväntningar och 

syften med produkten. Denna analys ämnar finna och beskriva de olika 

grupperingarna och använda denna kunskap till att styra designbeslut 

och utformning av tester. Idén med denna analys är att den ska styra 

utvecklingen av produkten åt rätt håll. Även om beställarens krav är 

tydliga måste produkten också möta användarnas behov. Analysen ska 

påbörjas så tidigt som möjligt i projektet där målgrupperna efter situa-

tionen och valda egenskaper, såsom kompetens, erfarenhet, ålder och 

kön formuleras först. Vidare ska lämpliga personer intervjuas, vilket är 

beställarens ansvar. Därefter genomförs intervjuobservationer som 

måste utformas olika beroende på it-produktens syfte. Slutligen måste 

informationen analyseras och sammanställas i en rapport som överläm-

nas till beställaren. 

Ottersten och Balic (2004) menar att en it-produkt som används är den 

enda som kan generera någon faktiskt nytta, och förutsättningen för att 

den ska användas är att den är utformad för användarnas behov, 

förväntningar och värderingar. Verksamhetseffekterna som it-

produkten ska uppnå måste beskrivas, samt hur dessa effekter skapas i 

specifika användningssituationer. Därefter måste det finnas en idébe-

skrivning som är förankrad i de tänkta användarnas behov, förvänt-

ningar och värderingar. En hypotes för att beskriva de önskade effek-

terna av en produkt kan vara en effektkarta. Modellens definitioner 

syftar inte till att vara uttömmande, nedbrytbara eller matematiskt 



Att möta kunden med 

användbarhet  

Johan Forsman 

Daniel Svenn 

2 Teori 

  2011-09-12 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

21 

verifierbara. Idén med kartan är att omsätta en idé till en it-produkt som 

genererar en förväntad nytta. Modellen ger svar på följande frågor:  

 Varför ska denna produkt användas? 

 Vilka är det som kan skapa de önskade effekterna (målgrupper-

na)? 

 Vad vill och behöver målgrupperna? 

 Hur ska produkten och verksamheten utformas?  

Se figur 3. 

Figur 3: Effektkarta (Ottersten och Balic, 2004) 
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2.4 Användbarhet och kunden 

Systemutveckling kan bedrivas med olika syften och fokus. Det går att 

fokusera på teknik och vilken teknik som bäst presenterar en specifik 

lösning. Det går även att studera informationsbehandlingen och flödet. 

Ett annat synsätt är att undersöka vilka som ska använda it-produkten, 

och att den kan användas på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfreds-

ställande sätt. Därför fokuseras primärt på användarna och använd-

ningen av produkten. I förlängningen resulterar det i att också fokusera 

på användarnas omgivning, det vill säga deras verksamhet. (Gulliksen 

& Göransson, 2002:153) 

Det finns ett begrepp som kallas Customer Centered Design, som 

förenklat kan översättas till kundcentrerad design. Bildligt talat går 

detta synsätt ut på att det är användaren som betalar för systemutveck-

lingsarbetet. Processen är kundcentrerad, det vill säga riktad mot den 

som beställt it-produkten, men alla aktiviteter riktas mot användarna av 

it-produkten. Det gör att it-designen måste förstå användarnas verk-

samhet och utifrån denna förståelse ska en prototyp utformas för att 

testas i verksamheten. I kundcentrerad design används något som kallas 

kontextuell intervju, som innebär att användaren (kunden) studeras i 

användningssituationen för att kunna förstå kundens behov och önske-

mål. Det betyder att utvalda individer studeras mer ingående för att 

bättre förstå deras arbetssätt, rutiner och utmaningar. Det ska leda till 

att kunna dra generella slutsatser för olika typer av användare, eller som 

designtekniken föredrar att kalla användarna; kunder. 
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Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) beskriver begreppet kund som 

den eller de som en organisation finns till för. Det ska sålunda vara 

kundens uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och 

förväntningar som ska vara det som styr verksamheten och medarbe-

tarna i den. Kunder kan vara personer och organisationer, och kunderna 

kan finnas utanför organisationen (externa), eller som kunder inom 

organisationen (interna). Det finns flera olika benämningar för kunder, 

till exempel konsumenter, beställare, patienter och elever. Utifrån denna 

definition av kund är frågan vad verksamheten ska åstadkomma. 

Företagsledningen skapar en vision eller affärsidé för det som ska 

uppnås och till vem, det vill säga kunden. Vidare är det av vikt att skapa 

ett systematiskt utvecklingsarbete som ska spegla de övergripande mål 

och strategier som ska förverkligas. Därefter är frågan vilka produkter 

som verksamheten ska producera. Fokus får inte förloras mot dessa 

produkter vars syfte är att tillfredsställa verksamhetens externa kunder. 

(Helling och Helling, 2001) 

Ström och Tillberg (2003:60 ff) anser att kundrelationer i större företag 

kan lätt bli ett abstrakt begrepp eftersom många i företaget inte arbetar i 

direktkontakt med kund. Därför blir det mer angeläget ju större företa-

get är att få förståelse för sina kunder; vilka de är, varför de är kunder 

och vilken situation de befinner sig i. Ström och Tillberg (2003:66) menar 

att it-strategier fokuserar på företags värdekedjor. För att förstå kunden 

krävs att undersöka kundens värdekedja för att förstå hur denne resone-

rar, tänker och väljer. Genom att tänka på kundens förädlingskedja kan 

den externa effektiviteten förbättras. Denna effektivitet gäller prestation 

i gränssnittet mot kund. Det kan till exempel vara andel nya kundrela-

tioner och andel lönsamma kundrelationer. Det andra synsättet på 

effektivitet är intern, det vill säga hur väl ett företag kan dra nytta av sitt 

grundkapital genom minskade it-kostnader och personalkostnader. 

För att kunna förstå sina kunder krävs en tydlig definition på kundbe-

greppet. Enligt Sörqvist (2000:29 ff) definieras kundbegreppet på två 

olika sätt: 

 Mottagare av en produkt 

 De som organisationen finns till för 
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Dessa smala definitioner kräver att komplettering av ett intressentbe-

grepp för att täcka in fler aktörer. Detta kan dock leda till att det kan 

uppstå tveksamheter kring vem som är kund och vem som är intressent. 

Därför behövs en bredare kunddefinition som ger ett stort antal kunder 

som har sina unika krav på produkten. Dessutom kan det finnas situa-

tioner då olika kunder har motsatta krav, varför det är viktigt att 

insamla information om alla sorters kunder för att på så sätt kunna 

prioritera deras krav. (Ibid) 

2.5 Analysmodeller  

Vi har i utformningen av vår analysmodell utgått från två befintliga 

modeller. En modell av Sörqvist (2000:31) och en modell av Nielsen 

(1993:25). 

 

Figur 4: Behovsmodell (Sörqvist, 2000) 

Behovsmodellen (se figur 4) beskriver den definition vi vill fånga kring 

begreppet extern kund. Sörqvist (2000:31) menar att alla som i någon 

form kommer i kontakt med verksamheten och dess it-produkter 

betraktas som kunder. Därför blir kundbegreppet för omfattande där 

det inte är möjligt att få kontroll över i vilken form och situation kund-

begreppet bör definieras. En organisation har ofta många parallella 

kunder med skilda krav på it-produktens prestanda, utseende och 

livslängd. Det är därför oundvikligt att anpassningar och kompromisser 

kommer att ske, varför verksamheten (kunderna) indelas i segment. På 

så sätt kan de skillnader som finns inom segmenten minimeras samtidigt 

som de skillnader som finns mellan segmenten maximeras. 
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Figur 5: Systemacceptansmodell (Nielsen, 1993) 

Nielsens (1993:25) modell (se figur 5) visar att användbarhet är en del av 

den större frågan systemacceptans. Denna fråga belyser huruvida ett 

system är tilläckligt bra för att tillfredsställa alla behov och krav från 

användarna och andra intressenter. Acceptans av ett system indelas i 

social och praktisk acceptans. Social acceptans handlar om att undersö-

ka hur individer i ett socialt sammanhang uppfattar till exempel ett 

användargränssnitt. När ett system är socialt accepterat kan den prak-

tiska acceptansen analyseras, som har de traditionella indelningarna 

såsom kostnad, kompatibilitet och användvärdhet. Användvärdhet 

handlar om hur systemet kan användas för att uppnå målen med 

användningen, och detta begrepp sedermera kan brytas ned i olika 

verktyg för systemets funktionalitet och användbarhet. Användbarhet 

lyfter fram frågan huruvida användare kan bruka funktionaliteten. 

Nielsen (1993:23 f) menar att användbarhet tillämpas på alla aspekter av 

ett system där det finns en människa-dator-interaktion (MDI). Därför är 

det viktigt att förstå att användbarhet inte är ett endimensionellt be-

grepp och syftar inte endast till att till exempel förbättra användargräns-

snittet. Användbarhetsbegreppet innehåller flera komponenter, där 

Nielsens (1993:25) modell (se figur 5) konkretiserar dessa komponenter 

med fem specifika användarattribut. 
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2.5.1 Egen analysmodell 

Figur 6: Egen analysmodell baserad på Nielsens (1993) och Sörqvists (2000) modeller 

Vår analysmodell (se figur 6) lyfter fram Nielsens (1993:26 ff) använd-

barhetsattribut och det är med innehållet i dessa attribut kunden ska 

mötas. Den primära kunden i vår modell är densamma som den som 

använder it-produkten. Vår utgångspunkt i studien blir därför att 

undersöka vilka egenskaper användbarhetsattributen innehåller på en 

djupare nivå, utifrån kundens perspektiv. 
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3 Metod 
Vi lade grunden för uppsatsen inom ämnesområdet företagsekonomi 

och skapade oss en uppfattning som vi utvidgade med vårt dataveten-

skapliga synsätt till att innefatta ett användarcentrerat systemperspek-

tiv, och har därför redan före undersökningen studerat dess ämnesom-

råde, det vill säga användbarhet. Under examensarbetets gång har vi 

använt tidigare litteraturgenomgångar samt kompletterande litteratur. 

Detta har vi utgått från i jämförelse och kontroll av vårt empiriska 

resultat. 

Denna studie är kvalitativ då det inte finns någon idé att kvantifiera vår 

forskning. När vi refererar till en kvalitativ studie syftar vi främst på att 

det inte är en mekanisk process att ta fram studiens data, utan att det 

handlar om att hitta begrepp i relationen och interaktionen mellan 

människa och dator (jfr Strauss och Corbin, 1998:11). De menar att 

kvalitativa metoder kan användas för att utforska relevanta områden 

där det saknas forskning kring att fånga en djupare förståelse från till 

exempel subjektiva upplevelser. (Strauss och Corbin, 1998:11) 

Problem och begränsningar som litteraturen uppfattar inom ämnesom-

rådet användbarhet har vi identifierat och på så sätt avgränsat och lyft 

fram avvikelser och problem.  Vår litteraturgenomgång har lett fram till 

de frågor som är relevanta att belysa med koppling mot de kvalitativa 

intervjuerna. 

Företeelsen i det valda ämnet i vår studie har allt eftersom vuxit fram 

med hänsyn till både samhällsvetenskap och systemvetenskap, vilka är 

de huvudsakliga ämnena i vår utbildning. Därför är problemformule-

ringen uppställd efter vårt tema användbarhet, vars form också har 

utvecklats under arbetets gång. Enligt Holme och Solvang (2010:40 f) är 

detta upplägg ofta det enda möjliga angreppssättet, eftersom problem-

formuleringen ska ta fram flera olika svarsalternativ och formuleras som 

en eller flera frågor. Vår problemformulering kan därför ses från fler 

olika synvinklar; dels från en samhällsvetenskaplig, dels från en sy-

stemvetenskaplig synvinkel. Vår problemformulering har varit vår 

utgångspunkt och styrmekanism för det vi gjort senare i arbetet, det vill 

säga hur vi valt att insamla information, lagt upp vår undersökning, 

betraktat, tolkat och analyserat information. 
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Våra valda referensramar har lett oss fram till vår frågeställning. Dess-

utom har vi försökt göra frågeställningen spännande med tanke på att vi 

försvagat gränsen mellan system- och samhällsteori. Vi anser att fråge-

ställningen är fruktbar då den utgår från vedertagna teorier samtidigt 

som den belyser ett aktuellt ämne. Vi har vidare konkretiserat fråge-

ställningen med två specifika begrepp, det vill säga användbarhetsfak-

torer och kund. Det gör att vi får en mer precis uppfattning om det 

problem som vi arbetar med (jfr Holme och Solvang, 2010:36-38). 

Enligt Strauss och Corbin (1998:21 f, 48 f) är det komplext att utveckla en 

teori. Utveckling av teori är en lång process som handlar om att inte 

endast lyfta fram föreställningar och koncept, utan också att formulera 

dem logiskt och systematiskt. Forskaren definierar också genom veten-

skaplig litteratur de avvikelser eller problem som finns. Vi har lyft fram 

stora delar av den vetenskapliga litteraturen kring ämnet användbarhet. 

Delarna som vi valt från denna litteratur syftar till att så långt det är 

möjligt specificera och ”ringa in” ämnet i studien. 

Idén med vår analysmodell är att skapa en bild av den sociala verklighe-

ten. Vår modell är en begreppsmässig representation av egenskaperna 

som ryms i sakförhållandet i det problem som vi undersöker. Naturligt-

vis blir den en idealiserad bild eftersom vi måste avgränsa oss efter 

specifika faktorer (jfr Holme och Solvang, 2010:58 f). 

3.1 Reliabilitet 

Holme och Solvang (2010:94) menar att kvalitativa studier inte har 

samma fokus på reliabiliteten i det som mäts. Det är således inte den 

statiska representativiteten som är i fokus. Detta uppnådde vi genom 

vår studie då vi använde en dynamisk representativitet kring begreppet 

användbarhet. 

Merriam (2010:174) skriver att kvalitativa forskningsresultat bygger på 

begreppsliga enheter som utgör en plattform för förståelse och handling. 

Vår studie utgick från detta då vi utformade vår problematiseringsplatt-

form för att kunna förstås och appliceras på verkliga förhållanden 

(handling). Merriam menar vidare att svårigheten med att få en kvalita-

tiv undersökning reliabel är att kontrollera om samma resultat vid 

upprepning av studien uppnås. (Merriam, 2010: 180 f) Detta beror på att 

människans beteende inte är statiskt, inte heller it-produkternas, utan 

beteendena förändras över tiden.  
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Däremot strävade vår studie inte efter att isolera lagar för människan 

eller systemens beteende, utan att snarare beskriva människors uppfatt-

ning.  

