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Abstrakt

Användbarheten av IT-system förbättras ständigt och företag har fokus på 
att förbättra sina IT-system som företagets kunderna använder då det leder 
till  fler och nöjdare kunder. Annorlunda ser det ut för interna IT-system, 
alltså  datasystem  som  används  av  medarbetare  och  som  ska  förenkla 
arbetsuppgifter,  effektivisera  arbetet  eller  även  möjliggöra  att  utöva 
arbetsuppgifter vid en arbetsmiljö på distans. Användbarheten av interna IT-
system står inte lika mycket i fokus som användbarheten av kundcentrerade 
system  och  istället  för  att  åtgärda  brister  i  användbarheten  tvingas 
medarbetarna att lära sig hantera IT-systemets brister.

Utgångspunkten  för  arbetet  var  funderingarna  över  vilken  betydelse 
användbarheten har för ett företag när det gäller interna IT-system vid en 
arbetsmiljö  på  distans.  Ansatsen  var  att  undersöka  om 
användbarhetsproblem i praktiken leder till att användarna upplever ett IT-
system som dåligt i den särskilda situationen av ett arbetsmiljö på distans. I 
en fallstudie utvärderades ett IT-system som används av försäkringsombud 
som  arbetar  på  distans  med  hjälp  av  en  enkätundersökning  och 
användarintervjuar samt hierarkiska uppgiftsanalyser. Resultatet visade att 
användarna  har  mycket  mer  positiva  känslor  för  systemet  än  vad 
förväntades  och  trots  att  användbarhetsproblem  yttrades  av  användarna 
kunde inte påvisas att de leder till arbetsrelaterade stress hos användarna vid 
en arbetsmiljö på distans.

Nyckelord:  användbarhet;  interna  IT-system;  arbetsmiljö  på  distans;  
arbetsrelaterade stress; kognitiva arbetsmiljöproblem;
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1 Introduktion

1.1 Inledning
Interaktionsdesign lägger fokus på användaren och för många är det lika med 
kunder.  I  förhållandet  till  kunden  prioriteras  att  tillhandahålla  tekniska 
lösningar som erbjuder en hög användbarhet med syfte att behålla kunden 
och därmed får en ekonomisk fördel av att kunden känner sig tillfreds med 
tjänsten, fortsätter använder den och betalar för den.

På arbetsplatser är situationen annorlunda. Användarna är anställda av 
företaget och har inte den valmöjligheten som kunder har. Medarbetare är 
tvungen att använda det interna IT-system som företaget tillhandahålla, och 
eventuella brister i användbarheten leder till utbildning hos medarbetarna 
istället för förbättringsarbete i systemet.

I boken ”Jävla skitsystem” av Jonas Söderström finns ett stort antal fall där 
låg användbarhet har lett till konkreta problem hos företag och myndigheter 
och där användaren, alltså medarbetare, till slut mådde dåligt av situationen, 
till och med med sjukdomar som följd. Den psykiska belastning av att vara 
tvungen  att använda  ett  dåligt  utformat  internt  datasystem  är  ett  utbrett 
problem i arbetsvärlden.

1.2 Problemformulering
Företag  har  förstått  att  det  är  viktig  att  webbplatser  bör  ha  en  hög 
användbarhet  och  att  de  förlorar  besökare,  oftast  möjliga  kunder,  när 
webbplatsen har en låg användbarhet och användaren stöter på problem med 
gränssnittet. 

Tyvärr  gäller  det  inte  i  samma  utsträckning  för  interna  IT-system. 
Användbarhetsproblem i interna system accepteras av anställda då de själva 
anser att de inte har ett val, och istället hittar användarna som behöver jobba 
med systemet egna genvägar för att undvika problem. För företag som köper 
in ett internt system som ska bidra till att automatisera en eller flera uppgifter 
inom företaget är lösningen att utbilda användarna (Söderström, 2010).

Särskilda  krav  ställs  på  interna  system  som  används  av  medarbetare  på 
distans då varje person använder systemet i ett annat sammanhang, i en annan 
arbetsmiljö  och utan direkta,  personliga kontakter  till  kollegor  som skulle 
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kunna hjälpa till vid eventuella problem. Dessutom får företaget ingen direkt 
återkoppling  om  problem  som  när  medarbetarna  är  samlade  på  samma 
arbetsplats.  Arbetsmiljöverkets  regler  är  avsedda  för  arbetsplatser  vilka 
vanligtvis är förlagda på företagets kontor (Arbetsmiljöverket, 2011, 1980, 
2009, 1998).

Om medarbetare  påverkas  negativt  av  dålig  användbarhet  i  ett  internt  IT-
system kan det  leda  till  att  medarbetarna  slutar,  vilket  i  sin  tur  leder  till  
kostnader  hos  företaget,  både  gällande  förlorad  intern  kunskap  så  som 
kostnader  för  rekrytering  och  framför  allt  utbildning  av  ny  personal.  Att 
påvisa en ekonomisk påverkan av dålig användbarhet i företag skulle kunna 
bidra till  att öka intresse hos företag att förbättra användbarheten i interna 
system.

1.3 Syfte och forskningsfråga
Arbetet  med  användbara  system  utgår  mest  från  ett  kundperspektiv.  Ett 
moment som inte beaktas då är de särskilda krav som ställs på ett IT-system 
som används på en arbetsplats. På arbetsplatser används interna IT-system 
regelbunden  för  att  underlätta  användarens  dagliga  arbete.  Därutöver  kan 
interna  IT-system  möjliggöra  att  användarna  kan  utföra  sitt  arbete  i  ett 
arbetsmiljö på distans.

Syfte med arbetet är att undersöka hur användarnas arbetssituation påverkas 
av användbarhetsproblem i interna IT-system i sitt  dagliga arbete. Det ska 
belysas om arbetsrelaterad stress uppstår på grund av användbarhetsproblem 
och  huruvida  situationen  påverkas  av  att  IT-systemet  används  vid  ett 
arbetsmiljö på distans.

Frågeställningen som arbetet avser att undersöka är

Vilken påverkan har användbarheten i ett internt IT-system vid en 
arbetsmiljö på distans?

Som första steg undersöks systemets användbarhet genom att analysera de 
viktigaste  uppgifterna som användarna utför  i  systemet  genom hierarkiska 
uppgiftsanalyser. Det ska ge en bild över hur omfattande uppgifterna är samt 
hur strukturen ser ut.  Samtidigt undersöks hur tillfreds användarna är med 
systemet genom en enkätundersökning. Resultaten fördjupas därefter genom 
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att  intervjua  några  användare,  även  här  med  fokus  på  användarens 
tillfredsställelse.

1.4 Disposition 
En sammanfattning av den teoretiska bakgrunden till arbetet ges i kapitel 2. I 
detta kapitel redogörs en beskrivning av vad användbarhet innebär samt vilka 
faktorer  som  spelar  in  i  användarens  arbetsmiljö  och  vad  som  påverkar 
användarens datorstyrt arbete.

Metoderna som ligger till grund till utvärderingen beskrivs i kapitel 3. I första 
steget  undersöktes  det  interna  systemet  genom  en  enkät  enligt  SUMI-
modellen.  Parallellt  sammanställdes  de  olika  funktionerna  i  det  interna 
systemet  med  hjälp  av  hierarkiska  uppgiftsanalyser.  De  avslutande 
användarintervjuerna  baserades  på  resultat  ifrån  enkäten  och 
uppgiftsanalysen.

Kapitel 4 redovisar och analyserar alla resultat som diskuteras sedan i kapitel 
5, följt av sista kapitlet med slutsatsen.

1.5 Avgränsning/Begränsning
Undersökningen  ska  inte  leda  till  omfattande  granskning  av  fallstudiens 
system  gällande  användbarhetsproblem  eller  en  sammanställning  av 
systemets  förbättringsmöjligheter.  Fokus  ska  inte  heller  ligga  på  att 
undersöka vilka användbarhetsproblem som uppfattas som speciellt störande 
i ett IT-system som används vid distansarbete. 
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2 Teori
Användbarhet har blivit ett populärt ämne vilket inte minst visar sig när ett 
flertal  användare  i  fallstudien  besvarar  frågan  ”vad  som  kan  förbättras  i 
systemet?” med enbart ordet: ”Användbarhet”.

Fokus i arbetet med användbara system ligger mest på ett kundperspektiv. Ett 
moment som inte beaktas då är de särskilda krav som ställs på ett IT-system 
som används på en arbetsplats. På arbetsplatser används interna IT-system 
regelbunden  för  att  underlätta  användarens  dagliga  arbete.  En  del 
arbetsuppgifter ska automatiseras med hjälp av datorstyrda system och den 
kognitiva  belastningen  hos  användaren  ska  därigenom minskas  (Herczeg, 
2009).  Om det  uppstår  störningar  i  IT-system kan  det  leda  till  kognitiva 
arbetsmiljöproblem  (Sandblad,  1991).  Datorstyrda  system  möjliggör 
dessutom att användarna kan utföra arbetsuppgifter oberoende av platsen.

För  att  undersöka  användbarhetens  påverkan  i  interna  IT-system  vid  ett 
arbetsmiljö  på  distans  utgås  ifrån  teorierna  kring  användbarheten,  som 
Nielsens  kvalitetskomponenter  och  ISO-standarden.  Dessa  teorier 
kompletteras  med  att  betrakta  arbetsmiljön  och  interna  system  samt 
distansarbete, se figur 1.
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2.1 Programvaruergonomi
Den relativ  nya  interdisciplinära  vetenskapen  programvaruergonomi  är  en 
vidareutveckling  av  den  klassiska  ergonomin  i  samband  med  insats  av 
datorbaserade verktyg och analyserar och utvärderar användbara gränssnitt av 
interaktiva  datoranvändningar  (Herczeg,  2009),  se  figur  2.  Ergonomi 
definieras enligt International Ergonomics Association som: Ergonomi är den  
vetenskapliga  disciplin  som  sysslar  med  förståelse  av  samspelet  mellan  
människor och andra delar av ett system och yrket. 

Programvaruergonomi är inte en utökning av disciplinen interaktionsdesign, 
programvaruergonomi  är  en  kompletterande  disciplin  som  består  av 
arbetsvetenskap,  psykologi,  datavetenskap  samt  design  och  som levererar 
målkriterierna till interaktionsdesignern som gestaltar interaktiva system som 
utvecklingsingenjörer omsätter i användbara system.

Programvaruergonomi handlar om att utöva uppgifter i samband med arbete 
under användning av ett datasystem. Ett arbete i detta sammanhang består av 
olika komponenter och kan inte enbart begränsas på att betrakta användaren 
och  datasystemet.  Hela  arbetssystemet  består  av  tekniska  och  sociala 
komponenter och bildar ett sociotekniskt system som ska beaktas (Herczeg, 
2009), se figur 3. För att utföra en uppgift behövs ett teknisk delsystem som 
består  av  den  tekniska  utrustningen  som  dator,  internetuppkoppling  med 
mera,  produktionsmaterial  som  kunddatabas,  försäljningshandboken  med 
mera och den rumsliga omgivningen som skrivbord, arbetsrum med mera och 

10

Figur 2: Programvaruergonomi



ett social delsystem som består av själva ombud med individuella kunskaper 
och  behov  samt  formella  och  informella  relationer  mellan  ombud  och 
arbetsgruppen.

2.2 Användbarhet
Det  tekniska  delsystemet  som  Herczeg  (2009)  beskriver  påverkas  i  sin 
kvalitet  av  användbarheten  i  det  interna  IT-systemet.  Användbarhet  (på 
engelska usability) är ett kvalitetsmått som beskriver hur enkelt en design är 
att  använda.  (Nielsen,  2012).  För  att  bedöma hur  enkelt  en  design  är  att 
använda ska användbarheten betraktas  i  sammanhanget  med hela  tekniska 
delsystemet, alltså den tekniska utrustningen, produktionsmaterialet samt den 
rumsliga omgivningen och det sociala delsystemet.

Användbarheten definieras av 5 kvalitetskomponenter som är:

• Lärbarhet: Hur lätt är det för användaren att slutföra grundläggande 
uppgifter första gången den använder designen?

• Effektivitet: När användaren har lärt sig designen, hur snabbt kan den 
genomföra ärenden?
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• Lätt att minnas: När användaren återkommer till designen efter en 
tid, hur snabbt är den i gång igen?

• Felhantering: Hur många fel gör användaren, hur allvarliga är felen 
och hur lätt kan den åtgärda felen?

• Tillfredsställande: Hur trivsam är det att använda designen.

Därutöver finns även andra viktiga kvalitetsattribut. Ett av de är nytta, alltså 
gör designen det användaren behöver (Nielsen, 2012).

En utförlig definition av vad användbarhet är finns i standarden ISO 9241-11 
”Ergonomic  requirements  for  office  work  with  visual  display  terminals  
(VDTs)  -‐  Part  11:  Guidance  on  usability  (1998)”. Standarden  är  ett 
underlag  till  allt  arbete  med  användbarhet  och  ska  bidra  till  att  hålla  en 
gemensam  europeisk  standard.  ISO  9241-11  definierar  begreppet 
användbarhet men är även tydlig gällande mål och användarkontext. Förutom 
själva definitionerna påpekar ISO 9241-11 även vikten av att ha ett tydligt 
samband mellan måluppfyllelse och användning.

Definitionerna enligt ISO 9241-11 är:

• Användbarhet: den utsträckning till vilken en specificerad användare 
kan använda en produkt för att uppnå specifika mål med kraftfullhet, 
effektivitet och tillfredsställelse i ett givet användningssammanhang 
(ISO 9241-11).

• Kraftfullhet:  i  vilken  utsträckning  ett  mål  eller  en  uppgift  är 
uppnådd. 

Vid  användning av  ett  gränssnitt  har  användaren  ett  mål  som den 
önskar att uppfylla. En användare av till exempel ett internt system 
för att teckna försäkringar har som mål att teckna försäkringar, skapa 
offert,  söka efter kunder m.m. Funktionen är mest kraftfull när alla 
punkter kan genomföras av användaren och mindre kraftfull om bara 
en del av funktionerna erbjuds.

• Effektivitet:  graden  av  ansträngning  som  krävs  för  att  slutföra 
uppgiften och uppnå målet. Ju mindre ansträngningen är desto bättre 
effektivitet. 
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När  användaren  upplever  att  den  enkelt  och  utan  svårigheter  kan 
genomföra och avsluta en uppgift och genom det når sitt mål är en 
funktion effektivare än om problem uppstår. Att teckna försäkringar är 
till exempel effektivt om inmatningen av alla uppgifter fungerar och 
användaren inte tappar inmatade uppgifter.

• Tillfredsställelse:  graden  av  tillfredsställelse  och  positiva  känslor 
som produkten utlöser då den används.

Utöver  att  effektivt  uppfylla  användarens  mål  behövs  även  att 
användaren  tillfredsställs  och  upplever  positiva  känslor  vid 
användning. Att effektivt nå sitt mål bidrar till att användaren känner 
sig nöjd med systemet. Men utöver det höjs användbarhet om även 
själva  produkten  tillfredsställer  användaren  bortsett  ifrån 
måluppfyllelse och effektivitet. Till exempel kan en funktion utlösa 
positiva  känslor  genom  en  mycket  tilltalande  design  fast  själva 
funktionen inte är effektivt att använda och leder inte till  att målet 
uppfylls.

I ISO 9241-11 definieras även kontext och mål. Användningskontext består 
av användare, uppgift, utrustning och miljö:

• Användare:  Personen  som interagerar  med  produkten.  Personerna 
beskrivs t.ex. genom sina kunskaper, erfarenheter, utbildningar.  Det 
kan  vara  nödvändigt  att  kategorisera  användarna  och  skapa  olika 
grupper med användare som liknar varandra. 

• Uppgift: Uppgifter är de aktiviteter som man behöver genomföra för 
att nå ett mål. Uppgiftsbeskrivningen ska vara relaterade till  målen 
som ska uppnås. Det handlar inte om att beskriva funktionerna av en 
produkt. 

• Utrustning: Utrustningen är hårdvara, mjukvara och materialet som 
behövs.

• Miljö:  Miljön  är  omgivningen  i  vilken  produkten  kommer  att 
användas. Det kan vara nätverket, inredning, temperatur och ljudnivå.
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Målen beskriver hur användningen av en produkt kan se ut. Målen kan brytas 
ner  till  delmål.  Det  ska  sättas  upp  vid  vilka  kriterier  ett  mål  anses  vara 
uppfyllt  (ISO 9241-11).  Figur 4 ger en bild över  ramen för  användbarhet 
enligt ISO-standarden i ett arbetssystem enligt Herczeg (2009).

ISO 9241-11 är tydligt med att kräva ett samband mellan användning och 
måluppfyllelse.  För att  en produkt eller  tjänst ska ha en bra användbarhet 
krävs det att produkten är både lätt att använda samt att det önskade målet 
uppfylls.

2.3 Arbetsmiljö
Miljön är enligt ISO 9241-11 omgivningen i vilken produkten kommer att 
användas och ingår i det tekniska delsystemet i arbetssystemet. Det omfattar 
till  exempel  nätverket,  inredning,  temperatur  och  ljudnivå.  Miljö  enligt 
Svenska Akademiens Ordlista (2006) är yttre förhållanden som påverkar allt 
liv. Arbetsmiljö kan utgående från det definieras som de förhållanden som de 
som arbetar på ett arbetsställe påverkas av.

Hur arbetsmiljön på arbetsplatser  ska gestaltas regleras  i  Arbetsmiljölagen 
och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I Arbetsmiljölagen 1§ om arbetsmiljöns 
beskaffenhet krävs att ”arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn  
till  arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i  samhället.” 
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(Arbetsmiljöverket,  2011).  Vidare  definieras  arbetsplatsen  i 
Arbetsmiljöverkets  föreskrifter  om  arbetsplatsens  utformning  som  ”varje  
plats inne eller ute där arbete utförs stadigvarande eller tillfälligt”  vilket 
alltså även omfattar distansarbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2009). 

I föreskriften ”Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm” 
reglerar  Arbetsmiljöverket  att  programvara  och  system ska  utformas  med 
hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. 
Arbetsmiljöverket  kräver  att  ISO-standarden  tillämpas  då  det  fordras  att 
programvaran  ska  kunna  anpassas  till  användarens  kunskaps-  och 
erfarenhetsnivå samt att systemet ska ge användaren återkoppling. Visning av 
information ska anpassas till användaren (Arbetsmiljöverket, 1998).

Som  interna  IT-system  i  det  här  arbetet  betraktas  programvara  som 
tillhandahålls av ett företag med syfte att möjliggöra för anställda att utföra 
sina arbetsuppgifter på distansarbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets  krav  är  tydlig  kopplade  till  användbarhetsdefinitionen 
enligt ISO 9241-11 samt Nielsen och Normans designprinciper, så som att 
programvaran ska ge  återkoppling eller  att  programvaran ska vara  lätt  att 
komma ihåg och ska kunna anpassas till användaren (Preece, 2002).

2.4 Kognitiva arbetsmiljöproblem
Automatisering  av  arbetsuppgifter  med  hjälp  av  IT-system  minskar 
arbetstagarens kognitiva ansträngningar och bidrar till att arbetstagaren kan 
utföra uppgifterna snabbare, enklare och även samtidigt med andra uppgifter 
samt att uppgifterna kan utföras oberoende av arbetsplatsen. Detta möjliggör 
att användaren kan arbeta på distans.

Programvara  och  IT-system  som  är  utformade  enligt  Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och även följer ISO-standarden 9241-11 bidrar till att användaren 
lättare kan uppfylla målen för sitt arbete. Olika slags hinder för att uppfylla 
målen  kan  uppstå,  varav  en  viktig  klass  är  kognitiva  arbetsmiljöproblem. 
Kognitiva  arbetsmiljöproblem  är  hinder  som  försvårar  och  förhindrar 
förståelse, möjligheter till överblick, påverkan samt kontroll och styrning av 
arbetsprocesserna (Sandblad et al, 1991).

Kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår inte bara då ny och avancerad teknik 
och datoriserade informationssystem införs,  en viktig  del  är  även problem 
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som uppstår i relation till gränssnittet av datorsystemet. En persons prestation 
påverkas av utformning av informationsstöd och gränssnitt. Enligt Sandblad 
et al kan det antagas att även perceptiva och kognitiva belastningar starkt kan 
påverkas  av  systemets  innehåll  och  av  gränssnittets  utformning.  Många 
sådana belastningar är kortvariga i tiden och användarna som utsätts för dem 
är ofta inte ens medveten om belastningarnas existens. Exempel på sådana 
belastningar kan vara avbrott i tankegången för att minnas ett styrkommando, 
belastningar på korttidsminnet då man ska komma ihåg information från en 
bildskärmsbild till en annan eller behovet av att läsa ovidkommande text för 
att  man  annars  inte  enkelt  kan  orientera  sig  inom  en  bildskärmsbild. 
(Sandblad et al, 1991).

Sådana  belastningar  kan  mynna  i  stressreaktioner.  Stress  är  en  subjektiv 
reaktion  och  det  är  i  stor  utsträckning  inte  någon  objektiv  egenskap  hos 
situationen som leder till  stressreaktioner, utan individernas upplevelser av 
situationen  (Sandblad  et  al,  1991).  Enligt  krav-kontrollmodellen  är 
förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i  arbetssituationen 
avgörande för om arbetet leder till negativa stressreaktioner. En tredje faktor 
är upplevelsen av det sociala stödet vilket påverkar hur en person bedömer en 
stressande  situation.  Hur  en  person  upplever  det  sociala  stödet  påverkar 
reaktioner i form av känslor, handlingar och fysiologiska responsen. Personer 
som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd har visat sig utveckla 
färre stressymtom än andra (Centrum för Arbets- och miljömedicin, 2009). 
Vid  en  arbetsmiljö  på  distans  är  det  svårare  för  arbetsgivaren  att  ge 
medarbetarna  social  stöd  samt  att  påverka  upplevda krav  och  kontroll  då 
medarbetarna inte finns på samma plats i arbetet.