Vi testade våra intervjufrågor innan vi ställde dem. Vid varje intervju-

tillfälle var vi två observatörer för att säkerställa reliabiliteten. Intervju-

erna transkriberades omgående för att ta vara på de outtalade gester och 

antydningar som respektive intervjusituation genererade. Dessutom 

återkopplade vi vår transkribering till respektive respondent för att 

försäkra oss om att inga missförstånd skett eller att vi undgått något. 

Själva intervjusituationerna har en hög tillförlitlighet. Dessutom anser vi 

att risken för missförstånd eller missuppfattning minimerats då vi haft i 

åtanke att återge respondenternas svar på ett trovärdigt sätt. Intervjuer-

na skulle i allra högsta grad kunna utföras igen, men eftersom svaren är 

av kvalitativ art kan det tänkas att resultatet skulle bli ett annat. Studi-

ens genomförande har utförts på ett korrekt sätt där resultatet blivit det 

förväntade, det vill säga att vi har lyckats fånga de subjektiva och 

kvalitativa egenskaperna som vi ansåg att respondenterna besatt. 

3.2 Validitet 

Enligt Holme och Solvang (2010:94) är det problem att få kvalitativa 

studier valida, dels då forskarens upplevelser av situationen vara 

felaktiga, dels då det kan vara svårt att veta hur den giltiga informatio-

nen erhålls. 

Genom att vi lät intervjupersonerna tala öppet inom specifika teman 

kunde vi på ett flerdimensionellt sätt beskriva de egenskaper vi ämnade 

ta fram. Vi var tydliga med att informera respondenterna om vilket 

ämnesområde vi förhöll oss till. Dessutom var våra stödfrågor upplagda 

på så sätt att vi kunde fråga respondenten om samma företeelse från 

olika perspektiv för att minimera risken för missförstånd och maximera 

chansen att få så uttömmande svar som möjligt. 

Merriam (2010:177) menar att föreställningar om begreppet validitet 

förändras med tiden. Hon menar vidare att det inte finns något objektivt 

eller universellt sätt att garantera validitet, utan endast olika tolkningar 

av den. Vår analysmodell som ska sammankopplas med vår kvalitativa 

studie skulle naturligtvis kunna utvidgas i tid, det vill säga göra om 

samma studie vid ett senare tillfälle för att ytterligare validera den. 
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Genom vår analysmodell som utgångspunkt kunde vi låta informanter-

na ledas under intervjuns gång, samtidigt som vi kunde förhålla oss 

objektiva och inte påverka deras svar. Den enda påverkan som skedde 

från vår sida var valet av ämneskategorier, dvs. användbarhet och 

användbarhetsfaktorerna. 

3.3 Undersökningens övergripande tillvägagångssätt 

Vi har för avsikt att undersöka vilka specifika egenskaper som enligt 

kunden innefattas i Nielsens (1993) användbarhetsfaktorer. Dessa 

faktorer har vi satt i samband med användare av olika it-produkter. 

Användarna har vi klassificerat som kunder av it-produkten för att få en 

tydligare uppfattning kring skillnaderna mellan begreppen beställare 

och användare. Det är således leverantören/utvecklaren av it-produkten 

som ska se organisationens (beställarens) kunder och inte organisatio-

nen själv. 

Vi valde att göra vår undersökning systemoberoende, dels eftersom 

undersökningens egenskaper ska kunna tillämpas i ett så brett spektrum 

som möjligt, dels för att en program- eller organisationsspecifik lösning 

inte blir vetenskapligt vedertagen. 

Det övergripande tillvägagångssättet var att vi först inhämtade teore-

tiskt material som successivt formade vår analysmodell. Därefter valde 

vi en verksamhet som för oss passade in i de idéer och mål vi hade med 

denna studie. Vidare utgick vi från vedertagen metodik för utformning 

av våra intervjufrågor samt val av intervjupersoner. I kapitel 3.4 be-

skrivs mer ingående de angreppssätt och metoder som vi valt och 

använt. 

3.4 Val av organisation 

Det finns två grundläggande typer av urval; sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsval. Den senare är den mest framstående metoden i kvalita-

tiva fallstudier. Ett icke-sannolikhetsurval kan enligt Merriam förklaras 

enligt följande: ”Det finns inte något sätt att beräkna sannolikheten för 

varje enskilt element för att komma med i urvalet och ingen försäkran 

om att varje element har någon chans överhuvudtaget att inkluderas”. 

(Merriam, 2010:61) 
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Vidare finns två former i denna urvalsstrategi. Dessa är målinriktat och 

ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval väljs för att beskriva 

kriterierna, basen eller normerna som krävs för att studieenheten ska 

kunna inkluderas i undersökningen. Ett urval som passar dessa kriterier 

ska således tas fram. Det målinriktade urvalet baseras på de antaganden 

för att upptäcka, förstå eller få insikt i. Målinriktat urval används för att 

maximera inlärningen. (ibid) 

Med utgångspunkt i detta har vi valt vår studieenhet eller närmare 

bestämt verksamhet, det vill säga SCA Skog, Medelpads och Jämtlands 

skogsförvaltningar. Enheten är lämplig och ändamålsenlig på så sätt att 

den innehåller flertalet system/program/applikationer som används på 

olika sätt, där vi ämnar stärka vårt påstående om att studien ska vara 

systemoberoende. Dessutom är det möjligt att klassa vårt urval av 

verksamhet som ett kvoturval (jfr Merriam, 2010) där vi har identifierat 

de huvudsakliga och relevanta subgrupperna som finns i en given miljö, 

och godtyckligt valt ut ett antal individer från den. 

3.5 Intervjuer 

Det finns två ytterligheter av att utföra intervjuer. Den ena har en fast 

struktur, medan den andra är mer öppen och samtalsliknande. I struk-

turerade intervjuer bestäms frågorna på förhand och den ordning de ska 

ställas. Strukturerade intervjuer kan vara bra vid utfrågning av ett stort 

antal personer för att kvantifiera resultaten. I kvalitativa studier kan ett 

mer öppet och mindre strukturerat intervjusätt användas. För att inte 

påverka respondenternas uppfattningar är utgångspunkten alltid 

individuella intervjupersoner (Merriam, 2010:86 ff). Dessa två ytterlighe-

ter passar inte in i det sätt vi valt att utforma våra intervjuer. I stället har 

vi utformat intervjuerna på ett semistrukturerat sätt. Det betyder att vi 

har låtit intervjupersonerna få en viss uppfattning om vårt mål med 

denna studie. 

Målet med våra intervjuer var att förstå intervjupersonernas språk och 

att sättas oss in i deras världsbild. Därför gjorde vi ett övervägande 

mellan ett öppet och ett strukturerat intervjusätt, där vi konstaterade att 

ett fullständigt strukturerat intervjusätt inte skulle räcka för att i tillräck-

ligt stor omfattning inte nå de subjektiva elementen kring användbarhet 

som vi söker.  
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Å andra sidan skulle ett ostrukturerat intervjusätt inte leda oss in på de 

specifika användbarhetsfaktorerna som vi är intresserade av att studera. 

Merriam (2010:88) menar att i en delvis strukturerad intervju eftersträ-

vas en specifik information från alla respondenter. Därför styrs intervju-

erna av ett antal frågor som ska besvaras, men varken ordalydelsen eller 

ordningsföljden bestäms i förväg. Det leder till att intervjuaren kan 

utveckla intervjun under samtalets gång. Vårt intervjusätt är delvis 

strukturerat då det var för oss av vikt att i studien begränsa oss och inte 

”sväva ut” till områden som inte var relevanta, samtidigt som intervjusi-

tuationen ändå upplevdes som en spontan dialog mellan oss och 

respondenten. 

3.5.1 Intervjufrågor 

Merriam (2010:93) anser att intervjuer handlar om att få bra information 

genom att ställa bra frågor. Detta kräver övning och erfarenhet. Oerfar-

na forskare känner sig mer bekväma med strukturerade intervjuer där 

frågorna är formulerade efter ett frågeschema. Detta schema kan också 

leda till att bygga upp en erfarenhet och ett självförtroende som senare 

innebär mer öppna frågor. Listan över frågor har två funktioner: 

1. Att översätta undersökningens mål till specifika och mätbara 

termer. 

2. Att motivera respondenterna till att dela med sig av sin kunskap 

och företeelsen som intervjuaren studerar. 

Detta är vår utgångspunkt. Vi måste självfallet betrakta oss som oerfar-

na forskare och valde därför att kategorisera vårt intervjuunderlag. 

Dessutom användes våra frågor för att ta fram respondenternas åsikter 

och värderingar. Vårt mål var att ta reda på hur människor tänker om 

ett visst program/system. Merriam (2010) anser även att frågor som kan 

tolkas på olika sätt bör undvikas. Detta passar dock inte in i vårt inter-

vjusätt, då vi vill blanda öppenheten med det strukturerade sättet. 

Dessutom passade det bra att ha öppna frågor när vi var två observatö-

rer som kunde fånga respondenternas explicita och implicita svar. 

Dialogen blev betydligt mer öppen då respondenterna tilläts prata fritt 

kring våra intervjufrågor.  
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Våra frågor anser vi vara som Strauss och Corbin (1998:78) beskriver, av 

ett mer ”guidande” slag. Exempel på en vägledande fråga kan vara 

följande: ”Finns det funktioner i ditt datasystem vars syfte är att stödja 

en viss arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? Om ja, på 

vilket sätt?”.  (ibid) 

Denna vägledande fråga kan direkt jämföras med Strauss och Corbins 

exempel: ”Have you ever taken drugs, and if so, then what was the 

experience like for you?”. (Strauss & Corbin, 1998:78) 

3.6 Databehandling 

Tre grundläggande tekniker används för att registrera intervjuinforma-

tion. Det vanligaste är att spela in intervjun. Det andra är att föra 

anteckningar under intervjuns gång. Den tredje är att registrera infor-

mationen i efterhand, det vill säga skriva ned det efter intervjun. Vi har 

valt den andra metoden där vi gjort anteckningar under intervjuns 

gång. Vidare har vi gjort anteckningar om implicita kroppssignaler 

(Merriam, 2010:96 ff). Holme och Solvang (2010:99 f) menar att det är 

viktigt att anteckna det som är svårförståeligt. Detta gjorde vi således, 

men bad vid behov respondenten att förklara då det uppstod tillfällen 

där missuppfattning kunde uppstå. 

Efter intervjusituationen transkriberade vi materialet snarast möjligt. 

Vår transkribering har vi format som en ordagrann utskrift av intervju-

tillfället. Detta kunde vi göra trots att vi inte hade någon ljudupptag-

ning, eftersom vi var två observatörer som slutligen kompletterade 

varandra med intervjuresultatet, varför det också är trovärdigt. Efter 

transkriberingen diskuterade vi igenom resultatet för att minimera 

risken för missförstånd och feltolkningar. Vi använde Holme och 

Solvangs (2010:118) tankar för att prova informationen som vi samlat in. 

Exempelvis ställde vi oss frågan om delar av transkriberingen överens-

stämde med det verkliga skeendet. För att säkerställa att transkribering-

en gjorts på ett korrekt sätt e-postade vi respektive transkribering till 

respondenterna för eventuell korrigering och/eller komplettering. 

3.6.1 Presentation av empirisk undersökning 

Vi har transkriberat undersökningen och återgett det i dess korrekta 

form (se bilaga B-H). I undersökningen återges en sammanställning av 

respondenternas svar där vi refererar till vad respektive respondent 

sagt. Undersökningen är uppbyggd efter vår analysmodells attribut. 
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Därefter gjorde vi en översiktlig sammanställning av undersökningen 

där vi analyserade samband mellan de olika respondenternas svar för 

att få fram användbarhetsegenskaper. Undersökningen efterföljs av en 

analys som följer samma upplägg. Detta ger ett mer enhetligt arbete. 

3.7 Utformning av egen analysmodell 

I undersökningen har vi betraktat användbarhetsbegreppet som en 

kombination mellan Usability engineering och interaktionsdesign. Vi 

har på samma sätt som Gulliksen och Göransson (2002:155) haft för 

avsikt att ta fram de bästa delarna från båda områdena. Vår analysmo-

dell bygger på två vetenskapliga modeller av Sörqvist (2000) och Niel-

sen (1993). Dessutom är båda analysmodellerna hämtad från två olika 

vetenskapliga grenar. För att få fram konkreta attribut på vad använd-

barhet innebär valde vi att koppla in Nielsens (1993) modell. Modellen 

är också flerdimensionell vilket gjorde den applicerbar och oberoende. 

Kundens behov är likväl flerdimensionella vilket gjorde denna modell 

högaktuell. 

Sörqvists (2000:31) modell valde vi då den framhäver de externa kun-

derna som det en leverantör av en it-produkt ämnar tillfredsställa. 

Genom att med modellens hjälp lyfta fram de behov som tillfredsställer 

kunden kommer även andra aspekter att tillgodoses, till exempel 

kvalitetsarbete, specifika kundparametrar och lönsamhet. 

Detta betyder att vi har format Nielsens (1993:26 ff) användbarhetsbe-

grepp i en kontext med människa och dator. 
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4 Empiri 
Studien gjordes vid SCA Skog och Jämtlands och Medelpads skogsför-

valtningar, där intervjupersonerna valdes slumpvis oberoende vilket 

system som de använde. Detta resulterade i att vi fick svar utifrån tre 

skilda system: GIS, Stordatorn och SAP R/3. 

 Intervjuperson 1: Virkesköpare (2011-04-26) 

 Intervjuperson 2: Distriktsansvarig (2011-04-27) 

 Intervjuperson 3: Produktionsledare A (2011-04-28) 

 Intervjuperson 4: Produktionsledare B (2011-05-06) 

 Intervjuperson 5: Träköpsadministratör (2011-05-06) 

 Intervjuperson 6: Skogsvårdsledare (2011-05-06) 

 Intervjuperson 7: Jaktadministratör (2011-05-06) 

4.1 Intervjuresultat 

Resultatet är indelat efter de faktorer vi anser utgöra begreppet använd-

barhet, där respektive faktor ska vara lätt att förstå och ta till sig. 

4.1.1 Lätt att lära 

Det genomgående kravet för alla tre system var att de krävde en viss 

förkunskap. Alla intervjupersoner hade genomgått en relevant utbild-

ning innan de sökte sina respektive tjänster. 

De respondenter som använde GIS (Geografiskt InformationsSystem) 

har alla genomgått internutbildning för att fullt ut kunna bruka syste-

met. Hälften hade möjlighet att testköra systemet innan de använde det 

i sitt arbete. Enligt skogsvårdsledaren (2011-05-06) – som hade möjlighet 

att i förhand testköra systemet – gick det lätt att använda systemet fullt 

ut. De övriga respondenterna uppfattade däremot de avancerade 

funktionerna som mer krävande att lära sig; med inlärningstid upp till 

ett år. Virkesköparen (2011-04-26) är dock tveksam till GIS upplägg och 

uppfattar systemet som för komplext och omfattande för hans arbets-

uppgifter. De övriga respondenterna uppfattade detta på samma sätt, 

där de var tvungna att på egen hand sortera bort de funktioner som inte 
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användes. Enligt distriktsansvarige (2011-04-27) uppfattas komplexite-

ten på följande sätt: ”Däremot är systemet inte anpassat till vissa arbets-

uppgifter. Det kan vara lätt att ’köra vilse’, men det varierar från person 

till person”. (distriktsansvarige, 2011-04-27) 

Distriktsansvarige (2011-04-27) menar att systemet skulle kunna utfor-

mas mer pedagogiskt och uppfattas som alldeles för allmängiltigt. Det 

finns förbättringsmöjligheter i till exempel språkbruket, brist på anpass-

ning och omständiga sökvägar till funktioner. Det grafiska gränssnittet i 

GIS uppfattas som både bra och dåligt. Grundutformningen var allmän-

giltig och tråkig. Dock gick det att göra egna inställningar (till exempel 

färger) vid behov. Virkesköparen (2011-04-26) menar att det grafiska 

gränssnittet inte var det mest prioriterade förändringsbehovet, utan 

snarare att systemet skulle kunna förenklas genom till exempel färre 

knapptryckningar. 

De två respondenterna som använde SAP R/3 hade olika uppfattning på 

förkunskapskravet. Träköpsadministratören (2011-05-06) ansåg att det 

inte behövdes medan jaktadministratören (2011-05-06) tyckte det. 

Jaktadministratören (2011-05-06) ansåg att grunderna kunde läras på 

ungefär två månader, men att det genom systemets komplexitet är 

möjligt att lära sig nya saker hela tiden. Båda respondenterna uppfattar 

att alla funktioner finns och att det grafiska gränssnittet har ett bra 

upplägg, men att det är för många knapptryckningar och musklick. 

Därför används kortkommandon för snabbare åtkomst. Dock saknas 

hjälpavsnitt för koderna till dessa kortkommandon. Jaktadministratören 

(2011-05-06) menar att det kan leda till att det blir missförstånd mellan 

henne och supporten. Träköpsadministratören (2011-05-06) upplever att 

det i SAP finns ologiska förkortningar men är osäker på var denna brist 

på logik har sitt ursprung. Jaktadministratören (2011-05-06) upplever att 

alla funktioner finns där men hon har inte använt något liknande system 

tidigare.”I Stordatorn måste man ’traggla’ och lära sig. Det finns ingen 

logik” (Produktionsledare A, 2011-04-28). 

De två respondenterna som använde Stordatorn menar att det tar 

närmare tre månader att lära sig systemet fullt ut, och är densamma 

oavsett efter en internutbildning eller inte. Medarbetare lärde respon-

denterna Stordatorn och menar att Stordatorn är ologiskt uppbyggd där 

till exempel samma kommandon kan betyda olika. Det gör det svårt att 

veta vad som är vad och att lära sig hantera Stordatorn mekaniskt. 
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Produktionsledare A (2011-04-28) anser att det skulle vara lättare att 

använda systemet om det hade funnits konsekventa kommandon och 

ett grafiskt gränssnitt. 

4.1.2 Lätt att komma ihåg 

Två av respondenterna anser att de funktioner de använder i GIS är lätta 

att komma ihåg. Däremot anser virkesköparen (2011-04-26) att det som 

krävs baseras endast på kunskap och inte logik, varför systemet måste 

memoreras mekaniskt. Skogsvårdsledaren (2011-05-06) anser att en del 

av funktionerna och utdaterad information skulle kunna tas bort för att 

förenkla hågkomsten. Virkesköparen (2011-04-26) menar att det efter ett 

längre uppehåll kan vara svårt att komma ihåg var knappar och funk-

tioner finns i systemet. Dessutom känns den stegvisa inlärningen 

onaturlig. Systemet är enligt virkesköparen (2011-04-26) för stort och 

applikationer saknar brist på anpassning. Däremot menar di-

striktsansvarige (2011-04-27) att det finns en del applikationer där 

onödiga funktioner dolts, men att grundsystemet är krångligt. Di-

striktsansvarige tycker också att funktioner som används mer sällan är 

svårare att komma ihåg. 

Båda respondenterna som använder SAP R/3 anser att det är lätt att 

komma ihåg det som är för dem relevant i systemet, men de använder 

sig av olika hjälpmedel för detta. Träköpsadministratören (2011-05-06) 

använder bokmärken medan jaktadministratören (2011-05-06) antecknar 

på papper det som hon behöver komma ihåg; både det hon gör ofta och 

sällan. Dessutom anser jaktadministratören att SAP ska läras in meka-

niskt och att det är många steg till den funktion som ska användas. 

Träköpsadministratören (2011-05-06) anser att vissa transaktioner skulle 

kunna förenklas och att det finns förbättringspotential vad gäller 

hjälpavsnittet, då det är svårt att hitta den information som behövs 

eftersom hjälpen är så omfattande. Jaktadministratören (2011-05-06) tror 

inte att systemet kan utformas på något annorlunda sätt för att det ska 

bli lättare att komma ihåg, men understryker att hon inte heller använt 

något affärssystem tidigare. ”Det är lite som att lära sig cykla; när det 

väl sitter så sitter det” – Produktionsledare B om SCA:s Stordator, 2011-

05-06. 

Produktionsledare A (2011-04-28) anser däremot att de ologiska kom-

mandona gör Stordatorns användningsområden svåra att komma ihåg.  
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Produktionsledare B (2011-05-06) menar på samma sätt att det blir en 

mekanisk inlärning. Produktionsledare B tycker vidare att integrerade 

hjälpdokument i Stordatorn hade förenklat hågkomsten, då hon på egen 

hand antecknade kommandon och annat. Detta anser även produktions-

ledare A (2011-04-28) då hjälpdokumenten måste letas fram i form av 

worddokument som befinner sig på SCA:s intranät. 

4.1.3 Effektivt att använda 

Virkesköparen (2011-04-26) anser att GIS inte effektiviserar hans arbete 

och inte är tidsbesparande utan snarare tvärtom. Det är för många 

knapptryckningar, krångliga gränssnitt och att han ofta måste dubbel-

registrera information. Därtill tycker virkesköparen att informationsflö-

det mellan de system han använder (i samband med GIS) är omständigt. 

Skogsvårdsledaren (2011-05-06) tycker dock att sökningarna till GIS 

databaser effektiviserar arbetet, och att de senaste versionerna av GIS är 

bättre anpassade för hans arbetsuppgifter. GIS tidsbesparar i skogs-

vårdsledarens arbete. Distriktsansvarige (2011-04-27) tycker att de 

verktyg som han använder i fält i hög utsträckning effektiviserar hans 

arbetsuppgifter, då en bärbar dator i kombination med GPS och GIS 

används i dag. Det finns en del formulär för olika uträkningar som 

distriktsansvarige anser effektivisera hans arbete. Vidare har di-

striktsansvarige minskat sin arbetsbörda eftersom GIS och GPS:en 

preciserat de områden och gränser som ingår i arbetsuppgifterna, och 

på så sätt har han anpassat sig till GIS. GIS-utvecklarna har också fått 

göra anpassningar från krav hos SCA. Distriktsansvarige anser på 

samma sätt som virkesköparen (2011-04-26) att det saknas länkar för 

dataöverföring mellan olika system. Distriktsansvarige exemplifierar 

detta med att taxering av skog går via ett annat system och att det hade 

varit enklare om också det hade kunnat göras i GIS. 

Jaktadministratören (2011-05-06) menar att SAP underlättar eftersom 

hon har många kundkontakter. Dessutom anser både jaktadminstratö-

ren (2011-05-06) och träköpsadministratören (2011-05-06) att hantering-

en av olika transaktionstyper effektiviserar arbetet. Jaktadministratören 

(2011-05-06) tycker att den modul hon ofta använder (i SAP) är väl 

anpassad efter SCA:s behov. Dock tycker träköpsadministratören (2011-

05-06) att SAP används lite fel (hos SCA) då systemet hade kunnat 

användas i högre utsträckning och på så sätt hade ersatt andra program. 

Träköpsadministratören tycker inte att SAP effektiviserar hennes arbete 
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som det ser ut i dag, exempelvis anser hon att det är det maximala 

antalet tecken som kan skrivas i vissa fält är alldeles för få. Jaktadminist-

ratören (2011-05-06) anser däremot att SAP är ganska effektivt att 

använda. Det försvårar inte hennes arbete och skulle hon lära sig SAP:s 

kortkommandon skulle det gå än fortare. 

Produktionsledare A (2011-04-28) uppfattar att GIS underlättar allt syns 

grafiskt. Det är enklare att göra planering och avlägg där än i Stordatorn 

som endast har ett textbaserat gränssnitt. Det som dock försvårar 

kommunikation, anser han, är att alla medarbetare inte använder GIS. 

Produktionsledare B (2011-05-06) menar att det vore svårt att arbeta 

utan Stordatorn eftersom all planering placeras där, men Produktions-

ledare A (2011-04-28) anser att Stordatorn inte effektiviserar arbetet i 

någon större utsträckning, till exempel är det flera manuella steg som 

måste göras från Stordatorn till andra system. Både produktionsledarna 

menar att de fått anpassa sig efter Stordatorn. ”Det skulle kunna göras 

betydligt effektivare och snabbare om den manuella hanteringen kunde 

tas bort. Man skulle önska ’en knapptryckning’” - Produktionsledare A 

om effektivisering kring Stordatorn, 2011-05-06. 

4.1.4 Få fel – ”krångligt” 

Skogsvårdsledaren (2011-05-06) menar att systemets användning inte 

behöver kringgås, men att i vissa detaljer är det möjligt. Virkesköparen 

(2011-04-26) anser också att vissa funktioner kringgås för att göra det 

enklare. Dock kan kvaliteten bli lidande om vissa funktioner förbises för 

mycket. Distriktsansvarige (2011-04-27) kringgår inte användningen av 

systemet då han främst använder sin specialanpassade karta och GPS. 

Enligt virkesköparen (2011-04-26) finns det funktioner i GIS som gör det 

tidskrävande och krångligt. Antalet knapptryckningar och information 

skulle kunna minska och presenteras på bättre sätt. Alla respondenter 

som använder GIS tycker att de får ut relevant data från systemet. 

Däremot finns förbättringsmöjligheter för att minimera tidsåtgången 

och kunskapen som krävs för att få fram relevant data. 

Båda intervjupersonerna som använder SAP tycker inte att de kringgår 

systemets funktioner. Dessutom skulle jaktadministratören (2011-05-06) 

gärna lära sig mer om funktionerna. Det finns inte heller några funktio-

ner som försvårar deras arbetsuppgifter, där båda anser sig få ut rele-

vant data.  
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Däremot säger träköpsadministratören (2011-05-06) i intervjun detta, 

angående om hon får ut data ur SAP: ”Ja, fast de rapporter och annat 

som jag behöver hämtas från ett annat program. Jag använder inte SAP 

för att hämta information”. 

Produktionsledare B (2011-05-06) tycker att det finns mycket informa-

tion i Stordatorn som inte används. Hon kringgår den information som 

inte är relevant för henne. Produktionsledare A (2011-04-28) anser att 

det är svårt att kringgå funktionerna då de måste gås igenom i manuella 

steg. Båda respondenterna anser att Stordatorn inte försvårar specifika 

arbetsuppgifter och att de får ut relevant data, speciellt efter att ha lärt 

sig (snabb)kommandona. Som produktionsledare A (2011-04-28) ut-

trycker det: ”Stordatorn är bra på att räkna”. 

4.1.5 Subjektivt tilltalande 

Skogsvårdsledaren (2011-05-06) tycker att GIS är estetiskt tilltalande, 

och han trivs bra med den grafiska miljön. Virkesköparen (2011-04-26) 

anser att GIS har ett godkänt grafiskt gränssnitt som exemplifieras enligt 

följade: ”Ja, det ser ju inte direkt ut som Windows 95”. 

Distriktsansvarige (2011-04-27) anser att färger och mönster gör gräns-

snittet tydligt samtidigt som det efter behov är möjligt att själv ändra 

dessa inställningar. Skogsvårdsledaren (2011-05-06) menar att ett 

utseendemässigt tilltalande system skulle påverka honom i positiv 

bemärkelse. Skulle GIS ha ett sämre grafiskt gränssnitt skulle detta 

försämra arbetsmiljön. Detta anser också distriktsansvarige (2011-04-27) 

som även menar att det blir enklare att ta till sig funktionerna samt att 

på ett enklare sätt kan ta till sig och utföra arbetsuppgifterna. Ett ”grö-

tigt” system skulle kunna leda till stress, anser distriktsansvarige. 