Ett dåligt gränssnitt kan leda till försämrade prestationer och det i sin tur kan 
leda  till  stressreaktioner  (Sandblad  et  al,  1991).  Men  förutom  en  dålig 
gränssnitt så leder även överskridning av den kognitiva förmågan att ta emot 
och behandla information till  påfrestningar  som kan ge upphov till  stress. 
Snabb  åtkomst  till  information  och  lätthet  att  kommunicera  gör  att 
användaren  blir  överbelastade  när  impulserna  till  hjärnan  blir  för  många 
(Prevent – Arbetsmiljö i samverkan, 2013).

Den  mänskliga  informationsbearbetning  kan  uppdelas  i  medvetna  och 
automatiserade tankeprocesser.  Automatiserade processer bidrar till  en hög 
grad  till  effektiv  användning  av  datoriserade  informationssystem  och 
minimera perceptiva och kognitiva belastningar (Herczeg, 2009).  På en hög 
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och  mycket  medveten  nivå  kan  människor  bara  klara  av  en  sak  i  taget, 
däremot på en lägre kognitiv nivå finns en stor parallell kapacitet och en hög 
grad av automatisering.  En uppgift som en människa utför på lågnivå och 
med en hög grad av automatisering samtidigt som andra uppgifter kan genom 
en störning som kräver människans problemlösningsförmåga bli en uppgift 
på kognitiv högnivå och som kräver människans medvetenhet (Sandblad et 
al, 1991). Se figur 5.

Uppstår störningar i de automatiserade processer kan det leda till  följande 
typer av kognitiva arbetsmiljöproblem (Sandblad et al, 1991):

• Avbrott  i  tankegången:  felfunktioner  i  systemet  under  pågående 
försäljningssamtal tvingar användaren att byta fokus från samtalet till 
systemstyrning.

• Orienteringsproblem: användaren blir tveksam vart den befinner sig 
i systemet om den har varit ifrån systemet, till exempel för att föra ett 
personligt kundsamtal.

• Kognitivt  "tunnelseende": användaren  begränsas  till  de  uppgifter 
som är  synliga  på en  sida  och det  är  svårt  att  komma ihåg andra 
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uppgifter  som  finns  på  andra  sidor  i  systemet,  till  exempel 
prisuppgifter för olika typer försäkringar.

• Belastningar på korttidsminnet:  användaren behöver hålla  en del 
information i korttidsminne under ett kundsamtal. Uppstår en störning 
till  exempel  på  grund  av  en  felfunktion  belastas  användarens 
korttidsminne ytterligare.

• Onödig kognitiv belastning:  Information om försäkringar  erbjuder 
inte  något  mönster  som  användaren  kan  tolka,  istället  behöver 
användaren läsa informationen vilket ta mer tid.

• Spatial "virrighet": spatiala egenskaper som till exempel färg eller 
form erbjuds inte i systemet vilket gör det svårare för användaren att 
hitta rätt information.

• Inkonsistent  informationskodning:  informationen  kan  kodas  på 
olika sätt för att förminska den kognitiva belastningen, till exempel 
genom att använda färg för att koda vilket produkt vilken information 
tillhör.

• Problem  med  tidskoordinering  av  värden:  användaren  behöver 
lägga  in  datum  när  försäljningen  sker  vilket  belastar  användaren 
onödig. Istället skulle dagens datum föreslås med automatik.

• Problem  att  identifiera  en  process’ status:  användaren  kan  inte 
växla  mellan  de  olika  delar  i  försäljningsprocessen  och  är  istället 
tvungen  att  följa  stegen  i  angiven  ordning.  Systemet  ger  ingen 
information om hur långt i processen användaren har kommit och hur 
mycket som är kvar. 

Vid  framtagning  av  ett  informationssystem  är  det  viktig  att  gränssnittet 
anpassas  till  arbetssituationen  och  utformas  så  att  de  kognitiva 
arbetsmiljöproblem minimeras. Några exempel på designbeslut är (Sandblad 
et al, 1991):

• Rätt informationsmängd samtidigt på skärmen: minskar kognitiv 
tunnelseende genom att visa all information som behövs för att till 
exempel teckna en försäkring samtidigt på skärmen.

• Disposition  av  bildskärmsytan:  information  om  försäkringar  och 
kunder som visas samtidigt behövs presenteras på ett bra sätt.

• Gör designen färdig: ombuden ska inte behöva ta några avgörande 
designbeslut.  Designen  ska  anpassas  till  lokala  behov,  men 
användaren ska inte förvirras genom personliga anpassningar.
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• Visa helhet och detalj samtidigt: användaren ska snabbt kunna få en 
överblick  över  vilken  information  som finns  och hela  tiden  kunna 
orienterar sig vart i systemet den befinner sig.

• Tillåt  växling  mellan  arbetsuppgifter:  användaren  gör  inte  alltid 
klart  sina  arbetsuppgifter  helt  och  gränssnittet  bör  ge  användaren 
möjlighet att växla mellan uppgifterna, återuppta de och se status på 
de.

• Ge informationen en tydlig och genomtänkt form: användaren får 
information även genom gestalten, att få denna så kallade sekundära 
information underlättar för användaren att hitta information.

• Gör  informationskodning  konsekvent:  informationen  ska  vara 
enhetligt kodat genom hela systemet och följer existerande standarder. 

• Använd ikoner på rätt sätt: tydliga och konsistent använda ikoner 
minskar den kognitiva belastningen.

• Använd bläddring  för informationspresentation:  presentation  av 
stora  informationsmängder  genom  rullning  suddar  ut  de  spatiala 
relationer.  Bläddring  mellan  sidorna  är  ofta  naturligare  och 
effektivare.

• Utforma inmatningsfunktioner rätt:  stora  mängder  text  som ska 
matas in kan kräva en ordbehandlingssystem. Användaren ska stödjas 
i att mata in information med situationsspecifik struktur och innehåll 
genom specialiserade hjälpmedel.

• Anpassa pekfunktioner till arbetssituationen: användaren ska inte 
behöva växla för mycket mellan tangentbord och mus och placeringen 
av olika pekfunktioner bör vara så att användaren inte behöver röra 
musen för mycket.

Det är tydligt att designbesluten har en koppling i Nielsens designprinciper 
(Preece et al, 2002) men att Sandblad et al har överfört de till de särskilda 
krav gällande IT-system på arbetsplatser med syfte att  minimera kognitiva 
arbetsmiljöproblem och därmed minska IT-stress. 

2.5 Teorisyntes
För att utföra en uppgift på en arbetsplats krävs ett arbetssystem vilket består 
av  ett  tekniskt  och  ett  socialt  delsystem (Herczeg,  2009).  Hela  systemet 
behövs beaktas vid undersökningar av användbarheten i interna system. Om 
arbetsrelaterade stress kan uppstå  i  ett  arbetssystem beror på de upplevda 
kraven  och  användarens  upplevd  kontroll  samt  det  sociala  stödet  i 
arbetssystemet.  Upplevda  krav  påverkar  de  sociala  delsystem  genom  att 
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påverkar själva ombuden. Den upplevda kontrollen visar sig i det tekniska 
delsystemet  genom  att  användaren  upplever  kontroll  över  den  tekniska 
utrustningen och arbetsmiljön samt får formell  stöd genom telefonsupport. 
Social  stöd  finns  genom  formella  och  informella  relationer  mellan 
användaren och personer i företaget. Se figur 6.

Användbarheten i ett internt IT-system utgör en del i arbetssystemet då det 
berör den tekniska utrustningen i det tekniska delsystemet.  Enligt Herczeg 
(2009) ska alla olika delsystem i ett arbetssystem beaktas och inte enbart den 
delen som ska utvecklas. En hög användbarhet ökar användarens upplevda 
kontroll i arbetssystemet och bidrar därmed till att undvika arbetsrelaterade 
stress men arbetsrelaterade stress kan ändå uppstå om inte hela arbetssystem 
beaktas.

Modellen för ett arbetssystem kan användas vid distansarbete då även den 
består av ett tekniskt och ett socialt delsystem. Till skillnad från arbetssystem 
på traditionella arbetsplatser skiljer  sig den rumsliga omgivning mellan de 
olika  medarbetarna.  Formella  och  informella  relationer  finns  även  i 
arbetssystem  vid  distansarbete  men  kommunikationen  sker  inte  vid 
personliga  kontakter  och  möten.  Ett  arbetssystem  vid  en  arbetsmiljö  på 
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distans  skiljer  sig  i  större  utsträckning  mellan  olika  medarbetare  än  på 
gemensamma arbetsplatser och är svårare för arbetsgivaren att överblicka.
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3 Metod

3.1 Vetenskaplig ansats
För undersökningen valdes en induktiv ansats och i undersökningen användes 
både kvantitativa metoder som samlar in kvantifierbar data, alltså data som 
kan  struktureras  och  mätas,  samt  kvalitativa  metoder  med  syfte  att  få  in 
djupare och beskrivande data. Datainsamlingstekniker

3.2 Datainsamlingstekniker
Undersökningen grundades på tre olika datainsamlingstekniker:

• Hierarkisk uppgiftsanalys
• Enkät enligt SUMI-metoden
• Användarintervju

Den kvantitativa metoden utgjordes av en enkät enligt SUMI-metoden som 
skickades till alla ombud som använder det interna systemet. Som kvalitativa 
metoderna  gjordes  uppgiftsanalyser av  de  viktigaste  uppgifterna  samt 
användarintervju med 5 ombud.
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Figur 7: Undersökningsmetoder



Utifrån resultaten efter den hierarkiska uppgiftsanalysen och enkäten enligt 
SUMI genomfördes användarintervju för  att  kunna undersöka djupare vad 
som har kommit fram som resultat efter expert- och användarutvärderingen.

3.3 Avgränsning i metodval
Planerat  var  från  början  att  genomföra  användartest  i  kombination  med 
användarintervju. Användartest hade krävt att testpersoner skulle genomföra 
uppgifter  i  systemet  när  testledaren  är  med  och  iakttar  testpersonen.  Att 
genomföra uppgiften i verkliga användningskontext hade dessutom krävt att 
testpersonen samtidigt pratar med en kund i telefon. Men då arbetssituationen 
vid distansarbete innebär att testpersonerna i regel arbetar själv och ostörd 
kan  det  utgås  ifrån  att  testpersonerna  inte  skulle  känna  sig  bekväma  i 
situationen att bli iakttagen. Därför finns risken att testet inte skulle visa ett 
tillförlitligt resultat då stressen att bli iakttagen och stressen av att använder 
systemet inte skulle kunna skiljas åt och därmed undersökas. 

I vidare forskning skulle användartest kunna genomföras vid arbetsplatser där 
testpersonen  är  van  med  att  jobba  i  ett  internt  system  med  flera  andra 
personer i  rummet,  en situation som skulle kunna finnas till  exempel i ett 
kundcenter. Däremot kan det vara svårt att genomföra användartest och andra 
metoder  som  kräver  att  en  testledare  är  med  på  arbetsplatsen,  som  till 
exempel en observation, när det gäller arbete på distans, då de användare är i 
större utsträckning van vid att jobba ensam och ostörd.