Virkesköparen (2011-04-26) uppfattar detta på samma sätt som di-

striktsansvarige och skogsvårdsledaren. Han anser att det är viktigare 

att få en bättre logik i systemet. Virkesköparen anser också att ett 

användbart system ska vara enkelt till utformningen och logiken, samt 

att systemet bör ha anpassade funktioner. Distriktsansvarige (2011-04-

27) tycker att ett användbart system ska vara avskalat och att endast det 

nödvändigaste bör vara synligt för användaren. Manérsättningen är 

viktig, det vill säga färger och mönster. 
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Jaktadministratören (2011-05-06) tycker inte att SAP är speciellt utseen-

demässigt tilltalande. Träköpsadministratören (2011-05-06) tycker 

däremot att systemet är ganska behagligt då det är möjligt att ändra till 

exempel färger. Jaktadministratören (2011-05-06) är osäker huruvida ett 

mer tilltalande system skulle påverka henne. Hon antar att det skulle 

påverka på något sätt, men att det vore trevligare om systemet hade en 

bättre logik. Träköpsadministratören (2011-05-06) tror dock inte att 

utseendet påverkar arbetet i någon större omfattning. Jaktadministratö-

ren (2011-05-06) anser att kortare vägar i systemet skulle göra det mer 

användbart. Hon tycker dessutom att SAP har tråkig utformning, men 

att hon skulle behöva mer erfarenhet för att kunna uttala sig mer precist 

om SAP. Träköpsadministratören (2011-05-06) tillägger att lättanvändli-

ga hjälpavsnitt är viktiga för ett användbart system. 

Produktionsledare B (2011-05-06) anser att Stordatorn har ett gammal-

dags utseende (eftersom den är textbaserad). Produktionsledare A 

(2011-04-28) instämmer i detta. Båda produktionsledarna anser att 

inlärningsperioden skulle kunna förkortas med ett grafiskt gränssnitt, 

men båda kan vänja sig vid det textbaserade utseende efter en viss tid. 

Produktionsledare A (2011-04-28) anser att färre knapptryckningar och 

mer konsekventa kommandon hade underlättat. Dessutom skulle andra 

system kunna integreras med Stordatorn på ett bättre sätt för en över-

blick. ”Man skulle vilja ha lite mer ’stora knappen’”. – Produktionsleda-

re A angående en mer användbar Stordator, 280411. 
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5 Analys 
I kapitel 5 presenteras en översiktlig analys av användbarhetsegenska-

perna som sedan övergår till analys av respektive användbarhetsfaktor. 

Kapitel 5 avslutas med en slutlig analys. 

 

5.1 Översiktlig analys av användbarhetsegenskaper 

 

 

Figur 7: Översikt av användbarhetsegenskaper 

Figur 7 visar de användbarhetsegenskaper som härleds från intervjuer-

na. Den första egenskapen som kunde utläsas från intervjuerna var att 

samtliga respondenter behövde en viss förkunskap för att överhuvudta-

get kunna använda respektive it-produkt. Introduktionstiden mellan de 

olika respondenterna skiljde sig, men de som fått möjlighet att testköra 

sin produkt innan de använde den i arbetet upplevde att inlärningen 

förenklades. Därför blir introduktion en viktig egenskap vad gäller 

inlärning. Introduktionstiden varierar naturligtvis, beroende på typ av 

it-produkt och individ. Efter introduktionstiden är det av vikt att ha 

möjlighet att förtesta produkten. Förtest innebär att användaren har 

möjlighet att använda produkten i simulerade situationer.  
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Den grundläggande utformningen av användarmiljön påverkar i hög 

grad inlärningsförmågans ”tröskel”; ju lägre den är desto enklare att 

lära sig produkten. De relevanta egenskaperna och funktionerna hos it-

produkten måste lyftas fram från början och iterativt anpassas mot 

användarna. För att den överhuvudtaget ska kunna ses som lätt att lära 

måste hjälpavsnittet vara relevant utformat i innehåll och indelning, 

samt väl integrerat i systemet. 

Ett system som vill förenkla för användaren att komma ihåg dess 

funktioner måste ha en logiskt uppbyggd struktur och förmedling av 

dessa funktioner. Kunskapen om vilken logik som krävs finns primärt 

hos de som brukar it-produkten. För att kunna förmedla till exempel ett 

affärssystems funktioner logiskt krävs att först förstå när användaren 

uppfattar systemet som logiskt. Anpassningen måste ske med utgångs-

punkt hos användarens uppfattning hur man på bästa sätt kommer ihåg 

funktioner och dylikt. 

Den logiska uppbyggnaden av system påverkar också hur effektiv en 

användare blir då denne brukar systemet. Våra respondenter ville att it-

produkten skulle förenkla deras arbetsuppgifter (till exempel i form av 

färre knapptryckningar) varpå respondenterna skulle bli effektivare i 

sina arbetsuppgifter. Vilken grad av användaranpassning i system som 

ska göras är det svårt att generalisera om. Det blir i stället en ”balans-

gång” för att se den unika användarsituationen och det system som 

används där. 

Det är viktigt att en it-produkt endast har den komplexitet som är 

nödvändig, det vill säga är så förenklad och avskalad som möjligt. Faran 

om det blir för komplext är att användaren kringgår systemets funktio-

ner istället för att nyttja it-produktens kapacitet. En förenkling minskar 

också den generella tidsåtgången för användningen. Det är viktigt att 

systemet innehåller rätt information (både till relevans och mängd) och 

att informationen presenteras på ett korrekt sätt. It-produkter utformas 

för att lösa specifika uppgifter eller problem. Därför är det av yttersta 

vikt att noggrant kontrollera att produkten gör just detta, då det – i allt 

från de enklaste av applikationer till de mest omfattande system – finns 

alltför många exempel på motsatsen. Vi anser att detta tydliggörs från 

de tre olika system som intervjuerna baserades på. 
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Det primära för ett användbart system är att det först och främst existe-

rar ett grafiskt gränssnitt. Dessutom är det viktigt att förstå vikten av ett 

behagligt och subjektivt tilltalande gränssnitt påverkar arbetsmiljön i 

positiv bemärkelse, där ett tråkigt gränssnitt ofta har motsatt effekt. Det 

är viktigt att systemet presenteras så att det upplevs enkelt, varför det är 

viktigt att tänka på att endast presentera det som användaren har nytta 

av. Överflödiga funktioner och användningsområden utgår. Våra 

intervjupersoner ansåg att om de hade möjlighet att påverka den 

grafiska formgivningen trodde de att systemet skulle bli mer estetiskt 

tilltalande med en mer positiv arbetsmiljö som följd. 

5.2 Delanalys: lätt att lära sig 

Samspelet mellan människa och dator kräver vissa förkunskaper. Därför 

blir denna användbarhetsegenskap viktig då den är både konkret och 

mätbar. Förkunskaperna kommer att påverka hur individen angriper 

uppgifter i interaktionen mellan dator och människa.  Beroende på hur 

individens kunskap ser ut angående ett visst system, förlitar sig också 

användaren på sitt tänkande på olika sätt. 

Saknar användaren kunskap om systemet förlitar sig användaren på 

allmänna strategier i sitt tankesätt för att lösa olika problem. Dessa 

strategier är således inte anpassade för specifika system. På så sätt 

ämnar användaren lösa nya problem och uppgifter som uppstår, men 

detta angreppssätt är dock inte särskilt effektivt eller kraftfullt då det 

ofta är för allmängiltigt. (Allwood, 1998:36) 

Besitter användaren specifika kunskaper om systemet handlar det 

snarare om specifika strategier där områdeskunskaperna är väl tillgodo-

sedda. Denna strategi är betydligt mer kraftfull och hjälper användaren 

att lösa de uppgifter och problem som uppstår. Denna strategi är 

naturligtvis att föredra (framför föregående) då den av användaren 

kräver mindre mental ansträngning. Med specifika strategier utnyttjar 

användaren kunskap som den allmänna användaren inte besitter, och 

blir därmed betydligt effektivare i problem- och uppgiftslösning. 

(Allwood, 1998:36) 

Förkunskapsegenskapen blir viktig för att kunna förstå användaren 

samt vilka specifika behov och syften den har med användningen av it-

produkten. Användarens förkunskaper bör matchas med de krav som 
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systemet ställer gentemot användaren. Det är därför av vikt att utforma 

en målgruppsanalys som syftar till att göra just denna matchning.  

Sålunda kartläggs och analyseras målgrupper som har liknande för-

väntningar och syften med it-produkten. Grundidén är att rätt it-

produkt ska möta rätt användare, varför verkliga krav från framtida 

potentiella användare samlas. Om målgruppen nåtts kommer dessutom 

användarkraven att specificeras på ett korrekt sätt, det vill säga vilka 

mål och behov användarna har med it-produkten. Betraktas målgrup-

pen och dess användare som slutkunder kommer detta slutligen avgöra 

vad som är kvalitet hos it-produkten och hur denna kvalitet uppnås. 

Om kunden upplever att dess behov och mål med användningen av it-

produkten blir tillfredsställd kommer den också uppleva en nytta med 

användning av produkten (Blomqvist och Haeger, 1996; Gulliksen och 

Göransson, 2002; Ottersten och Berndtsson, 2002). 

För att mäta miniminivåer på användbarhetsegenskaperna kan labora-

tionstester utföras vars syfte är att mäta kvantitativa faktorer, exempel-

vis hur lång tid det tar att lösa en specifik uppgift, hur många problem 

som uppstår då uppgiften är löst. (Ottersten och Berndtsson, 2002:109 ff) 

Detta kan skapa en uppfattning om vilka kunskapskrav it-produkten på 

förhand ställer mot de kunder som produkten riktas till. 

5.3 Delanalys: lätt att komma ihåg 

De två egenskaperna som är viktiga men framförallt mätbara är hur den 

logiska förmedlingen av funktionerna och gränssnittets anpassning 

underlättar för användaren. Dessa egenskaper kan mätas exempelvis 

genom att låta användare, som inte använt it-produkten under en viss 

tid, utföra minnestester – eller efter användning av it-produkten återbe-

rätta produktens olika funktioner. För att få fram användarnas behov 

kring vilken information och vilka funktioner de behöver och kommer 

att använda i it-produkten, kan fältstudier användas för att analysera 

detta. (Gulliksen och Göransson, 2002) Lika viktigt som att ha rätt 

struktur för informations- och funktionsförmedling, är det att rätt 

information och funktioner förmedlas i rätt kvantitet, relevans och 

lättillgänglighet, där skalbarhet och enkelhet är två ledord. 

För att ta fram egenskaper och kunna sortera ut de funktioner som är 

relevanta i denna användbarhetsfaktor, måste systemets användning 

och användarna i den dagliga verksamheten analyseras.  
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Ur denna analys kan mätbara krav tas fram vars syfte är att anpassa it-

produkten mot användarna och dess verksamhet. Vid en bristfällig 

kravfångst är det vanligt att inte se eller ta hänsyn till användarnas 

behov. Dessa krav visar hur systemets innehåll på bästa sätt förmedlas, 

det vill säga kraven är icke-funktionella. (Eriksson, 2007: 42) 

5.4 Delanalys: effektivt att använda 

Det är viktigt att både utvecklare och beställare (organisationen) förstår 

vilka effekter som användningen av en it-produkt ämnar skapa, samti-

digt som det ur ett användarperspektiv är möjligt att se hur dessa 

effekter ska uppnås och vad i interaktionen mellan användaren och it-

produkten som gör arbetet effektivare. Effektiviteten hos en it-produkt 

baseras även på den datorvana och erfarenhet av liknande produkter 

användaren har. Om mätbarhet på effektiviteten önskas måste använ-

darna kategoriseras efter erfarenhet samt tester som mäter effektiviteten 

utformas. Exempel på sådana tester kan vara observationer av använ-

darnas problemlösning hos it-produkten och därav får vissa utfall i 

bland annat tid. (Nielsen, 1993:207 ff) 

Effektiviteten kan också ses som en del av användningsmålet. Detta mål 

kan specificeras av användarna själva, beställaren eller utvecklaren. Det 

blir då enklare att utforma en lösning som passar beställarens syften och 

behov. (Ottersten och Berndtsson, 2002) Enligt vår uppfattning behöver 

effektiviteten inte nödvändigtvis härstamma från användarna utan kan 

uppstå utifrån andra aspekter, till exempel beställarens eller utveckla-

rens mål med it-produkten. Utgångspunkten måste alltid vara att ingen 

varken vill bruka eller utveckla ineffektiva it-produkter, varför det är av 

vikt att förstå vem det är som ska använda it-produkten och använda-

rens behov. Oavsett om systemet kräver att användarna anpassar sig till 

det eller tvärtom, torde alla intressenter ha den uppfattningen att 

interaktionen mellan människan och it-produkten ska ske så effektivt 

och smidigt som möjligt, där tidsbesparing och minskad arbetsbörda 

bör vara utfallet. 

För att uppnå önskade effekter hos it-produkten krävs det att produkten 

används i den omfattning som är tänkt, det vill säga ha en så hög 

användningsgrad som möjligt. Dessutom ska it-produkten uppfattas av 

användarna som värdefull, effektiv och smidig att använda, det vill säga 

hålla hög kvalitet.  
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Kvaliteten kan betraktas ur två perspektiv; dels användningskvalitet där 

it-produkten innehåller de funktioner som användaren behöver utfor-

made efter den situation som användaren befinner sig i; dels innefattar 

begreppet också teknisk kvalitet, vilket beskriver hur produkten är 

utformad för drift. (Ottersten och Balic, 2004:78 f) 

Vi anser att användningskvaliteten kan betraktas utifrån ett kundorien-

terat synsätt och likställa användningskvaliteten med kundkvalitet, 

varav effektiviteten uppstår i användningen av it-produkten. 

5.5 Delanalys: få fel – ”krångligt” 

ISO-standarden för användbarhet (9241-11)  menar att en kvalitativt 

användbar it-produkt kan mätas dels av prestationen men även till-

fredsställelsen hos användarna. En it-produkt som av användarna 

uppfattas komplex där produktens funktioner försämrar deras arbets-

prestation kommer inte att tillfredsställa användarnas behov. På kort 

sikt resulterar det i att användarna kringgår de funktioner som anses för 

komplexa och tidskrävande. På lång sikt kommer användarna – eller 

enligt vår benämning; kunderna – att forma en otillfredsställd global 

upplevelse av produkten, där it-produkten som helhet uppfattas som 

krånglig. Det som även är viktigt att ta hänsyn till är att en verksamhet 

som implementerar en it-produkt avser att använda produkten under en 

längre tidsperiod. Det betyder att användningen upprepas varav 

produkttillfredsställelsens uppfattning kommer att upprepas (jfr Sör-

qvist, 2000). 