Därutöver  hade  en  heuristisk  utvärdering  kunnat  bidra  till  att  hitta 
felaktigheter  i  systemet  och  sammanställa  vad  som  strider  mot 
designprinciper  enligt  Norman  eller  Nielsen  (Preece  et  al,  2002).  En 
heuristisk utvärdering skulle dessutom kunna baseras på designbeslut enligt 
Sandblad et al.

En annan möjlighet  att  ta  reda  på användbarhetsproblem som användarna 
möjligtvis uppleva är att undersöka bolagets egna, hemliga Facebookgrupp i 
vilken 120 av 158 av systemets användare är medlem. Genom att göra en 
analys av inläggen i gruppen som handlar om systemets användbarhet skulle 
en mängd data kring objektiva problem och subjektivt upplevelse av systemet 
kunna sammanställas.
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I  samband med utbildningar och fortbildningskonferenser  med användarna 
skulle genom arbetet i fokusgrupper kunna sammanställas relevant data kring 
systemet.

Alternativ till  SUMI-enkäten kunde även UDIPA (Utvärderingsverktyg för 
datorstödets inverkan på den psykosociala arbetsmiljön) ha använts. UDIPA 
utvecklades inom ramen av ett C-uppsats i kognitionsvetenskap vars syfte var 
att bidra till  ökad kunskap om datorstödets inverkan på den kognitiva och 
psykosociala arbetsmiljön samt att ta fram ett lättfattligt utvärderingsverktyg 
(Thorner,  2011).  Då  UDIPA  är  resultat  av  en  kognitionsvetenskaplig 
undersökning grundas den på en bred teoretisk bas inom det området. 

På  grund  av  den  begränsade  tiden  av  undersökningen  valdes  att  inte 
genomföra heuristiska utvärderingar, analysen av Facebooksidan och arbete 
med  fokusgrupper.  Användartest  eller  observationer  genomfördes  inte  då 
resultaten anses ha för låg reliabilitet,  då stressen av att bli iakttagen i sitt  
arbete skulle kunna påverka resultaten.  Istället  för UDIPA-metoden valdes 
SUMI-metoden då enkätens resultat jämförs med över 1000 svar från tidigare 
utvärderingar.

3.1 Enkät enligt SUMI-metoden 
SUMI står för Software Usability Measurement Inventory och utvecklades av 
Dr. Jurek Kirakowski, medlem i Human Factors Research Group (HFRG) vid 
University College Cork, Irland, 1990 (Kirakowski, 1994). SUMI är en testad 
och beprövad metod för att mäta programvarans kvalitet ur slutanvändarens 
perspektiv och kan hjälpa till att upptäcka brister i användbarheten. Metoden 
baseras  på  en  omfattande  referensdatabas  med  utvärderingsdata  av  150 
system  och  erbjuder  en  effektiv  analys  samt  verktyg  för  att  generera 
rapporter.

SUMI-enkäten består av 50 påståenden på svenska som kan besvaras med 
alternativen ”Instämmer” - ”Tveksam” - ”Instämmer ej”. Påståenden täcker 5 
olika områden, vilka är effektivitet, affekt, hjälpsamhet, kontroll, lärbarhet.

Några exempel på påstående från SUMI:
”Detta program svarar för långsamt på inmatningar.”
”Jag föredrar  att  hålla  mig till  de menyförslag  som jag känner till  
bäst.”
”Det här programmet är frustrerande att använda.”
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Datan som samlas in med SUMI analyseras genom programmet SUMISCO 
och  omvandlas  till  en  global  delskala,  och  ytterligare  fem  subskalor 
effektivitet,  affekt,  hjälpsamhet,  kontroll  och  lärbarhet.  I  SUMISCO sätts 
resultaten i relation till mer än 1000 svar från över 150 undersökta system.

3.1.1 Urval

Fallstudiens interna system som ska utvärderas används av 158 ombud i hela 
Sverige. Inget ytterligare urval gjordes för att få en så hög svarsfrekvens som 
möjligt,  samt  för  att  rikta  undersökningen  mot  alla  kunskapsnivåer  bland 
ombuden. 

3.1.2 Genomförande

En länk till  SUMI-enkäten online (http://sumi.ucc.ie/se/) skickades till  alla 
158  ombud  lokaliserad  över  hela  Sverige.  Dessutom  informerades  om 
enkäten på Facebook, där företaget har en sluten grupp för alla som jobbar 
som ombud.

Länken skickades ut tillsammans med en information om utvärderingen samt 
instruktioner  hur  enkäten  ska  fyllas  i.  Respondenterna  behövde  ange  ett 
lösenord så att svaren kunde sammanställas i SUMISCO. Informationen om 
enkät och länken skickades ut måndag 30 april med ett sista svarsdatum den 3 
maj. Den 3 maj lämnades information från HFRG att 41 personer hade svarat 
på  enkäten.  Samma  dag  skickades  ut  en  påminnelse  till  alla  med  sista 
svarsdag måndag 6 maj 2013. Totalt deltog 63 respondenter mellan 30 april 
och 7 maj i undersökningen.

3.1.3 Analys 

Resultat  och  analysen  av  enkätundersökningen  gjordes  i  SUMISCO  hos 
HFRG. För att analysera datan användes programmet SUMISCO som HFRG 
tillhandahålla.  Resultaten  sammanställdes  i  form  av  en  datatabell  samt 
analyserad i en global skala och fem delskalor avseende områden

• Global: Användarens uppfattning om systemets användbarhet. 
• Effektivitet: Användarens känsla att de snabbt och ekonomiskt kan 

utföra sina uppgifter alternativt att systemet hindrar de.
• Affekt:  Psykologisk  term för  emotioner,  hur  användaren  upplever 

systemet. Att veta hur användaren upplever systemet ger information 
om i vilken grad användarna nå sina mål (Brave et al, 2006)
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• Hjälpsamhet:  avser  hur  systemet  hjälper  användaren,  avser 
kommunikationen  i  systemet  via  felmeddelanden,  hjälpfunktioner 
mm.

• Kontroll:  användarens  känsla  av  att  ha  kontroll  över  systemet,  på 
grund av att systemet svarar som förväntat på indata och kommandon 
och att vara lätta att förstå för användaren.

• Lärbarhet:  användarens  känsla  hur  lätt  den  kan lära  sig  systemet 
samt vilka hjälpdokumentationer och -funktioner som finns.

I  SUMISCO jämfördes enkätsvaren med resultat  från tidigare genomförda 
undersökningar med över 1000 svar från över 150 testade system. Resultatet 
standardiseras med ett medelvärde av 50 och en standardavvikelse av 10. För 
varje  subskala  beräknar  SUMISCO  ett  medelvärde  och  ett  95% 
konfidensintervall.

3.1.4 Tillförlitlighet

Undersökningen enligt SUMI-metoden har hög tillförlitlighet, då metoden är 
grundad på mångårig forskning samt är validerad. 

Osäkerhet kan däremot finnas beroende på vilka respondenter som fyller i 
enkäten. En person som fick länken till undersökningen svarade att den inte 
hade kommit igång med sitt  praktiska arbete som ombud och därmed inte 
kände  sig  tillräcklig  kunnig  i  systemet  för  att  besvara  frågorna.  Personen 
informerades  då  om  att  det  är  viktig  att  alla  olika  kunskapsnivåer 
representeras i undersökningen, och personen uppmuntrades att även fylla i 
enkäten. På grund av att svaren är anonyma kan det däremot inte fastställas 
om personen gjorde det.

En annan person kritiserade att frågorna var komplicerade och svåra att förstå 
och att  personen därför avstod  från att  besvara enkäten.  Den kritiken kan 
anses som berättigad. SUMIs styrka av att ha hög tillförlitlighet på grund av 
att frågorna är väl genomarbetat och grundligt validerade betyder också att de 
inte  är  anpassade  till  utvärderingens  IT-system  samt  respektive  grupp  av 
respondenter. 

3.1.5 Etiska överväganden

Frågorna  i  SUMI-enkäten  är  inte  av  personlig  natur.  Enkäten  fylls  i  helt 
anonymt  via  internet  och  resultaten  kan  inte  kopplas  till  någon  av 
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respondenterna.  Respondenterna  upplystes  om  det  i  informationen  som 
skickades ut. 

3.2 Hierarkisk uppgiftsanalys
Uppgiftsanalyser används för att kartlägga befintliga scenarier och omfattar 
olika typer av uppgiftsanalyser (Preece et al, 2007).

En  hierarkisk  uppgiftsanalys  eller  hierarchical  task  analysis  (HTA)  är  ett 
systematiskt sätt  att  utveckla en beskrivning av uppgifter och deluppgifter 
som behövs göras för att nå ett mål. Analysen utgår ifrån att definiera ett mål 
som  användaren  ska  uppnå.  Målet  bryts  sedan  ner  i  olika  uppgifter  och 
handlingar samt en plan över hur de olika delmoment ska utföras för att nå 
målet. Ett mål är en önskvärd tillstånd i systemet (Kirwan et al, 1992).

Uppgifter är olika aktiviteter som användaren behöver utföra för att nå målet. 
Det  är  även uppgifter som behövs utföras för att  komma över svårigheter 
eller problem. 

Handlingar är varje typ av beteende som krävs för att uppgifter ska utföras. 
Det är lägsta beskrivningsnivå i analysen. Här beskrivs att en användare har 
förmåga att utföra uppgifter för att nå ett mål, att hitta och förstå information 
som behövs  för  att  välja  de  passande  uppgifter  samt  att  hitta  och  förstå 
feedback att målet har nåtts eller vad mer som krävs för att nå målet.

3.2.1 Urval

Hierarkiska  uppgiftsanalyser  genomfördes  för  de  uppgifterna  som är  mest 
centrala, det vill säga som varje användare behöver utföra för att nå målet att 
sälja produkter. Följande två uppgifter anses som grundläggande i det dagliga 
arbetet:

• Teckna försäkring
• Skapa offert

Detta  är  dessutom uppgifter  som användaren  genomför  samtidigt  som ett 
kundsamtal pågår.

3.2.2 Genomförande

Uppgiftsanalysen genomfördes för varje mål för sig och genom att avbilda 
alla nödvändiga steg som det befintliga IT-systemet kräver att användaren går 
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genom gjordes en hierarkisk uppgiftsanalys. Ett diagram skapades för varje 
mål  och i  diagrammet  utgjorde varje  handling  en ruta.  Handlingarna  som 
tillsammans  ledde  till  att  utföra  en  uppgift  grupperades  med  hjälp  av 
förbindande sträck. Dessutom skrevs en plan för vilka handlingar som krävs 
för  att  utföra  en  uppgift.  På  så  sätt  bildades  ett  diagram  som visar  alla 
uppgifter och handlingar samt plan som leder till att uppfylla ett mål. 

Diagrammen kompletterades  sedan med olika  färgmarkeringar.  Handlingar 
som  måste  genomföras  för  att  kunna  gå  till  nästa  steg  markerades  med 
samma färg som i IT-systemet. Handlingar som måste genomföras utan att de 
är  markerade  i  IT-systemet,  som  alltså  leder  till  ett  felmeddelande  när 
användaren inte  utför  handlingen,  markerades  med i  röd.  Handlingar  som 
bildar ett avslut av en sida och där systemet byter till en ny sida markerades i 
grönt.

3.2.3 Analys 

Utgående från målen ”teckna försäkring” samt ”skapa offert” analyserades 
uppgifter och deluppgifter som behövs genomföras för att nå målet. Olika 
planer definieras som förklarar flödet mellan uppgifter och deluppgifter.

Hierarkien visualiseras i diagram. Diagrammen visar vilka uppgifter systemet 
anger  som  krav  genom  en  färgmarkering  (blå)  och  asterisk  samt  vilka 
uppgifter som inte markeras i blå trots asterisk men som är tvingande för att 
kunna fortsätta vidare i systemet (röd).

Vidare jämförs diagrammen för att upptäcka likheter och skillnader. Likheter 
för att hitta möjligheter att förenkla förfarandet i systemet genom att skapa 
synergieffekter mellan likadana uppgifter, skillnader för att hitta områden där 
olikheter kan skapa förvirring hos användaren och som försvåra användandet.

Med  hjälp  av  diagrammen  ska  även  möjligheter  för  förenkling  och 
förkortning av flödet av uppgifter som leder till ett mål hittas.

3.2.4 Tillförlitlighet

Hierarkiska uppgiftsanalysen som den genomfördes i det här arbetet har en 
hög reliabilitet, då den orienterar sig vid IT-systemets flöde av inmatningar 
som behövs göras för att komma till mål. Reliabiliteten är lägre när analysen 
fokuserar  på  att  undersöka  de  faktiska  handlingarna  som  krävs  för  att 
genomföra uppgiften utan hjälp av ett IT-system.
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3.3 Användarintervju
Efter  att  systemet  undersöktes  med  hjälp  av  SUMI-enkät  och  hierarkiska 
uppgiftsanalyser genomfördes användarintervjuer med 5 ombud. Intervjuerna 
genomfördes  via  telefon  men  intervjuaren  var  personlig  bekant  med  alla 
respondenter. Intervjun var semi-strukturerad och bestod av 9 öppna frågor, 
där  utrymme  för  följdfrågor  och  respondentens  egna  reflektioner  fanns. 
Intervjun var beräknat att ta maximalt 60 minuter. 

3.3.1 Urval

För att respondenterna ska representera olika grupper av användare valdes 5 
respondenter  som  har  arbetat  med  systemet  och  som  representerar  olika 
kunskaps-  och  erfarenhetsnivåer,  från  ca.  1  år  som ombud upp till  26 år. 
Systemet har funnits sedan 2004. Alla respondenter arbetar med systemet vid 
en arbetsmiljö på distans.

Utifrån  SUMI-enkäten  och  uppgiftsanalysen  definierades  vilka  områden  i 
användning  av  systemet  intervjun  skulle  fokusera  på.  Frågorna  togs  fram 
utifrån resultaten som samlades in genom SUMI-enkäten samt även utifrån 
de hierarkiska uppgiftsanalyser. Frågorna (bilaga 2) täcker områden

• om respondenten
• om arbetsplatsen
• om arbetet i systemet
• om känslor för systemet.

Syfte  är  att  få  djupare  information  om  hur  respondenterna  arbetar  med 
systemet  samt  vilka  känslor  uppstår  vid  användning  av  systemet.  En 
beskrivning av hur arbetsplatsen ser ut ska bidra till att få en bild av hur de 
olika distansarbetsplatser gestaltas.

3.3.2 Genomförande

Intervjuarna  genomfördes  via  telefon.  Intervjuaren  ringde  upp  varje 
respondent  och  ställde  9  öppna  frågor.  Samtidigt  förde  intervjuaren 
anteckningar.  Intervjuarna  tog  mellan  15  till  60  minuter  beroende  på  hur 
utförligt respondenten valde att besvara frågorna. 

3.3.3 Analys 

Användarintervjuerna  analyserades  genom  att  sammanställa  svaren  och 
arbeta fram likheter och skillnader. 
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3.3.4 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten av metoden beror på många faktorer. Situationen påverkas 
starkt av stämningen och tillit mellan intervjuaren och respondenter.

Av  tidsskäl  genomförs  enbart  5  användarintervju.  Då  intervjuarna  kan 
påverkas så starkt av yttre omständigheter skulle reliabiliteten vara högre ju 
fler  användarintervju skulle  kunna genomföras.  Reliabiliteten  skulle  också 
höjas om olika intervjuare genomför användningsintervjuer för att minimera 
personliga påverkningar eller tolkningar i intervjun.

3.3.5 Etiska överväganden

Etiska  överväganden  var  viktiga  då  intervjuaren  kom  nära  respondentens 
privata område samt även respondentens arbetssätt  och kundkontakter. Det 
var ytterst viktig att respondenterna kunde förlita sig på att sekretess beaktas i 
samband med intervjun både vad som gäller det privata område men även 
respondenternas arbete i systemet. 

Respondenterna informerades tydligt om att intervjun sparades anonymt och 
könsneutralt. Innan och efter intervjun fick alla respondenter tillfälle att ställa 
egna frågor och att diskutera de.
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4 Resultat och analys

4.1 SUMI-enkät
63 respondenter av 158 personer som jobbar med systemet fyllde i enkäten 
mellan 29 april och 7 maj 2013. Det är ett svarsfrekvens på 39,87 %.

Efter  analysen  av  resultaten  med  hjälp  av  SUMISCO  sammanställdes 
resultaten i olika diagram. I SUMISCO jämförs enkätsvaren med resultat från 
tidigare  genomförda  undersökningar  med  över  1000  svar  från  över  150 
testade  system,  som är  standardiserad  med  ett  medelvärde  av  50  och  en 
standardavvikelse  av  10.  Resultaten  är  indelad  i  subskalorna  ”Global”, 
”Effektivitet”,  ”Affekt”,  ”Hjälpsamhet”,  ”Kontroll”  och  ”Lärbarhet”.  För 
varje  subskala  beräknar  SUMISCO  ett  medelvärde  och  ett  95% 
konfidensintervall.

Då den standardiserade  databasen innehåller  värden  från  utvärderingar  av 
framgångsrika,  kommersiella  produkter  kan  ett  system  som når  ett  värde 
mellan 40 och 60 i de olika skalorna anses jämförbart gällande användbarhet 
med de flesta av tidigare undersökta produkterna.

Figur  8  visar  att  enligt  SUMISCO´s  utvärdering  av  de  50  påståenden  i 
enkätundersökningen ligger systemet enbart knappt under medelvärdet och 
inom en tolerans av +/- 10 vilket visar att systemet uppfattas som likvärdig 
med andra kommersiella, framgångsrika system. Subskalan ”Affekt” visar ett 
värde över 50, här har alltså utfallet varit lite mer positivt än medelvärdet. 
”Lärbarhet”  ligger  exakt  på  medelvärdet  medan  de  andra  värden 
”Effektivitet”, ”Hjälpsamhet”, ”Kontroll” och ”Global användbarhet” ligger 
strax under medelvärdet. Framför allt subskala ”Kontroll” ligger tydligt under 
medelvärdet.
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SUMI-metodens  delskalorna  hänger  nära  ihop  med  Nielsens 
kvalitetskomponenter (Nielsen, 2012):

Nielsens kvalitetskomponenter SUMI delskalorna

Användbarhet:  kvalitetsmått  som 
beskriver  hur enkel en design är att 
använda.

Global: Användarens uppfattning om 
systemets användbarhet. 

Lärbarhet:  Hur  lätt  är  det  för 
användaren  att  slutföra 
grundläggande  uppgifter  första 
gången den använder designen?

Lärbarhet:  användarens  känsla  hur 
lätt  den  kan  lära  sig  systemet  samt 
vilka  hjälpdokumentationer  och 
-funktioner som finns.

Effektivitet: När användaren har lärt 
sig  designen,  hur  snabbt  kan  den 
genomföra ärenden?

Effektivitet:  Användarens känsla att 
de snabbt och ekonomiskt kan utföra 
sina uppgifter alternativt att systemet 
hindrar de.
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Lätt  att  minnas:  När  användaren 
återkommer till designen efter en tid, 
hur snabbt är den i gång igen?

Kontroll:  användarens känsla av att 
ha kontroll  över  systemet,  på grund 
av att systemet svarar som förväntat 
på  indata  och  kommandon  och  att 
vara lätta att förstå för användaren.

Felhantering:  Hur  många  fel  gör 
användaren,  hur  allvarliga  är  felen 
och hur lätt kan den åtgärda felen?

Hjälpsamhet:  avser  hur  systemet 
hjälper  användaren,  avser 
kommunikationen  i  systemet  via 
felmeddelanden, hjälpfunktioner mm.

Tillfredsställande:  Hur  trivsam  är 
det att använda designen.

Affekt:  Psykologisk  term  för 
emotioner,  hur  användaren  upplever 
systemet.  Att  veta  hur  användaren 
upplever  systemet  ger  information 
om i vilken grad användarna nå sina 
mål (Brave et al, 2006)

Förutom jämförelser av resultat indelade i de olika subskalor sammanställer 
SUMISCO även information om de olika påståenden i enkäten. En del av 
påstående  är  positiva  och  en  del  negativa.  Genom  att  utvärdera  i  vilka 
respondenterna  instämma  eller  ej  instämma  jämfört  med  genomsnittet  av 
svaren i SUMISCO - databasen identifieras styrkor och svagheter i systemet. 
Jämförelse  görs  med  så  kallade  Chikvadratfördelning  som  bygger  på 
jämförelsen mellan observerade frekvenser och förväntade frekvenser, där en 
förväntad frekvens är den frekvensen som kan förväntas om den hypotes som 
ska  prövas  är  sann.  Om hypotesen  är  sann bör  observerad  och  förväntad 
frekvens vara nästintill lika, detta innebär att om differensen kvadreras av 
observerad och förväntad frekvens är resultatet ett litet tal.

Påståenden kan grupperas i områden som följer Sandblads typer av kognitiva 
arbetsmiljöproblem (Sandblad et al, 1991), se tabell  1, respektive Nielsens 
kvalitetskomponenter (Nielsen,  2012),  se tabell  2 samt tabell  3.  Kognitiva 
arbetsmiljöproblem  är  hinder  som  försvårar  och  förhindrar  förståelse, 
möjligheter  till  överblick,  påverkan  samt  kontroll  och  styrning  av 
arbetsprocesserna.

Tabell 1: SUMI-resultat relaterad till kognitiva arbetsmiljöproblem:

Kognitiva arbetsmiljöproblem SUMI-resultat ”Svagheter”

Orienteringsproblem Det är relativt enkelt att flytta från en del 
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av en uppgift till en annan.
Menyerna  verkar  vara  ganska  logiskt 
organiserade.
Jag  föredrar  att  hålla  mig  till  de 
menyförslag som jag känner till bäst.

Kognitivt "tunnelseende" Det  finns  aldrig  tillräckligt  med 
information på skärmen när det behövs.

Belastningar på korttidsminnet Jag  tycker  att  det  här  programmet  är 
inkonsekvent.