Användare ska med andra ord begå så få fel som möjligt vid använd-

ning av en it-produkt. Ett fel uppstår då användaren inte uppnår sin 

avsikt med användningen av it-produkten. Det behöver således inte 

betyda att it-produkten inte kan utföra en specifik uppgift, utan kan lika 

gärna bero på användarens okunskap om produkten. Dessa typer av fel 

är lätta att upptäcka och mäta och därmed enkla att korrigera. Det finns 

även fel som användaren inte upptäcker då den kan tro att målet med 

användningen är uppnått, men då motsatsen i själva verket råder. Dessa 

”gömda” fel kan naturligtvis få större konsekvenser (än mer synliga fel) 

och vara svårare att korrigera. Därför är det av vikt att fastställa de krav 

och användningsmål även användaren har på it-produkten; inte endast 

beställarens eller utvecklarens användningsmål. (Nielsen, 1993:79 ff) 
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I denna användbarhetsegenskap ska de fel mätas som genereras av 

användaren och inte av it-produktens funktioner. Därför antas således 

att produkten är anpassad till dess användare. För detta kan olika typer 

av observationer hos användaren göras, där användaren ombeds att 

systematiskt gå igenom respektive funktion och dokumentera använd-

ningen. 

5.6 Delanalys: subjektivt tilltalande 

Vår studie uppfattar på samma sätt som litteraturgenomgången att 

användbarhet handlar om mer än endast den grafiska utformningen. 

Nielsen (1993:26 ff) menar att användbarhet är ett flerdimensionellt 

begrepp och att it-design handlar om att det är produktens interaktiva 

beteende som ska ställas i fokus, samt hur informationen utformas 

gentemot användaren. Vår studie påvisar att ett subjektivt tilltalande 

system uppfattas olika på individuell nivå, varför det av användarna 

uppfattas positivt att själv kunna utforma eller ändra det grafiska 

användargränssnittet. 

För att skapa ett tilltalande system är det viktigt att utvecklarna har 

kunskaper om hur det mänskliga systemet fungerar, det vill säga synen 

och minnet. Dessa kunskaper ska ligga till grund för grafiska designbe-

slut och utformning av olika lösningar. Det grafiska gränssnittet är 

endast detaljdesign, där komponenternas beteende och typsnitt be-

skrivs. Denna design kan vara färdigutformad men behöver inte inne-

hålla färdiga mallar för bland annat färgsättning. Dessa kan användaren 

välja efter eget tycke genom att demonstrera prototyper och dylikt 

innan slutgiltigt beslut tas. Användningstester kan genomföras i olika 

faser för att utvärdera vilken upplevelse användaren får från it-

produkten. Detta syftar främst till detaljdesign av gränssnittet. (Otters-

ten och Berndtsson, 2002) 

Den viktigaste delen i grafiska utformningen är att användarna uppfat-

tar den som angenäm och tillfredsställande att bruka (Gulliksen och 

Göransson, 2002). Våra respondenter uppfattar detta på samma sätt. 
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5.7 Slutlig analys 

Användbarhetsegenskaperna utgår från ett användarcentrerat synsätt 

men kan tydliggöras vid it-design, eftersom det är här grunden för den 

framtida användningen av it läggs och samtidigt möter och tillgodoser 

verksamhetens och användarnas mål och behov. It-design är en naturlig 

del av systemutveckling oberoende vilken metod som används. (Bödker 

et. al. 2004:22 ff) Vi har tidigare nämnt att användbarhetsinsatserna ska 

finnas genom hela utvecklingsprocessen. Det betyder att leverantören 

av it-produkten vid inledningen i ett projekt lyssnar på användarnas 

uttalade behov kring produkten, för att synliggöra det sätt som använ-

darna vill bruka systemet. Naturligtvis tillvaratas även beställarens och 

andra intressenters perspektiv i it-designprojektet, men vår studie 

fokuserar på användarens roll. I analysen av projektet måste projekt-

gruppen skapa en djupare förståelse kring användarna och deras behov. 

Införskaffningen av denna förståelse kan ske på olika sätt, bland annat 

genom kravfångst, användningsmål, målgruppsanalys och använd-

ningsfall. Detta underlättar beslutstaganden gällande slutkundernas 

behov, det vill säga slutanvändarna. (Ottersten och Berndtsson, 2002; 

Bödker et. al. 2004) 

Ofta diskuterar beställare och leverantör vad en it-produkt ska fylla för 

syfte och utföra för uppgifter specificerat i en överenskommelse mellan 

parterna. Dock är denna specificering ofta för enkel och mekanisk då 

den inte fångar användarnas grumliga tankar, idéer och känslor som – 

utöver programmets funktioner – lägger grunden för ett användbart 

system. Ofta finns specificerat olika konkreta mål för effektivisering, 

förenkling eller förbättring av verksamheten i form av kapacitet och 

svarstider, men dessa mätbara mål kan inte nås om de subjektiva kraven 

i utformningen av en it-produkt förbises. (Eklund och Fernlund, 1998:21 

f) 

Användbarhet kan vid första anblick tyckas både kostsamt och omstän-

digt att fokusera på sådant som i vissa avseenden upplevs ”luddigt” och 

kanske till och med ”flummigt”. Dålig användbarhet kan på längre sikt 

medföra högre kostnader och en mer kognitiv ansträngning hos använ-

darna (än i ett användbartsystem), vilket gör dem ineffektiva. Bristande 

användbarhet hos it-produkten medför onödig tidsåtgång för använ-

darnas arbetsuppgifter, att onödiga fel uppstår, stress och på längre tid 

ohälsa och otrivsel.  
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Alla dessa exempel på problem och fel hos en it-produkt kan undvikas 

om utvecklaren fångar ”/.../de krav och förväntningar som kunden och 

användaren rimligen förväntar sig/.../”. (Ottersten och Berndtsson, 2002; 

Eklund och Fernlund, 1998) 

Vår analysmodell beskriver ett av attributen i systemacceptans. Denna 

modell specificerar huruvida en it-produkt är tillräcklig för att tillfreds-

ställa alla intressenters behov och krav. Vi lyfte fram TAM-modellen för 

att påvisa de externa variabler (i vår studie är dessa användbarhets-

egenskaper) som behövs för att uppnå användvärdhet och lättillgäng-

lighet. Det vi upptäckte med studien var att egenskaperna i Nielsens 

användbarhetsfaktorer överskred attributgränserna vilket vi tog fasta på 

i utformning av vår modell. Ett exempel på detta är användbarhetsegen-

skapen ”Logisk förmedling”, vilket kan syfta till dels hur den logiska 

strukturen i systemet förmedlas, dels hur logikens uppbyggnad påver-

kar hur effektivt arbetsuppgifterna utförs. Det betyder att en variabel 

kan påverka attityderna gentemot en it-produkt på flera nivåer samt 

beteendet och avsikter för användarens sätt att bruka produkten (jfr 

Te'eni et. al. 2007:122). 

Ottersten och Berndtsson (2002:59, 145) menar att användningsegenska-

per är egenskaper som visar sig när produkten används. Vi klassificerar 

dessa som användbarhetsegenskaper som är en underliggande nivå till 

de användbarhetsfaktorer som Nielsen (1993:26 ff) definierar. Använd-

barhetsegenskaperna är abstrakta begrepp för konkretisering av krav 

beroende på vilken verksamhet eller it-produkt som avses. Därför har vi 

fastslagit att en användbarhetsegenskap bland annat är förkunskap, 

eftersom förkunskap som företeelse är oberoende samtidigt som den 

krävs för en it-produkts användbarhet. 

Vi valde att betrakta användaren som en primär kund eftersom kvali-

tetsarbete ska styras mot att uppnå största möjliga kundvärde till lägsta 

möjliga kostnad. Detta synsätt gynnar också andra intressenter, till 

exempel leverantörer, beställare eller ledning. Detta tankesätt delas även 

av ISO-standarden 9241-11 med strävan efter att mäta kvaliteten i 

användningen i form av den prestation som krävs i förhållande till den 

utfallna tillfredsställelsen. För oss blir det mer tydligt att fokusera på 

kundkvalitet snarare än ISO-standarden, där till exempel kvalitet skulle 

kunna vara överensstämmelsen mellan en färdig it-produkt och de 

förväntningar användarna har gentemot den.  
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Dessutom uppnår vi i vår analysmodell en kvalitetsaspekt där kvalitet 

uppfattas som samstämmighet mellan krav och behov som användaren 

har och det som it-produkten uppnår . (Sörqvist, 2000: Andersen, 1994) 

Vi lyfte i teoretiska referensramen fram en effektkarta då kartan kan 

sammankoppla önskade användbarhetseffekter med utformning av it-

produkten. Vi menar att effekterna uppstår först i själva användningen, 

till exempel genom att beskriva ett syfte då flertalet mätpunkter an-

vänds hos flertalet intressenter. Därefter tas målgrupperna fram som ska 

skapa dessa effekter, det vill säga användarmålgrupperna. Även de 

behov och förväntningar målgrupperna har gentemot it-produkten 

beskrivs. Det är här vi djuplodat konkretiserar respektive egenskap för 

utformning av it-produkten. (Ottersten och Balic, 2004:48 ff). Våra 

användbarhetsegenskaper kan användas för att ta fram vad eller vilka 

användningsmål som målgrupperna behöver, eller för det sätt som it-

produkten ska utformas, det vill säga vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att uppnå önskade effekter. 
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6 Diskussion 
En verksamhet som har ett syfte att leverera en it-produkt till en tänkt 

kund måste naturligtvis tillgodose flera intressenters krav och förvänt-

ningar. Dessa kunder har vi beskrivit som externa i vår analysmodell. 

Detsamma gäller vår analysmodell för användbarhet. Det gjorde att 

studien utformades i fem separata delar för att få en lättare hantering av 

informationen. Vi följde samma tankesätt vid utformande av vårt 

resultat- och analysavsnitt för att ha en ”röd tråd” genom studien. Först 

presenterade vi analysmodellens delar i studien, vilket vi också gjorde i 

vår analys. Därefter sammanställde vi vårt utfall vilket vi avslutar med 

analysdelen med en övergripande bild av resultatet. 

I analysdelen återkopplar vi delar av vår teori mot den empiriska 

undersökningen för att hela tiden försvara våra påståenden. 

Den genomgående idén med studien är att föra samman verksamhet 

med it och visa att dessa två är starkt beroende av varandra för deras 

existens. En it-produkt måste utformas efter den tänkta användaren. Det 

duger inte att ha allmängiltiga it-produkter som ska passa alla. Vår 

uppfattning är att produkten då i stället inte passar någon. Vid jämförel-

se med andra branscher är alltid en produkt utformad för att passa ett 

specifikt kundsegment, eller tillgodose ett specifikt behov. Här har it-

branschen mycket att lära och långt kvar att gå innan användbarhet i 

dess rätta bemärkelse kan anses vara uppnått. 

Vi anser att användbarhetsegenskaperna som utgår från den empiriska 

undersökningen således är konkreta mål som måste uppnås i ett mät-

bart sammanhang. Denna mätbarhet måste situationsanpassas beroende 

på vilken it-produkt och vilket kundsegment som avses. Standardisera-

de minimikrav för användbarhet bör kunna utformas för respektive it-

produkt då leverantören av produkten identifierat sina kunder. 

Vårt övergripande mål med resultatet var att fördjupa och konkretisera 

det som av vanliga användare likväl som utvecklare kan förstås och 

nyttjas som användbarhet. Vi anser att det finns (och måste finnas) en 

miniminivå av användbarhetsegenskaper som oberoende går att appli-

cera på alla it-produkter som används av människor.  
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Undersökningen präglas också av dess kvalitativa karaktär, där inter-

vjuaren måste lyfta fram det underförstådda i respondenternas svar och 

tolkningar. Resultatets utfall är positivt då vi lyckats hitta mätbara 

egenskaper för just detta. För att det överhuvudtaget ska finnas en idé 

med en studie som denna är det naturligtvis av stor vikt att dessa 

egenskapers förståelsegrad är hög. 

I och med att vi valde en kvalitativ studie är vi medvetna om att det 

ställer höga krav på intervjuarna. Hade vi mer erfarenhet av detta skulle 

det underlätta eftersom svaren kan tolkas mer öppet och frågorna inte 

hade behövt delas in i lika stor utsträckning (det vill säga vara ”lösare” i 

sin utformning). Eftersom vi var medvetna om vår brist på erfarenhet 

utformade vi vår studie på detta indelade sätt, vilket formade under-

sökningen i en mer ”fyrkantig” form. Idén är inte endast destinationen 

(resultatet) utan också resan dit (lärdomarna). En systemutvecklares 

syfte är att ta reda på de vaga redogörelser och begrepp användaren 

beskriver sin tänkta it-produkt med. De underliggande faktorer som 

utgör grunden för användbarhet har vi hittat, men modellen kan byggas 

ut för att vidga dess användningsområde. Vi har emellertid avgränsat 

vår studie mot att hitta en miniminivå. 

Det saknas dock vedertagen litteratur inom datavetenskap som betrak-

tar användarna som specifika kunder. Inom samhällsvetenskap där-

emot, är det fullt naturligt att betrakta användarna som kunder.  

Det har varit intressant att göra denna kvalitativa undersökning; att 

ställa samma frågor till olika individer för att sedan tolka deras svar, 

gester och tonlägen har nyanserat det sätt som vi betraktar människors 

åsikter på. Hade vi fått ytterligare tio veckor att göra om samma sak 

hade vi säkerligen kommit ännu djupare i vår studie. Vi har hittat ett 

forskningsområde utifrån vedertagen forskningslitteratur där vi hittar 

ganska stora ”frågetecken” och brister. Vi anser också att studiens 

innehåll i allra högsta grad är relevant, eftersom vi införskaffat oss 

kunskap från både verksamhets- och systemutveckling och därigenom 

bildat våra egna uppfattningar och dragit egna slutsatser. 

Vårt syfte var att undersöka förhållandet mellan användbarhetsfakto-

rerna och kunden för att se vilka faktiska användaregenskaper som 

påverkar (och kan påverka) kundens attityd gentemot it-produkter, 

samt vilka egenskaper som tillfredsställer kundens behov.  
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Dessa egenskaper anser vi att vi uppnått med tanke på de begränsning-

ar som finns i tid, ord och omfång. Vid en mer omfattande studie skulle 

egenskaperna kunna brytas ned i mer detaljerade och konkreta delmål.  