Onödig kognitiv belastning Programmet presenterar sig på ett väldigt 
tilltalande sätt.

Problem  att  identifiera  en 
process’ status

Systeminformationen  presenteras  på  ett 
tydligt och begripligt sätt.
Detta  program  svarar  för  långsamt  på 
inmatningar.
Det  har  hänt  att  programmet  avbrutits 
oväntat.

Tabell 2: SUMI-resultat relaterad till kvalitetskomponenter:

Kvalitetskomponenter SUMI-resultat ”Svagheter”

Lärbarhet Det  tar  för  lång  tid  att  lära  sig 
programfunktionerna.
Att  lära  sig  det  här  programmet  är  i 
början problemfyllt.

Lätt att minnas Programmet  tillåter  användaren  att 
minska antalet tangentnedtryckningar.

Effektivitet Att få ut och in datafiler från systemet är 
inte lätt.

Hjälpsamhet Programmet  har  hjälpt  mig  lösa  alla 
problem jag har haft vid användning av 
det.
Hjälpinformationens mängd eller kvalité 
varierar i systemet.

Tabell 3: SUMI-resultat relaterad till kvalitetskomponenter:
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Kvalitetskomponenter SUMI-resultat ”Styrkor”

Lätt att minnas Jag måste  gång på gång gå tillbaka för 
att titta på vägledningarna. 

I ISO-standarden 9241-11 återfinns även Nielsens kvalitetskomponenter. ISO 
sätter  användbarheten  i  relation  till  användningskontext,  därmed  alltså 
användare, uppgift, utrustning och miljö. Hela systemet av användarkontext 
och användbarhet resulterar i att ett mål uppfylls. 

Den statistiska utvärderingen av SUMI-enkäten visar att användarnas svar på 
påståenden ligger nära medelvärdarna ifrån tidigare utvärderingar av andra 
system.

Förutom  påståenden  besvarade  respondenterna  även  2  fritextfrågor.  58 
respondenter besvarade frågan: ”Vad tycker du är bäst med detta program,  
och varför?”, varav 3 med ”vet ej”. 3 respondenter gav negativa svar:

• Erbjuds bara detta för oss ombud
• Inget är bäst
• Inget är bra med det

Alla andra svar var positiva. Så svarade 16 respondenter att systemet är lätt, 
lätt att använda, lätt att lära sig, lätt att förstå. 12 respondenter svarade att 
systemet är enkelt. Även de övriga svar var i varierande grad positiva, med 
gradering  genom  formuleringar  som  ”relativt  enkelt”,  ”bra  funktioner 
överlag”, ”tämligen enkelt att använda” eller ”ganska enkelt ibland”. Några 
svar lämnade tolkningsutrymme, som ”svårt att säga något som är superbra 
eller bäst!”, ”det är bra till sin uppgift” eller ”det gör jobbet trots all krångel”. 
Svaret att en gif-animation som visas när uppgiften är genomförd är det bästa 
med systemet skulle även kunna tolkas som negativt. Respondenternas svar 
kan framför allt kopplas till Nielsens kvalitetskomponenter ”Lärbarhet” och 
”Lätt att minnas” (Nielsen, 2012).

Den  andra  fritextfrågan  ”Vad i  programmet  anser  du  bör  förbättras,  och  
varför?” besvarades av 58 respondenter. 3 svarade ”vet ej” eller ”?”. Av de 
andra 55 svaren var 7 positiva, det vill säga respondenterna tycker att inget i 
program behövs förbättras eller att de inte kommer på något just då. 

I övrigt nämns följande områden som bör förbättras:
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• 19 nämner användbarheten
• 10 nämner sökfunktionen 
• 8 nämner tillgängligheten, operativsystem eller kompatibilitet.

De 3 respondenter som besvarade första frågan negativt lämnade även kritik i 
den andra frågan. En respondent yttrade sin åsikt tydligt:  ”allt,  det sämsta 
kundsystem  jag  jobbat  i  och  jag  har  jobbat  i  många  under  årens  lopp”. 
Respondenternas negativa svar hör framför allt till  kvalitetskomponenterna 
”Felhantering”, ”Effektivitet” och ”Tillfredsställande” (Nielsen, 2012).

Sammanfattningsvis tycker majoriteten av respondenterna (95%) att systemet 
fungerar  bra  och  uppfyller  sin  uppgift.  Men  samtidigt  anger  87%  av 
respondenterna punkter som bör förbättras i systemet. Det visar att även om 
kritik yttras och förbättringspotential finns enligt respondenterna så uppfattas 
systemet ändå som bra och positiv. Det speglas även i analysen av svaren 
som respondenten gav på de 50 påståenden. 

Samma effekt kan iakttas i samtal med användarna i andra sammanhang. På 
ett  säljmöte  med 5 ombud i  en region ställdes frågan vad alla  tycker  om 
systemet. Svaret var genomgående positivt och alla tyckte att systemet fyllde 
sin funktion, fungerade och att de kunde utföra uppgifterna i systemet som 
önskad.  Ändå  nämndes  under  mötet  ett  flertal  användbarhetsproblem  av 
samma användarna. Likaså nämndes en del problem på en intern konferens 
av företaget.

På frågan ”vilket är ditt huvudsakliga syfte att använda programmet” svarade 
76%  uttryckligen  att  systemet  användes  för  att  genomföra  uppgifterna 
”teckna försäkring” och ”skapa offert”. De övriga svaren omfattar även de 
uppgifterna, men mer allmänt, som t.ex. ”mitt dagliga arbete” eller ”jobb”. 
Bara 13% nämner uttryckligen uppgifter som har med kundvård att göra och 
som berör funktioner i systemet som är typiska för Customer Relationship 
Management,  ett  system  som  omfattar  styrning,  organisering  och 
administration av kunder och kundrelationer i ett företag. Respondenternas 
svar beskriver därmed användningskontexten för IT-systemet (ISO 9241-11).

På frågan ”Hur viktig för dig är den typ av program som du nyss betygsatt” 
svarade 49 ”mycket viktig”, 13 ”viktig” och 1 ”inte särskilt viktig”.
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På frågan ”Hur skulle du bedöma dina datakunskaper och färdigheter svarade 
15  ”mycket  erfaren  och  tekniskt”,  37  ”bra  men  inte  mycket  tekniskt”,  9 
”klarar  de  flesta  program”  och  2  ”tycker  de  flesta  program  är  svåra  att 
använda”.

Enligt SUMISCO´s utvärdering av de 50 påståenden i enkätundersökningen 
ligger systemet enbart knappt under medelvärdet och inom en tolerans av +/- 
10 vilket visar att systemet uppfattas som likvärdig med andra kommersiella, 
framgångsrika system. Användarna verkar  gillar  systemet  då resultatet  för 
delskalan ”Affekt” ligger över medelvärdet och gällande ”Lärbarhet” ligger 
resultatet  exakt  på  medelvärdet,  systemet  har  alltså  en  genomsnittlig 
lärbarhet.

Men trots det resulterar utvärderingen av de enskilda påståenden till att två 
frågor gällande delskalan ”Lärbarhet” finns med bland svagheter. Det betyder 
alltså att fler användare än förväntad har besvarat påståenden 

• det tar för lång tid att lära sig programfunktionerna
• att lära sig det här programmet är i början problemfyllt

med ”instämmer”. 

SUMISCO- analysen sammanfattar de frågorna där användarnas svar avviker 
tydligt  ifrån  databasens  förväntade  svar.  När  avvikelsen  är  negativ  visar 
analysen en svaghet i systemet. Svagheter finns enligt SUMISCO-analysen i 
följande områden:

• Struktur
• Filhantering
• Lärbarhet och utbildning
• Systemets svarstid och stabilitet
• Design
• Support och hjälpfunktion

SUMISCO-analysen visar även en positiv avvikelse, vilket betyder att det är 
en styrka i systemet. Frågan ”Jag måste gång på gång gå tillbaka för att titta 
på  vägledningarna.”  har  tendensen  att  färre  respondenterna  än  förväntad 
instämmer.  Detta  kan  beror  på  att  det  inte  finns  någon  vägledning  i  ett 
tidigare steg i systemet.
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Undersökningen omfattar även två fritextfrågorna och frågan ”Vad tycker du 
är bäst med detta program, och varför?” besvaras av 12 respondenter med att 
det är enkelt och 16 respondenter beskriver systemet som lätt, lätt att lära sig 
eller lätt att använda.

Det visar på att även om fler än förväntad instämmer i påståenden att det tar 
lång tid att lära sig funktionerna samt att det i början är problemfyllt att lära 
sig programmet uppfattas det ändå som relativt lätt att lära sig systemet som 
helhet samtidigt som respondenterna använder systemet regelbunden vilket 
leder till  att respondenterna har fått lära sig funktionerna. Lärbarheten kan 
uppfattas som ett hinder i ett system som används frivilligt och där det finns 
andra  system som alternativ.  Då  övergår  användaren  möjligtvis  till  andra 
program istället för att vara tvungen att lära sig och använda det befintliga 
systemet. 

Bland fritextsvaren på frågan ”Vad tycker du är bäst med detta program, och 
varför?” stödjer följande svaren detta:

• ”När man förstår hur man ska använda programmet så går det relativt 
fort.”

• ”När man har lärt sig och hittar det mesta går det bra.”
• ”Rätt så enkelt när man väl lärt sig.”
• ”Funkar för det mesta när man väl lärt sig hitta i det.”

Användarna  ligger  över  medelvärdet  när  det  gäller  påståenden  inom 
delskalan  ”Affekt”.  Det  betyder  att  användarna  gillar  systemet  mer  än 
medelvärdet av alla  andra undersökta program i  databasen. Resultatet  kan 
förvåna  på  så  sätt  att  utgångspunkten  för  arbetet  var  att  ett  flertal 
användbarhetsproblem nämndes av användarna i olika sammanhang. För att 
bedöma varför användarna ändå gillar systemet betraktas både fritextsvaren 
ifrån SUMI-enkäten samt intervjusvaren. 

Bland  svaren  på  frågan  ”Vad  tycker  du  är  bäst  med  detta  program,  och 
varför?” bidrar följande till att förstå varför användarna gillar systemet:

• ”Mycket lätt att lära sig om man kan försäkringarna som man arbetar 
med”  och  ”...följer  säljprocessen...”:  Systemet  är  uppbyggt  kring 
försäljningsprocessen  av  försäkringar  och  för  säljare  som kan  den 
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fackliga biten är flödet av handlingar,  som analyserat  i  hierarkiska 
uppgiftsanalysen, logisk och lätt att följa.

• ”Jobbar i systemet varje dag och har jobbat med SAP innan, då är 
systemet  ganska  okomplicerad.”:  Användarna  jobbar  regelbunden  i 
systemet och har därför fått lära sig systemet så att det uppfattas som 
enkelt  att  använda.  Dessutom  har  användarna  andra  system  att 
jämföra med.

Det  visar  att  även  om  kritik  yttras  och  förbättringspotential  finns  enligt 
respondenterna så uppfattas systemet ändå som bra och positiv. Affekten är 
positiv  då  systemet  bidrar  till  att  användarna  når  sina  mål  i  önskad 
utsträckning (Brave, 2006).