Vi har utvidgat användbarhetsbegreppet genom att sätta det i kontext 

med kundbegreppet, dels för att återspegla syftet med vår utbildning, 

dels för att tackla det stora problem som finns inom systemutveckling 

med klumpiga, komplexa, dyra, krångliga och fula it-produkter. Be-

greppet användbarhet riktar sig mot slutanvändarna varför de i detta 

fall är slutkonsumenten. Därför är det både nödvändigt och fullt natur-

ligt att betrakta dem som slutkunder. Det finns i praktiken ingen bestäl-

lare vars mål är att köpa in en it-produkt som användarna inte kan 

använda. 

Studien kan utökas med en kvantitativ undersökning. Vidare forskning 

skulle kunna göras i ett verkligt it-designprojekt. Vår analysmodell går 

att bygga ut vid en större studie där det vore intressant att undersöka 

hur användbarhetsegenskaper påverkar den sociala acceptansen hos en 

it-produkt. Studier kring användbarhet finns i relativt bred skala. 

Däremot finns i det närmaste ingen vetenskap som konkretiserar 

användbarhet gentemot användarna, vilket är enligt vår mening ett stort 

problem inom systemutveckling. Begreppet användbarhet ses som en 

fristående företeelse snarare än en del i systemutvecklingsmodeller eller 

metoder. Vetenskaplig litteratur belyser komplexiteten i användbarhet 

utifrån systemutveckling där problemet ligger i hur användbarhet 

implementeras i utvecklingen. Användbarhetsbegreppet måste lyftas 

till en mer praktisk nivå och vara en naturlig del av system- 

utveckling, varför det annars alltid kommer betraktas som en särart.
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Bilaga A: Intervjumall  
Allmänna frågor 

 Befattning 

 Ålder 

 Utbildning 

 Typ av program som avses i intervjun 

Lätt att lära sig 

 Krävs det speciella förkunskaper för att kunna använda ditt da-

torprogram? 

 Hur lång introduktionstid krävdes för dig innan du kunde an-

vända programmet fullt ut? 

 Fick du möjlighet att använda och testa gränssnittet innan du 

började använda programmet? 

 Hur påverkade programmets upplägg (dvs. design, logik, layout, 

utformning etc.) din inlärning tills du lärde dig programmet fullt 

ut? 

 Vilka egenskaper hade gjort programmet mer lätt/svårt att lära 

sig? (ex. språkbruk, termer, UI, färgkod etc.)? 

Lätt att komma ihåg 

 Vad anser du vara lätt/svårt att komma ihåg i ditt datorprogram? 

 Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i datorpro-

grammet? 

 Kan programmet utformas annorlunda för att det för dig ska bli 

lättare att komma ihåg? Om ja, hur? Exemplifiera (ex. enklare 

språkbruk, större ikoner/knappar etc.). 

Effektivt att använda 

 Vilka funktioner i det datorprogram du använder effektiviserar 

ditt dagliga arbete mest (ex. tidsbesparing, förenkling i arbets-

uppgifter etc.)? Varför/ varför inte? 

 I vilken mån är dataprogrammet anpassat till dina arbetsuppgif-

ter, samt hur mycket har du fått anpassa arbetsuppgifterna efter 

dataprogrammet? 

 Är dataprogrammet utformat på ett sådant sätt att den effektivi-

serar ditt dagliga arbete, i form av tidsbesparing, förenkling av 

arbetsuppgifter osv.? Om ja eller nej – vilka egenskaper i utform-

ningen effektiviserar eller försvårar arbetet? 
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Få fel – ”Krångligt” 

 Kringgår du vissa av programmets funktioner för att de på något 

sätt försvårar ditt arbete (ex. tidsåtgång, komplicerat, ologiskt 

etc.)? 

 Finns det funktioner i ditt dataprogram vars syfte är att stödja en 

viss arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? Om ja, 

på vilket sätt? 

 Får du ut relevant data ur programmet? Förklara. 

Subjektivt tilltalande 

 Hur estetiskt tilltalande är ditt datorprogram?  

 Vad skulle ett utseendemässigt tilltalande dataprogram göra för 

dig? Hur skulle det påverka din arbetssituation? 

 Om du fick tänka fritt, hur skulle ett användarvänligt/användbart 

program se ut för dig (ex. trevligare färger, innehåll mm. mm.)? 

Ta gärna ett exempel ur en viss funktion. 
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Bilaga B: Transkribering av 
intervjuperson 1 – Virkesköpare 
Introduktionsfrågor 

I: Vilken befattning har du? 

R: Virkesköpare. 

I: Hur gammal är du? 

R: 28 år. 

I: Vilken utbildning har du? 

R: Skogsmästare. 

I: Vilket dataprogram använder du främst [typ av program som avses i 

intervjun]? 

R: GIS [Geografiskt Informationssystem]. 

Lätt att lära sig 

I: Krävs det speciella förkunskaper för att använda ditt system [GIS]? 

R: Ja, dels programutbildning internt [SCA] samt under 

universitetsutbildningen [Skogsmästare]. Den interna utbildningen 

avsåg den specifika tjänsten [Virkesköpare]. 

I: Hur lång introduktionstid krävdes för att använda systemet fullt ut? 

R: Vad menar ni med ”fullt ut”? 

I: Den tid det tog för att du skulle känna dig bekväm med de specifika 

delarna du använder i ditt system? 

R: Efter ett par veckor kunde jag de mest grundläggande funktionerna, 

men det tog ca. ett halvår innan jag kände mig trygg med alla delar som 

jag använder mig av. 

I: Fick du möjlighet att testa gränssnittet innan du började använda 

systemet? 

R: Nej. I samband med anställningen började jag använda systemet 

direkt. 

I: Hur påverkade systemets upplägg, dvs. design, logik, utformning 

osv., din inlärning till du kunde använda systemet fullt ut *med ”fullt 

ut” avses första förtydligandet+? 

R: Systemets utformning är relativt bra, det finns en ”röd tråd” genom 

alla funktioner [Tveksam]. Anpassningen är så bra som det går att göra 

den [återigen tveksam]. Nej den är inte så bra. [Rättar sig själv] Det är 

ändå ett ganska komplext system. Dessutom finns det funktioner i 

systemet som inte är anpassade till vår verksamhet, ex. rullistorna. 
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I: Vilka egenskaper har gjort systemet mer svårt eller lätt att lära sig, i 

form av ex. språkbruk, former, termer, användargrässnitt, färgkoder 

etc? 

R: Systemet är inte användarvänligt [funderar varför]. Det är stort och är 

upplagt för att passa fler branscher än vår [skogsbranschen]. Systemet 

borde delas upp i mindre delar som mer specifikt är anpassade till vår 

verksamhet. Det är för många sökvägar för att hitta de funktioner jag 

använder. Systemet är för avancerat, vilket gör att den lilla del jag 

använder blir för komplicerad. Den är alldeles för inbäddad i helheten. 

System använder ett för generellt språkbruk. Man ser eller förstår inte 

på en gång vilka funktioner som ska användas till vad. 

Lätt att komma ihåg 

I: Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i systemet? 

R: Nej. Systemets inlärning baseras enbart på kunskap, inte logik. Man 

måste lära sig mekaniskt hur systemet fungerar. 

I: [Ledande följdfråga] Blir det därför lite ”kallstart” efter ett längre 

uppehåll?  

R: Ja, efter ex. semestern så tar det ett tag innan man kommer ihåg vart 

alla knappar och funktioner finns. 

I: Vad anser du vara lätt eller svårt att komma ihåg i ditt system? 

R: Systemet är ologiskt uppbyggt. Man måste stegvis lära sig alla 

sökvägar, det känns inte naturligt. 

I: Kan systemet utformas på ett annorlunda sätt för att det ska bli lättare 

för dig att komma ihåg? 

R: Ja. Systemet används i så många branscher, ex. flyg, kommuner etc., 

vilket gör att det blir allmänt och generellt. Det kunde anpassas mer mot 

SCA, med ex. språkbruk, utformningen på applikationer osv. 

Effektivt att använda 

I: Vilka funktioner i ditt system effektiviserar ditt dagliga arbete mest? 

R: Vad menar ni med effektivisering? 

I: Vad är det för delar i systemet som ex. skulle resultera i tidsbesparing 

eller förenkling av dina arbetsuppgifter? 

R: Systemet är inte tidsbesparande. Det är ex. för många 

knapptryckningar. Det försvårar snarare det dagliga arbetet, med 

krångliga gränssnitt som gör att jag måste dubbelregistrera information. 

Gränssnitten vad gäller informationshanteringen mellan olika system är 

krångliga. 
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I: I vilken mån är systemet anpassat till dina arbetsuppgifter, och hur 

mycket har du fått anpassa dina arbetsuppgifter till systemet? 

R: Arbetsrutinerna var då jag började jobba utformade efter systemet, 

och när systemet kontinuerligt byggs om eller uppdateras ändras också 

våra arbetsuppgifter. Det är dock inte alltid relevanta förändringar i 

systemet, men vissa faktiska förbättringar har också gjorts. 

I: Tycker du att systemet är logiskt uppbyggt? [Förtydligande: Finns det 

också en logik i uppbyggnaden av systemet som effektiviserar ditt 

arbete?] 

R: Ja det finns en grundlogik ”långt bak” i systemet, vilket gör det 

mycket oanvändarvänligt. 

I: Är systemet utformat på ett sådant sätt att det effektiviserar ditt 

dagliga arbete? Med effektivisering menar vi fortfarande tidsbesparing 

och förenkling av arbetsuppgifter. 

R: Nej det förenklar inte. GIS är för stort och komplext för SCA:s 

verksamhet. Man skulle kunna ta ut vissa delar av GIS eller byta ut till 

ett system som är bättre anpassat för vår organisation. 

I: Kan du ge exempel på vissa egenskaper? 

R: Funktionerna skulle kunna utformas på ett annat sätt. Den allmänna 

grundstrukturen skulle också kunna vara utformat annorlunda för att 

passa oss bättre. Där skulle ex. språket kunna vara mer anpassat för att 

undvika krångliga termer, ex. ”Validera” istället för ”Godkänna eller 

bekräfta”. 

Få fel – ”krångligt” 

I: Kringgår du systemets funktioner för att de på något sätt försvårar ditt 

arbete? Ex. för att det är komplicerat, tidskrävande etc? 

R: Ja, jag kringgår funktioner för att göra det enklare för mig. Men jag 

som van användare ”fuskar” *skämtsamt menat+ kanske inte lika 

mycket som andra. Dock blir kvaliteten lidande av detta. 

I: Finns det funktioner i ditt system som har syfte att stödja en viss 

arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? 

R: Ja. 

I: [Funderar] På vilket sätt? 

R: Jag undviker funktioner då de är tidskrävande och krångliga. 

Funktionerna skulle kunna anpassas bättre. Man skulle kunna minska 

antalet knapptryckningar, funktioner och information presenteras skulle 

kunna presenteras på bättre sätt. 
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I: Får du ut relevant data ur programmet? 

R: Ja. 

I: Förklara gärna. 

R: Ja. Efter vissa omständiga sökvägar får jag fram den data jag behöver. 

Det krävs mycket tid och kunskap för att få fram denna data. 

Subjektivt tilltalande 

I: Hur estetiskt tilltalande är ditt system? 

R: På en skala 1-10 skulle jag säga 5. 

I: [Ledande följdfråga] Skulle man kunna säga att systemet är 

någorlunda estetiskt tilltalande? 

R: Ja, det är ju inte direkt som Windows 95. 

I: Hur skulle ett mer utseendemässigt tilltalande system påverka din 

arbetssituation? 

R: Man skulle bli mer positivt inställd till systemet om det var mer 

estetiskt tilltalande. Men det är ingen prioriterad fråga för mig. Layout 

och formgivning skulle jag tänka på om logiken i systemet först hade 

varit bättre. 

I: Om du skulle tänka fritt, hur skulle ett användbart system se ut för 

dig? 

R: Enklare och mer anpassade funktioner. 
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Bilaga C: Transkribering av 
intervjuperson 2 – Distriktsansvarig  
Introduktionsfrågor 

I: Vilken befattning har du? 

R: Distriktsansvarig 

I: Hur gammal är du? 

R: 45 år. 

I: Vilken utbildning har du? 

R: Skogstekniker 

I: Vilket dataprogram använder du främst [typ av program som avses i 

intervjun]? 

R: GIS [Geografiskt Informationssystem]. 

Lätt att lära sig 

I: Krävs det speciella förkunskaper för att använda ditt system [GIS]? 

R: Ja, GIS-utbildning. Även internutbildning i GIS behövs. Det kan 

också vara fördel om man har läst kurser i GIS i sin utbildning [tolkat av 

intervjuaren]. 

I: Hur lång introduktionstid krävdes för att använda systemet fullt ut, 

och med ”fullt ut” menar vi när du kände dig fullständigt bekväm att 

använda alla programmets funktioner och specifika delar? 

R: Ett år. 

I: Hade du möjlighet att använda och testa gränssnittet innan du började 

använda programmet i tjänst? 

R: Ja. 

I: Hur påverkade systemets upplägg, dvs. design, logik, utformning 

osv., din inlärning till du kunde använda systemet fullt ut *med ”fullt 

ut” avses första förtydligandet+? 

R: Jag tycker system är enkelt att förstå. Däremot är systemet inte 

anpassat till vissa arbetsuppgifter. Det kan vara lätt att ”köra vilse”. Det 

varierar från person till person. 
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I: Vilka egenskaper har gjort systemet mer svårt eller lätt att lära sig, i 

form av ex. språkbruk, former, termer, användargrässnitt, färgkoder 

etc? 

R: Det finns egenskaper som skulle kunna göra systemet lättare att lära 

sig. Jag jobbar mycket med grafik. Det skulle kunna utformas mer 

pedagogiskt, t.ex. med olika färgkoder. Detta har ändå förbättrats 

genom åren. 

Lätt att komma ihåg 

I: Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i systemet? 

R: Ja det är det. Men grundsystemet kan vara krångligt. Men de 

anpassade applikationerna har dolt mycket av det som inte används, 

vilket gör det lättare att komma ihåg. Det var svårare tidigare att veta 

vilka funktionsknappar, menyer osv. man skulle klicka på. 

I: Vad tycker du är lätt eller svårt att komma ihåg i ditt system? 

R: Funktioner som använd mer sällan är svårare att komma ihåg, ex. 

definitionsfrågor som används för datafiltrering. 