4.2 Hierarkisk uppgiftsanalys
Hierarkiska  uppgiftsanalyser  genomfördes  för  de  2  vanligaste  uppgifterna 
som användarna utför i systemet, ”teckna försäkring” samt ”skapa offert”. 
Uppgiften ”teckna försäkring” kunde dessutom delas upp i 3 olika varianter 
beroende på om det handlar om en ny kund, en befintlig kund med ett nytt 
avtal  eller  en befintlig  kund med ett  befintligt  avtal.  Figur  9  visar  ett  av 
diagrammen som exempel. På grund av sekretess visas inte hela analysen i 
arbetet.
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Figur 9: Exempel på hierarkiska uppgiftsanalysens diagram



Uppgiftsanalyserna har visat att det krävs 12 respektive 10 deluppgifter för 
att teckna en försäkring. Varje deluppgift består av mellan 1 och 7 handlingar. 
För att skapa en offert krävs 7 deluppgifter med mellan 1 och 7 handlingar. 

Deluppgifterna är fördelade på tre inmatningssidor i systemet. För att komma 
vidare behöver användaren klicka  på ”fortsätt”  respektive ”spara”.  För  att 
komma tillbaka finns en länk i slutet av varje sida med en länk ”tillbaka”. När  
användaren  backar  finns  den  inmatade  informationen  kvar  om  Internet 
Explorer används, i andra webbläsare kan några uppgifter behövs skrivas in 
en gång till. 

I systemet markeras de rutorna som användaren måste fylla i med blå och 
inmatningsrutornas rubriker markers med en asterisk för de som måste fyllas 
i. Genom uppgiftsanalysen blev det tydligt att inte alla rutor som måste fyllas 
i för att kunna gå vidare till nästa sida i systemet är blåmarkerade, fast de är 
markerade med en asterisk. När de rutorna inte är ifyllda visar systemet ett 
felmeddelande. Felmeddelanden visas i röd skrift i början av sidan. Detta kan 
kopplas  till  Sandblads  beskrivning  av  det  kognitiva  arbetsmiljöproblemet 
inkonsistent  informationskodning  som  beskriver  olika  sätt  att  koda 
information,  till  exempel  genom  olika  färg  vilket  kan  förminska  den 
kognitiva  belastningen om kodningen är  logisk,  genomgående  och har  en 
koppling till verkligheten (Sandblad, 1991).

Uppgiftsanalysen  har  visat  att  inmatningen  av  uppgifter  i  systemet  följer 
samma struktur för olika uppgifter och att alla deluppgifter och handlingar 
behövs för att nå målet. Uppgiftsanalysen som genomfördes jämfördes även 
med andra uppgifter som kan utföras i systemet. Även om ingen detaljerat 
analys av andra uppgifter för andra typer av kunder och produkter gjordes 
bedömdes  det  att  de  följer  strukturen  av  den  undersökta  uppgiften  i  stor 
utsträckning.  De  olika  deluppgifterna  följer  samma ordning  vilket  gör  att 
användaren lär sig och kommer ihåg en viss följd som krävs av systemet. 

4.3 Användarintervju 
Utifrån resultaten från de hierarkiska uppgiftsanalyserna samt SUMI-enkäten 
togs  fram  9  intervjufrågor  som  ställdes  till  5  respondenter  i  ett  semi-
strukturerat intervju. Intervjuarna tog mellan 15 och 60 minuter.

Om respondenten:
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Hur länge har du jobbat med systemet?
Kan du beskriva din datavana?

Första två frågorna handlade om att  få mer information om respondenten. 
Respondenterna har arbetat för företaget ett år (3 respondenter), 3 år och 26 
år. Alla respondenter beskriver sin egen datavana som god eller mycket god, 
men ingen anser sig vara en teknisk väldig kunnig användare. En respondent 
beskriver sig som inte så datavan. Respondenternas beskrivning av sig själv 
genom erfarenheter och kunskaper bidrar att skapa en bild av användaren i 
enlighet med ISO-standarden 9241-11.

Om arbetsplatsen:

Vilken dator/ webbläsare brukar du använda och vilken skulle du vilja  
använda?
Hur ser din arbetsplats/ dina arbetsplatser ut?

Två respondenter skulle inte välja en annan webbläsare, de andra skulle vilja 
använda  Google  Chrome,  Firefox  eller  någon  annan  webbläsare.  Alla 
respondenter  använder  systemet  på  en  bärbar  dator  med  windows  som 
operativsystem.  En  respondent  skulle  hellre  vilja  använda  en  Mac,  men 
framför allt en annan webbläsare än Internet Explorer som systemet kräver 
för att fungerar bäst.

Alla respondenter har en fast arbetsplats i hemmet, men 3 av 5 respondenter 
uppger att de även arbetar på andra platser i huset. Den fasta arbetsplatsen 
beskrivs  som en bas  där framför allt  planerade  arbete  med kundkontakter 
utförs, däremot kan framför allt inkommande samtal kräva att respondenten 
jobbar i systemet på andra platser. En respondent påpekar att vara tvungen att 
använda systemet i andra miljöer när deltagandet i olika evenemang kräver 
detta.

Utrustning och miljön är förutom användaren och uppgiften det som enligt 
ISO 9241-11 utgör användarkontexten. Tillsammans med hierarkiska 
uppgiftsanalysen som beskriver olika uppgifter skapas så ett komplett bild av 
användningskontext.

Om arbete i systemet:
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Har du skapat ett eget material för ditt arbete i systemet,  som egna  
korta manual eller kom ihåg-lappar?
Använder du andra hjälpmedel, t.ex. papper och penna, när du jobbar  
med systemet? Om ja, vad är det för hjälpmedel, program, system som  
du använder, i vilken omfattning och varför?

Alla respondenter  använder papper  och penna som stöd i  sitt  arbete.  Som 
anledning för det anges av en respondent att den inte litar på systemet då det 
kan  hända  att  uppgifter  som matades  in  försvinner.  En  annan  respondent 
upplever osäkerhet om allt sparas på grund av att den är tvungen att jobba 
med en internetuppkoppling som bryts ibland. Även denna respondent saknar 
tillit  till  systemet.  Förutom  papper  och  penna  använder  en  respondent 
Microsoft Excel och en annan respondent skriver ut inkommande mejl och 
sparar de i en pärm. Genom att använda papper och penna som stöd i arbetet 
behåller  användarna  kontrollen  i  enlighet  med  krav-kontrollmodellen 
(Centrum för Arbets- och miljömedicin, 2009).

Ingen respondent har skapat en egen manual eller en egen lathund för arbetet 
i systemet. Om problem uppstår vänder sig respondenterna till företaget för 
att få hjälp. Manualen som finns tillgänglig i systemet används sällan eller 
inte alls av respondenterna. En respondent uppgav att har använt manualen i 
början,  men  att  den  inte  hjälper  om  en  felaktighet  i  systemet  uppstår. 
Möjligheten att vända sig till en person hos företaget för att få hjälp stödjer 
användaren och ger social stöd som enligt krav-kontrollmodellen är en faktor 
som påverkar hur en person bedömer en stressande situation. Respondenterna 
som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd har visat sig utveckla 
färre stressymtom än andra (Centrum för Arbets- och miljömedicin, 2009).

Om känslor:

Vilken känsla har du när du tänka på att jobba i systemet?
Hur känns det när någonting inte fungerar i systemet?
När  du ser  på  hur  tillfreds  du  är  med ditt  arbete  som ombud som  
helhet, vilken roll spelar systemet i din bedömning?

Tre  respondenter  uppgav  att  det  inte  är  jobbigt  att  tänka  på  att  jobba  i 
systemet,  den ena tyckte inte att systemet är bra men ändå ok, den andra 
tyckte att det är en naturlig del av arbetet och den tredje tycker att systemet 
känns ok. Två respondenter upplever negativa känslor när de tänker på att 
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jobba i systemet, den ena tyckte att det är jobbigt på grund av att den inte kan 
lita på systemet och den andra tyckte att det är jobbigt då den känner sig 
oroligt vad som kommer att hända.

När  någonting  inte  fungerar  i  systemet  känner  sig  två  respondenter 
frustrerade, en känner sig stressad och en känner sig stressad om det händer 
under ett kundsamtal. En respondent tycker inte att det gör något ”då man 
alltid kan skylla på en dator” när något inte fungerar.Detta ger respondenterna 
upplevelsen  av  social  stöd  vilket  påverkar  hur  de bedömer  en  stressande 
situation. Respondenterna som känner att de har ett väl fungerande socialt 
stöd har visat sig utveckla färre stressymtom än andra (Centrum för Arbets- 
och miljömedicin, 2009).

Att någonting går fel och respondenten känner sig frustrerad händer någon 
gång i månaden. En respondent är oroligt att tappa kunden när säljsamtalet tar  
för lång tid på grund av problem med systemet, vilket upplevs som stressande 
då  arbetet  är  provisionsbaserad.  Vilken  grad  av  arbetsrelaterade  stress 
användaren  upplever  beror  på  upplevda  krav  och  upplevd  kontroll  enligt 
krav-kontrollmodellen (Centrum för Arbets- och miljömedicin, 2009).

Hur mycket respondenterna anser att systemet påverkar deras tillfredsställelse 
i arbetet skiljer sig från mycket viktig och 70% till inte mycket eller ingen 
roll alls. Respondenten som uppger att det betyder mycket anser inte att det 
påverkar  tillfredsställelsen  negativt  då  respondenten  anser  systemet  vara 
ovärderligt då den möjliggör överhuvudtaget att respondenten kan arbeta på 
distans.  Två  respondenter  som  tycker  att  systemet  är  frustrerande  eller 
stressigt uppger att de ändå inte har något val, varav en anser att systemet inte 
alls har något med respondentens tillfredsställelse att göra, då det är likadan 
för alla. 

En respondent beskriver att den inte upplever systemet som stressande då den 
har möjlighet att jobba själv och i sin egen takt. Om respondent satt på ett  
kundcenter i 8 timmar med ständigt inkommande samtal skulle respondent 
upplever  det  som  stressig.  Respondentens  resonemang  speglar  krav-
kontrollmodellen  enligt  Centrum  för  Arbets-  och  miljömedicin  (2009). 
Därefter  är  förhållandet  mellan  upplevda  krav  och  upplevd  kontroll  i 
arbetssituation avgörande för om arbetet leder till negativa stressreaktioner.
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En respondent uppger att den tycker det är bra och roligt att jobba i systemet, 
men ange också att den inte är så datavan och aldrig har jobbat på något 
kontor tidigare. Samma respondent bedömer systemet att vara lätt att jobba 
med och lätt att förstå.

Även om användbarhetsproblem påverkar användaren verkar det inte leda till 
negativ stress hos användaren. Anledning till det är:

• att användaren inte har någon alternativ till  att använda systemet: i 
användarintervjuerna  svarade  flera  respondenter  att  systemet  är  en 
naturlig del av arbetet, att användaren är glad för att systemet finns 
vilket möjliggör att kunna jobba på distans.