I: Kan systemet utformas på ett annorlunda sätt för att det ska bli lättare 

för dig att komma ihåg? 

R: [Funderar] Jag tycker det är ganska bra som det är nu. Kommer inte 

på något just nu. 

Effektivt att använda 

I: Finns det funktioner i ditt system som effektiviserar ditt dagliga 

arbete? 

R: Ja. 

I: Kan du ge några exempel? 

R: Det är ju alltså funktionerna som ofta används i fält, t.ex. GPS:en. Det 

finns olika redigeringsverktyg som underlättar arbetet. Det finns också 

uträkningsformulär för ex. medelvärden, som finns lättillgängliga. De 

bärbara datorerna som används i fält har också blivit bättre, bl.a. har 

tangentbordet förbättras. Tidigare användes karta och kompass. 

I: I vilken mån är systemet anpassat till dina arbetsuppgifter, och hur 

mycket har du fått anpassa dina arbetsuppgifter till systemet? 

R: Jag har anpassat mig i systemet för att behöva vistas mindre i skogen 

då man är mycket säkrare idag med karta och GPS. Programmet är 

också anpassat efter de krav SCA har, vad gäller uppgiftsinsamling, 

formulär etc. 
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I: Är systemet utformat på ett sådant sätt att det effektiviserar ditt 

dagliga arbete? Det vi menar är de egenskaper i utformningen som 

effektiviserar eller försvårar arbetet. 

R: Det saknas vissa länkar för dataöverföring. Taxering av skog går via 

ett annat system, det skulle vara enklare om det gick via GIS. 

Dataskärmarnas synbarhet har förbättras på så sätt att den syns bättre i 

solljus. 

Få fel – ”krångligt” 

I: Kringgår du systemets funktioner för att de på något sätt försvårar ditt 

arbete? Ex. för att det är komplicerat, tidskrävande etc? 

R: Nej. Inte i det skräddarsydda systemet. Det är anpassat speciellt för 

SCA. Hade systemet inte varit specialanpassat hade det inneburit 

betydligt mer problem. 

I: Finns det funktioner i ditt system som har syfte att stödja en viss 

arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? 

R: [Funderar] Inget som jag kommer på. 

I: Får du ut relevant data ur programmet? 

R: Ja. Det finns dock en del att förbättra. Formulären, drop down-listor, 

defaultvärden har förbättats kontinuerlig. Sedan önskar jag mer 

förenklade redigeringsverktyg. 

Subjektivt tilltalande 

I: Hur estetiskt tilltalande är ditt system? 

R: Mycket bra. Färger och mönster gör det tydligt. Det är bra att man 

kan ändra färgerna själv. Manérsättningen är viktig för att kunna jobba i 

systemet. Knappar, färger etc. kan flyttas efter önskemål vilket ökar 

användbarheten. 

I: Hur skulle ett mer utseendemässigt tilltalande system påverka din 

arbetssituation? 

R: Ja, det skulle bli enklare att ta till sig systemfunktionerna, samt 

enklare att utför arbetsuppgifterna. Det är inte bra om det är ”grötigt” 

om man inte ser vad man gör eller ska göra. Detta kan då bli ett 

stressmoment. 

I: Om du skulle tänka fritt, hur skulle ett användbart system se ut för 

dig? 

R: Avskalat, dvs. endast det nödvändigaste ska synas. Manérsättning är 

också viktig, dvs. färg- och mönstersättning. 



Att möta kunden med användbarhet 

Johan Forsman 
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Bilaga D: Transkribering av 
intervjuperson 3 – 
Produktionsledare A 
Introduktionsfrågor 

I: Vilken befattning har du? 

R: Produktionsledare. 

I: Hur gammal är du? 

R: 28 år. 

I: Vilken utbildning har du? 

R: Jägmästare. 

I: Vilket dataprogram använder du främst [typ av program som avses i 

intervjun]? 

R: Stordatorn och GIS [Geografiskt Informationssystem] [I svaren utgår 

respondenten från Stordatorn, förutom då respondenten uttryckligen 

säger att det är GIS det handlar om]. 

Lätt att lära sig 

I: Krävs det speciella förkunskaper för att använda ditt system? 

R: Ja, i Stordatorn måste man ”traggla” och lära sig. Det finns ingen 

logik. Den implementerades på sextiotalet. När man väl har lärt sig 

Stordatorn är det inget krångel. 

I: Hur lång introduktionstid krävdes för att använda systemet fullt ut? 

Dvs. när du kände dig helt bekväm med systemet. 

R: Några månader [funderar], Stordatorn tog cirka två till tre månader 

att lära sig. GIS lärde jag mig redan under skolutbildningen. 

I: Fick du möjlighet att testa gränssnittet innan du började använda 

systemet? 

R: Nej. Jag körde igång direkt och fick lära mig av andra medarbetare 

allt eftersom. 

I: Hur påverkade systemets upplägg, dvs. design, logik, utformning 

osv., din inlärning till du kunde använda systemet fullt ut *med ”fullt 

ut” avses första förtydligandet+? 

R: Systemet är krångligt och ologiskt. Samma koder [kommandon] har 

olika betydelser i olika sammanhang. Man måste lära sig dem 

mekaniskt. 



Att möta kunden med användbarhet 

Johan Forsman 
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I: Vilka egenskaper har gjort systemet mer svårt eller lätt att lära sig, i 

form av ex. språkbruk, former, termer, användargrässnitt, färgkoder 

etc? 

R: Det skulle behövas mer konsekventa koder [kommandon]. Ett 

grafiskt gränssnitt skulle kunna underlätta vissa delar av användningen. 

Det skulle behöva ett mer logiskt menysystem. Man blir lite skrämd av 

gränssnittet. 

Lätt att komma ihåg 

I: Vad anser du vara lätt eller svårt att komma ihåg i ditt system? 

R: Ja de ologiska koderna [kommandon]är svåra att komma ihåg. GIS är 

däremot lättare att komma ihåg, då jag hade lärt mig en del av detta 

från skolutbildningen. 

I: Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i systemet? 

R: Det är inte svårt att komma ihåg de funktioner som jag använder. 

I: Kan systemet utformas på ett annorlunda sätt för att det ska bli lättare 

för dig att komma ihåg? 

R: Hjälpdokumenten är oåtkomliga från Stordatorn. Det gör att man 

måste leta efter word-dokument på intranätet. Dokumentens 

utformning och innehåll är ändå så bra som det under 

omständigheterna går att göra dem. 

Effektivt att använda 

I: Vilka funktioner i ditt system effektiviserar ditt dagliga arbete mest? 

R: [Funderar] GIS underlättar planeringen då man ser allt grafiskt. Det 

är mycket enklare att sitta i GIS och planera lag, avverkningar, optimala 

rutter etc. I Stordatorn är det endast textbaserat. Alla medarbetare 

använder dock inte GIS vilket ibland försvårar kommunikationen. 

I: Förenklar systemet dina arbetsuppgifter eller sparar du tid? 

R: Stordatorn effektiviserar inte i någon hög utsträckning. Det är en 

massa manuella steg som måste göras från Stordatorn över till andra 

program (ex. Viol). Det skulle kunna göras betydligt effektivare och 

snabbare om den manuella hanteringen kunde tas bort. Man skulle 

önska ”en knapptryckning”. 

I: I vilken mån är systemet anpassat till dina arbetsuppgifter, och hur 

mycket har du fått anpassa dina arbetsuppgifter till systemet? 

R: Jag har fått anpassa mig efter Stordatorn [tolkning: fullständig 

anpassning]. GIS däremot, kan man konfigurera efter egen tycke. 



Att möta kunden med användbarhet 
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I: Kan du ge exempel på utformningen som effektiviserar eller försvårar 

arbetet? 

R: Avläggsstarter försvåras [förklarar hur avlägg fungerar i koppling 

mot de system som används]. Användningen av många olika system 

försvårar också arbetet. Det blir onödiga registreringar. Mycket hade 

kunnat automatiseras, ex. virkesordrar. Jag gör mycket manuellt [i 

onödan]. 

Få fel – ”krångligt” 

I: Kringgår du systemets funktioner för att de på något sätt försvårar ditt 

arbete? Ex. för att det är komplicerat, tidskrävande etc? 

R: [Funderar] Nej inte direkt. Det är svårt att kringgå, man måste gå 

igenom alla manuella steg.  

I: Finns det funktioner i ditt system som har syfte att stödja en viss 

arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? 

R: [Funderar] Kommer inte på något. 

I: Får du ut relevant data ur programmet? 

R: Ja, jag kan välja den data som jag behöver få fram. Stordatorn är lätt 

om man lärt sig koderna *kommandona+. Stordatorn är ”bra på att 

räkna”. 

Subjektivt tilltalande 

I: Hur estetiskt tilltalande är ditt system? 

R: Ja du ser ju [skratt]. Det är väldigt fult eftersom det saknar ett grafiskt 

gränssnitt [syftar på Stordatorn]. 

I: Hur skulle ett mer utseendemässigt tilltalande system påverka din 

arbetssituation? 

R: Vid inlärning skulle ett enklare och snyggare gränssnitt underlätta. 

Men när man vant sig med det textbaserade terminalfönstret blir det 

bekvämt.  



Att möta kunden med användbarhet 
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I: Om du skulle tänka fritt, hur skulle ett användbart system se ut för 

dig? 

R: Minskade knapptryckningar. Det är det som tar mest tid vid uppstart 

[för avlägg]. Konsekventa koder [kommandon]. Alla delsystem skulle 

kunna integreras och automatiseras på ett bättre sätt [övergripande 

gränssnitt], man skulle villa ha lite mer ”stora knappen”. En del av 

informationen från Stordatorn finns dock presenterat genom webbsidor. 

Detta är dock inte lika stabilt. Resterande funktioner fungerar ändå bra, 

man hittar den information man behöver. Om man hade utgått från GIS 

[istället för Stordatorn] skulle man enklare kunna starta avlägg. 



Att möta kunden med användbarhet 

Johan Forsman 

Daniel Svenn 

Bilaga E: Transkribering av 

intervjuperson 4 – 

Produktionsledare B 
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Bilaga E: Transkribering av 
intervjuperson 4 – 
Produktionsledare B 
Introduktionsfrågor 

I: Vilken befattning har du? 

R: Produktionsledare 

I: Hur gammal är du? 

R: 27 år. 

I: Vilken utbildning har du? 

R: Jägmästare. 

I: Vilket dataprogram använder du främst [typ av program som avses i 

intervjun]? 

R: Stordatorn 

Lätt att lära sig 

I: Krävs det speciella förkunskaper för att använda ditt system 

[Stordatorn]? 

R: Ja. Man måste förstå branschen och den information som finns i 

Stordatorn.  

I: Hur lång introduktionstid krävdes för att använda systemet fullt ut? 

R: Jag hade två utbildningsdagar. Fick hjälp av medarbetare, samt läste 

en utbildning i Sundsvall. Jag skulle gissa att det tog mellan en och tre 

månader [att lära mig]. 

I: Fick du möjlighet att testa gränssnittet innan du började använda 

systemet? 

R: Ja. Jag började som trainee så jag hade redan flera månaders 

erfarenhet av Stordatorn. 

I: Hur påverkade systemets upplägg, dvs. design, logik, utformning 

osv., din inlärning till du kunde använda systemet fullt ut? 

R: Stordatorn är inte speciellt logisk. Ex. används F-tangenterna för att 

bläddra. När man lärt sig det är det dock lättare. 

I: Vilka egenskaper har gjort systemet mer svårt eller lätt att lära sig, i 

form av ex. språkbruk, former, termer, användargrässnitt, färgkoder 

etc? 

R: Det är väldigt mycket förkortningar, och svårt att veta vad [vilka 

förkortningar] som hör till vad [kommandon/funktioner]. 
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Lätt att komma ihåg 

I: Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i systemet? 

R: Ja. Lite som ”att lära sig cykla”; när det väl sitter så sitter det. 

I: Vad anser du vara lätt eller svårt att komma ihåg i ditt system? 

R: Mekanisk inlärning [se sista frågan under föregående rubrik]. 

I: Kan systemet utformas på ett annorlunda sätt för att det ska bli lättare 

för dig att komma ihåg? 

R: Ja. Jag skrev ut sidor med förkortningar från början. Användning av 

dessa [förkortningar] sparar tid. 

Effektivt att använda 

I: Vilka funktioner i ditt system effektiviserar ditt dagliga arbete mest? 

R: Det skulle bli svårt att jobba utan stordatorn. Planering för 

verksamheten ligger där [i Stordatorn]. 

I: I vilken mån är systemet anpassat till dina arbetsuppgifter, och hur 

mycket har du fått anpassa dina arbetsuppgifter till systemet? 

R: Stordatorn ska stödja produktionsuppföljning och är det system jag 

använder mest. På så sätt är den anpassad till oss. Dock görs inga stora 

förändringar i Stordatorn, så man får ju anpassa sig till den. 

Få fel – ”krångligt” 

I: Kringgår du systemets funktioner för att de på något sätt försvårar ditt 

arbete? Ex. för att det är komplicerat, tidskrävande etc? 

R: Nej. Men det finns mycket information som inte används. Jag 

kringgår inte det som är relevant för mig. 

I: Finns det funktioner i ditt system som har syfte att stödja en viss 

arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? 

R: Nej det skulle jag inte säga. 

I: Får du ut relevant data ur programmet? 

R: Ja, det är inga problem att få ut den information jag behöver. 

Subjektivt tilltalande 

I: Hur estetiskt tilltalande är ditt system? 

R: [Skratt] Väldigt gammaldags. 

I: Hur skulle ett mer utseendemässigt tilltalande system påverka din 

arbetssituation? 

R: Inlärningsperioden [för Stordatorn] skulle kunna förkortas. Snyggare 

kontorsmiljö. Men man tänker inte på Stordatorns utseende efter ett tag. 



Att möta kunden med användbarhet 
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intervjuperson 4 – 
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I: Om du skulle tänka fritt, hur skulle ett användbart system se ut för 

dig? 

R: Svårt att säga. Men Stordatorns syfte är på väg att ändras då den är 

dyr i drift. Det kommer att byggas andra system för produktion. 



Att möta kunden med användbarhet 

Johan Forsman 
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Bilaga F: Transkribering av 
intervjuperson 5 – 
Träköpsadministratör 
Introduktionsfrågor 

I: Vilken befattning har du? 

R: Träköpsadministratör 

I: Hur gammal är du? 

R: 34 år. 

I: Vilken utbildning har du? 

R: Civilekonom 

I: Vilket dataprogram använder du främst [typ av program som avses i 

intervjun]? 

R: SAP R/3 

Lätt att lära sig 

I: Krävs det speciella förkunskaper för att använda ditt system [SAP]? 

R: Nej inte direkt. Tror det är en fördel såklart, men inget krav. Men 

man kan ju ta tillvara på informationen bättre med viss förkunskap. 

I: Hur lång introduktionstid krävdes för att använda systemet fullt ut? 

R: Relativt kort [tid]. Jag har jobbat i R/3 förut. Det är små detaljer som 

skiljer. Jag kände till miljön så det gick ganska fort. 

I: Hur påverkade systemets upplägg, dvs. design, logik, utformning 

osv., din inlärning till du kunde använda systemet fullt ut? 

R: Jag tycker det är bra upplägg *i SAP+. Fast det är mycket ”klicka”. 

I: Vilka egenskaper har gjort systemet mer svårt eller lätt att lära sig, i 

form av ex. språkbruk, former, termer, användargrässnitt, färgkoder 

etc? 

R: Ologiska förkortningar som inte har med verksamheten [SCA] att 

göra. Fast jag vet inte om problemet ligger hos de som levererat SAP 

eller SCA. 

Lätt att komma ihåg 

I: Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i systemet? 

R: Ja ganska. Jag använder bokmärken [i SAP] för att komma ihåg det 

som jag behöver. 
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I: Vad anser du vara lätt eller svårt att komma ihåg i ditt system? 

R: Bokmärkena i SAP är bra för hågkomst. 

I: Kan systemet utformas på ett annorlunda sätt för att det ska bli lättare 

för dig att komma ihåg? 

R: Skulle kunna förenklas vid olika transaktioner. Ett mer specifikt 

hjälpavsnitt skulle vara bra. Som det är nu är det svårt att hitta relevant 

hjälp eftersom hjälpen är så omfattande. 

Effektivt att använda 

I: Vilka funktioner i ditt system effektiviserar ditt dagliga arbete mest? 

R: Finns fler funktioner än jag vet om. Det är lätt att komma till de 

transaktioner som jag behöver genom de bokmärken jag sparat. 

I: I vilken mån är systemet anpassat till dina arbetsuppgifter, och hur 

mycket har du fått anpassa dina arbetsuppgifter till systemet? 

R: Relativt anpassat till mina arbetsuppgifter, fast det [SAP] används 

mest av administratörerna. Jag tycker SAP används lite fel i SCA. 

Eftersom SAP är så pass omfattande hade det kunnat användas i högre 

utsträckning, och då ersatt andra program/system som SCA använder. 

I: Är systemet utformat på ett sådant sätt att det effektiviserar ditt 

dagliga arbete? Med effektivisering menar vi fortfarande tidsbesparing 

och förenkling av arbetsuppgifter. 

R: Nej egentligen inte. Det handlar inte bara om SAP utan hur upplägget 

[anpassningen] ser ut. Anpassningen mot SCA kan göras bättre. Ex. är 

det för få tecken i textfält vilket gör att man blir begränsad då man ska 

anteckna något som ska skickas ut till ex. en kund. Lång tid krävs innan 

ändringar görs. Vet inte om detta beror på att vi inte är ”tillräckligt 

högljudda” *på SCA+, eller att våra behov inte prioriteras i nästa instans. 

Få fel – ”krångligt” 

I: Kringgår du systemets funktioner för att de på något sätt försvårar ditt 

arbete? Ex. för att det är komplicerat, tidskrävande etc? 

R: Nej det tycker jag inte. 

I: Finns det funktioner i ditt system som har syfte att stödja en viss 

arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? 

R: [Funderar] Nej inte vad jag kan komma på. 

I: Får du ut relevant data ur programmet? 

R: [Funderar] Ja, fast de rapporter och annat som jag behöver hämtas 

från ett annat program. Jag använder inte SAP för att hämta 

information. 



Att möta kunden med användbarhet 

Johan Forsman 

Daniel Svenn 

Bilaga F: Transkribering av 

intervjuperson 5 – 

Träköpsadministratör 

2011-09-12 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

77 

Subjektivt tilltalande 

I: Hur estetiskt tilltalande är ditt system? 

R: Jag tycker det är tilltalande. Det går att anpassa färger och sådant. 

I: Hur skulle ett mer utseendemässigt tilltalande system påverka din 

arbetssituation? 

R: Tror inte det skulle påverka i någon hög utsträckning. 

I: Om du skulle tänka fritt, hur skulle ett användbart system se ut för 

dig? 

R: Mer lättanvändligt hjälpavsnitt. Hjälpfunktionerna är för omfattande 

och tidskrävande. 



Att möta kunden med användbarhet 
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Skogsvårdsledare 
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Bilaga G: Transkribering av 
intervjuperson 6 - Skogsvårdsledare 
Introduktionsfrågor 

I: Vilken befattning har du? 

R: Skogsvårdsledare 

I: Hur gammal är du? 

R: 37 år. 

I: Vilken utbildning har du? 

R: Skogsmästare 

I: Vilket dataprogram använder du främst [typ av program som avses i 

intervjun]? 

R: GIS [Geografiskt Informationssystem]. 

Lätt att lära sig 

I: Krävs det speciella förkunskaper för att använda ditt system [GIS]? 

R: Ja. Enklare saker går att lära sig på egen hand. Instruering krävs för 

mer avancerade funktioner. 

I: Hur lång introduktionstid krävdes för att använda systemet fullt ut? 

R: Går ganska fort att lära sig. En vecka ungefär. 

I: Fick du möjlighet att testa gränssnittet innan du började använda 

systemet? 

R: På skolan har jag provat. Finns också internutbildare som går igenom 

grunderna. 

I: Hur påverkade systemets upplägg, dvs. design, logik, utformning 

osv., din inlärning till du kunde använda systemet fullt ut? 

R: GIS är hemskt lättanvänt. Det finns otroligt mycket funktioner som 

den vanliga användaren aldrig ens kommer i kontakt med. Man 

använder endast en bråkdel av programmets funktioner. Man lär sig det 

man behöver liksom. 

I: Vilka egenskaper har gjort systemet mer svårt eller lätt att lära sig, i 

form av ex. språkbruk, former, termer, användargrässnitt, färgkoder 

etc? 

R: Nej [syftar på att det är lättlärt]. Man lär sig det man behöver. Det 

finns hjälpavsnitt men jag är lite dålig på att använda dem. Ringer hellre 

support [ex.]och frågar om det är problem. 

Lätt att komma ihåg 
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I: Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i systemet? 

R: Ja. 

I: Vad anser du vara lätt eller svårt att komma ihåg i ditt system? 

R: Inget särskilt som är svårt. 

I: Kan systemet utformas på ett annorlunda sätt för att det ska bli lättare 

för dig att komma ihåg? 

R: Nej inte vad jag kan komma på. Finns funktioner för registrering som 

inte används, ex. vid beställning av [skogs]plant. Detta blir fel då det 

finns plantsorter i systemet som inte finns kvar i verkligheten. Detta 

skapar massa fel och skulle kunna skalas bort. 

Effektivt att använda 

I: Vilka funktioner i ditt system effektiviserar ditt dagliga arbete mest? 

R: Utsökningar [frågeställningar till GIS databas] och rapporter. 

I: I vilken mån är systemet anpassat till dina arbetsuppgifter, och hur 

mycket har du fått anpassa dina arbetsuppgifter till systemet? 

R: Det är ganska anpassat [till mina arbetsuppgifter]. Det har kommit en 

ny release nu och jag tycker GIS fungerar bra. 

I: Är systemet utformat på ett sådant sätt att det effektiviserar ditt 

dagliga arbete? Med effektivisering menar vi fortfarande tidsbesparing 

och förenkling av arbetsuppgifter. 

R: Ja [det effektiviserar] 

Få fel – ”krångligt” 

I: Kringgår du systemets funktioner för att de på något sätt försvårar ditt 

arbete? Ex. för att det är komplicerat, tidskrävande etc? 

R: Nej inte överlag. Med smådetaljer kanske man gör det ibland. 

I: Finns det funktioner i ditt system som har syfte att stödja en viss 

arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? 

R: Nej. 

I: Får du ut relevant data ur programmet? 

R: Ja *se första frågan på ”Effektivt att använda”+. 

Subjektivt tilltalande 

I: Hur estetiskt tilltalande är ditt system? 

R: Mycket tilltalande. Jag trivs jättebra. 
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I: Hur skulle ett mer utseendemässigt tilltalande system påverka din 

arbetssituation? 

R: Det skulle påverka [i positiv bemärkelse]. Man skulle ju bli mindre 

”less”. Var materialet [kartbilder etc.] sämre [estetiskt menat] i GIS 

skulle detta försämra arbetsmiljön. 

I: Om du skulle tänka fritt, hur skulle ett användbart system se ut för 

dig? 

R: [Funderar] Kan inte komma på något. Tycker det [GIS] är bra som det 

är. 
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Bilaga H: Transkribering av 
intervjuperson 7 – Jaktadministratör 
Introduktionsfrågor 

I: Vilken befattning har du? 

R: Jaktadministratör 

I: Hur gammal är du? 

R: 31 år. 

I: Vilken utbildning har du? 

R: Bl.a. ett år sekreterarassistentutbildning samt 

mäklarassistentutbildning. 

I: Vilket dataprogram använder du främst [typ av program som avses i 

intervjun]? 

R: SAP 

Lätt att lära sig 

I: Krävs det speciella förkunskaper för att använda ditt system [SAP]? 

R: Ja. Jag fick ”jobba mig in i det”. 

I: Hur lång introduktionstid krävdes för att använda systemet fullt ut? 

R: För de mest väsentliga funktionerna krävdes ungefär två månader. 

Systemet är komplext så man lär sig nya saker hela tiden. 

I: Fick du möjlighet att testa gränssnittet innan du började använda 

systemet? 

R: Efter jag fick instruktioner av medarbetare körde jag ”i skarpt läge” 

redan från början. 

I: Hur påverkade systemets upplägg, dvs. design, logik, utformning 

osv., din inlärning till du kunde använda systemet fullt ut? 

R: [Funderar] Svårt att säga. Jag har inte jobbat i ett sådant här system 

förut. Men allt jag behöver finns där. 

I: Vilka egenskaper har gjort systemet mer svårt eller lätt att lära sig, i 

form av ex. språkbruk, former, termer, användargrässnitt, färgkoder 

etc? 

R: Man har [i SAP] olika kortkommandon för att snabbare nå olika 

funktioner. Därför pratar man ofta ”förbi” support, eftersom de pratar 

om dessa kortkommandon, medan jag klickar mig fram i gränssnittet. 

Hjälp för dessa koder saknas också. 

Lätt att komma ihåg 
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I: Är det lätt att komma ihåg det som är relevant för dig i systemet? 

R: Ja. Jag har skrivit ned det som jag behöver komma ihåg. Sådant som 

inte görs ofta skriver jag också ner. Det [SAP] är inte fullt logiskt, man 

måste lära sig mekaniskt. Det är ganska många steg innan man kommer 

till den funktion man avser använda. 

I: Vad anser du vara lätt eller svårt att komma ihåg i ditt system? 

R: [Funderar] Systemet är ju ganska nytt för mig. Då något nytt ska visas 

går det ofta ganska fort. Det är lite ”hoppigt” att uträtta det som är 

tänkt. 

I: Kan systemet utformas på ett annorlunda sätt för att det ska bli lättare 

för dig att komma ihåg? 

R: Egentligen inte. Har inte suttit i något liknande system tidigare. 

Annorlunda upplägg från tidigare program jag suttit i. 

Effektivt att använda 

I: Vilka funktioner i ditt system effektiviserar ditt dagliga arbete mest? 

R: Det [SAP] är bra som ett sökverktyg för historik, inbetalningar osv. 

Har mycket kundkontakt så det underlättar. 

I: I vilken mån är systemet anpassat till dina arbetsuppgifter, och hur 

mycket har du fått anpassa dina arbetsuppgifter till systemet? 

R: Jaktadministrationsmodulen är anpassad efter SCA:s behov.  

I: Är systemet utformat på ett sådant sätt att det effektiviserar ditt 

dagliga arbete? Med effektivisering menar vi fortfarande tidsbesparing 

och förenkling av arbetsuppgifter. 

R: Det [SAP] är ganska effektivt att använda i mitt arbete. Systemet 

”sinkar” inte mig. Mina arbetsuppgifter går ganska fort, fast med hjälp 

av kortkommandona skulle det gå ännu fortare. 

Få fel – ”krångligt” 

I: Kringgår du systemets funktioner för att de på något sätt försvårar ditt 

arbete? Ex. för att det är komplicerat, tidskrävande etc? 

R: Nej. Snarare vill man lära sig mer i SAP. Jag har fått mycket hjälp av 

en kollega med samma befattning [men med mer avancerade 

arbetsuppgifter] som jobbar i Ångermanland. 

I: Finns det funktioner i ditt system som har syfte att stödja en viss 

arbetsuppgift, men som egentligen har motsatt effekt? 

R: Nej. 

I: Får du ut relevant data ur programmet? 

R: Ja. Det går att få ut informationen på ett bra sätt.  
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Subjektivt tilltalande 

I: Hur estetiskt tilltalande är ditt system? 

R: Inte så speciellt. 

I: Hur skulle ett mer utseendemässigt tilltalande system påverka din 

arbetssituation? 

R: Vet inte hur, men det [ett mer utseendemässigt tilltalande system] 

skulle nog påverka, eftersom det är grått och trist nu. Skulle kunna vara 

mer trevligt om systemet var mer logiskt uppbyggt.  

I: Om du skulle tänka fritt, hur skulle ett användbart system se ut för 

dig? 

R: Svårt att säga. Kortkommandona skulle förenkla för mig. SAP har 

tråkig utformning. Jag tror det krävs mer erfarenhet för att kunna uttala 

sig om systemets brister. Det är lätt att man ”kommer in” i systemet 

utan att reflektera så mycket på det [bristerna]. 

 