• att alla andra ombud använder samma system: användaren påpekar att 
alla har samma förutsättningar. Användarna står i viss konkurrens till 
varandra, men genom att alla använder samma system uppfattas det 
inte som en konkurrensnackdel.

• att  kunden  har  förståelse  för  dataproblem:  situationen  att  systemet 
skapar problem under pågående säljsamtal med en kund upplevs inte 
stressigt av alla, och en användare påpekar att det idag är vedertagen 
att skylla på datastrul. Kunderna har förståelse för det.
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5 Diskussion
Hur användarnas arbetssituation påverkas av användbarhetsproblem i interna 
IT-system och därmed det dagliga arbetet är en viktig aspekt för arbetsgivare. 
Om arbetsrelaterad  stress  uppstår  på  grund  av  användbarhetsproblem kan 
användaren påverkas negativt i sin prestation på arbetsplatsen vilket medför 
konsekvenser för arbetsgivaren. 

En viktig  skillnad  mellan  användning av  interna IT-system och IT-system 
som  kunder  använder  är  att  i  interna  system  är  användaren  tvungen  att 
använda  systemet  då  det  utgör  en  naturlig  del  i  arbetet.  Användaren  är 
tvungen att lära sig systemet, något som arbetsgivaren tar hänsyn till genom 
att  utbilda  användarna  i  systemet.  På  så  sätt  får  användarna  bättre 
förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt kunna arbeta i systemet. Men 
utbildning i interna IT-system avhjälper bara gällande användbarhetsproblem 
som beror  på  okunskap  av  systemet  och/eller  uppgiften  som ska  utföras. 
Även om användaren är välutbildad i systemet påverkas den av oförutsedda 
problem som stör arbetet och som bidrar till arbetsrelaterad stress på grund av 
att  automatiserade  uppgifter  på  grund av störningar kräver  större  kognitiv 
uppmärksamhet än planerad. Stress som upplevs vid tillfällig användning av 
ett  system  blir  ett  centralt  problem  för  användaren  om  stressen  uppstår 
regelbunden och återkommande. 

Det som påverkar om stressen upplevs som negativt eller inte är förhållandet 
mellan  upplevda  krav  och  upplevd  kontroll  samt  det  sociala  stödet 
användaren upplever. Får alltså användaren kontroll över arbetet, i form av att  
bestämma  över  arbetsintensiteten  och  arbetstempo  samt  att  arbetsgivaren 
balanserar  sina  krav  på  användaren  och  ger  social  stöd  i  arbete  kan  den 
arbetsrelaterade  stressen  som  uppstår  på  grund  av  användbarhetsproblem 
hållas på ett nivå så användaren inte uppleva den som negativt.

Förväntad resultat för arbetet var att kunna påvisa en negativ effekt på grund 
av användbarhetsproblem i ett internt IT-system för ett företag vars användare 
är  tvungna att  arbeta i  ett  internt  IT-system vid en arbetsmiljö  på distans. 
Arbetets  resultat  har inte kunnat  visar det.  Resultaten ifrån SUMI-enkäten 
samt  användarintervjuarna  visar  att  användarna  har  positiva  känslor  för 
systemet, på ett nivå som ligger över medelvärdet av alla undersökta system i 
databasen samt att lärbarheten ligger på medelvärdet. 
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Utifrån  det  resultatet  kan  det  diskuteras  huruvida  ett  förbättringsarbete  i 
systemet i  frågan om användbarhet är intressant för företaget.  Naturligtvis 
kan det vara ett mål att överträffa andra system gällande effektivitet, affekt, 
hjälpsamhet,  kontroll  och  lärbarhet,  men  skulle  det  bidra  till  märkbara 
förbättringar  i  relation  mellan  företaget  och  användarna  som  arbetar  på 
distans och kan förbättringarna leda till ekonomiska fördelar som väger upp 
kostnaderna för förbättringsarbetet?

Att  ordet  ”användbarhet”  nämns  i  19  svaren  i  SUMI-enkäten  visar  att 
medvetenhet hos användarna för användbarhetsproblem finns. Men trots det 
uppfattas systemet som positivt och det behövs undersökas om förbättringar 
av användbarheten kan göra användarna ännu mer positivt mot systemet.

Användarna verkar  enligt  undersökningen inte lider av stress på grund av 
användbarhetsproblem.  Stressen  i  arbetssystem  påverkas  enligt  krav-
kontrollmodellen vilket innebär att förhållandet mellan upplevda krav som till  
exempel tidspress och stor arbetsmängd och upplevd kontroll, alltså graden 
av inflytande över situationen i arbetet är avgörande för det enskilda ombudet 
om arbetet leder till negativa stressreaktioner.

Att användarna arbetar i ett arbetsmiljön på distans kan ha ett samband med 
att systemets användbarhetsproblem inte skapar mer stress, på grund av till 
exempel att användarna är ensamma under arbetet. Detta skulle man kunna 
tro vara en nackdel, men för användarna betyder det att det minskar kraven 
då de kan jobba i sin egen tempo, ostörd och utan tidspress. Jämförd med 
användarna som till exempel arbetar på ett kundcenter där datorn visar ett 
jämnt flöde med inkommande telefonsamtal och mejl så styr användarna på 
distans sitt arbete i stor utsträckning själv vilket leder till att de känner mindre  
krav  på  sig  och  därmed  blir  mindre  stressad  om  användbarhetsproblem 
uppstår i systemet. 

Trots att  användarna inte arbetar på samma arbetsplats  har  de tillgång till 
support via telefon och mejl vilket ger användaren kontroll över situationen 
samt social stöd. Dessutom lägger varje användare upp sitt arbete på egen 
hand, kontrollerar alltså arbetsmängd och intensitet. De faktorerna som enligt 
krav-kontrollmodellen bidrar till arbetsrelaterade stress kan användarna som 
jobbar på distans påverka och därmed minimera arbetsrelaterade stress. 
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Användarna nämner att de inte känner tillit till systemet vilket också visar sig 
genom att alla använder sig av papper och penna vid sidan om sitt arbete i 
systemet. Där antecknas viktiga uppgifter som användarna är rädda att förlora 
om de enbart skrivs in i systemet. Men trots att  tilliten är låg är affekten, 
alltså  känslan  och emotioner  för  systemet,  positivt.  Avsaknad  av  tillit  för 
systemet minskar inte upplevda kontrollen i arbetssituationen då användaren 
löser problemet genom att använda hjälpmedel och detta påverkar alltså inte 
bedömningen av systemet negativt. Att användarna saknar tillit till systemet 
är  delvis  beroende på att  systemet  används vid  en arbetsmiljö  på  distans. 
Varje  användare  har  ett  eget  teknisk  delsystem  där  även  moment  som 
internetuppkoppling ingår som inte för alla användare är lika pålitlig som vid 
en arbetsmiljö på ett kontor. Uppkopplingsproblem bidrar till att användaren 
inte  lita  på  att  uppgifterna  i  systemet  verkligen  sparas.  Användarna  löser 
problemet och tar tillbaka kontrollen genom att använda papper och penna för  
att anteckna viktiga uppgifter. 

Det  visar  vilken  betydelse  det  har  att  inte  enbart  fokusera  på  själva 
datasystem  vid  användbarhetsutvärderingar  av  interna  IT-system. 
Användningskontexten behövs betraktas och användaren behöver står i fokus 
vilket  även  omfattar  att  se  på  användarens  upplevda  krav  och  kontroll  i 
arbetet  samt  det  sociala  stödet.  En  användbarhetsutvärdering  som  enbart 
fokuserar  på  att  sammanställa  användbarhetsproblem  visar  inte  hur 
användaren påverkas av användbarhetsproblem samt hur användaren kunde 
stödjas i att få en bättre användbarhetsupplevelse. När utvärderingen avser ett 
IT-system som används vid en arbetsmiljö på distans är det av större vikt att 
undersöka  hela  arbetssystemet  då  varje  användare  har  sitt  personliga 
arbetsmiljö  samt  att  arbetsgivaren  i  regel  inte  har  möjlighet  att  påverka 
arbetsmiljön.  Arbetsgivaren  får  vanligtvis  inte  heller  samma  återkoppling 
som vid  en arbetsmiljö  på  ett  gemensamt  kontor.  Att  balansera  upp krav, 
kontroll  och  social  stöd  är  viktig  vid  distansarbete  samtidigt  som 
användbarhetsproblem inte har en större påverkan på grund av att systemet 
används på distans. 

Förekommer användbarhetsproblem i ett internt IT-system kan de hanteras 
genom att  anpassa  de  upplevda krav,  vilket  betyder  i  praktiken  att  sänka 
kraven på användarens prestation. Att förbättra användbarheten i interna IT-
system  är  en  förutsättning  för  företag  att  kunna  höja  kraven  på  sina 
medarbetare  utan  att  riskera  att  användarna  påverkas  negativt  av 
arbetsrelaterade stress. Bättra användbarhet ger användaren bättre kontroll i 
arbetet och tillsammans minskar det även användarens behov av social stöd. 
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Social stöd vid ett arbetsmiljö på distans utgörs till exempel av telefon- eller 
mejlsupport och högre användbarhet i interna IT-system kan därmed bidra till 
minskad behov av supportfunktioner.

Fördelen för ett företag med att höja användbarheten sitt interna IT-system är 
att det möjliggör att höja kraven på användarna samt att spara in resurser 
inom telefon- och mejlsupport utan att riskera att användarna upplever 
arbetsrelaterad stress på grund av användbarheten i det interna IT-system.

5.1 Metodreflektion
Metoderna  som  användes  i  denna  undersökningen  var  hierarkisk 
uppgiftsanalys, SUMI-enkät och användarintervju.

Hierarkiska uppgiftsanalysen uppfyllde sin funktion att få en överblick över 
hur de viktigaste uppgifterna genomförs i systemet. 

Genom SUMI-enkäten kunde en stor mängd data från användarna samlas in 
samt att  resultaten analyserades i  SUMISCO. I  SUMISCO jämförs svaren 
med  tidigare  undersökningar  av  över  150  system.  Det  skulle  kunna 
undersökas  vidare  om  analysen  skulle  resultera  i  mer  exakt  data  om 
SUMISCO skulle skilja undersökningar av interna och externa system. 

Metoderna  fyllde  sin  funktion  att  få  en  överblick  över  vilken  betydelse 
användbarheten har för användarna vid distansarbete. Ytterligare metoder för 
djupare undersökning av sambandet mellan användbarhetsproblem och stress 
finns och kommer förhoppningsvis att användas i vidare forskning. En exakt 
utvärdering  av  konkreta  användbarhetsproblem  genom  heuristiska 
utvärderingar samt utökat undersökning av användarna genom intervjuer och 
användartester/  observationer  med  fokus  på  stressfaktorer  enligt  krav-
kontrollmodellen  skulle  kunna  ge  ökad  förståelse  för  användbarhetens 
betydelse i interna IT-system vid en arbetsmiljö på distans.
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6 Avslutning

6.1 Slutsats
Syfte med arbetet var att undersöka hur användarnas arbetssituation påverkas 
av  användbarhetsproblem  i  interna  IT-system  i  sitt  dagliga  arbete  vid  en 
arbetsmiljö på distans. Forskningsfrågan formulerades som:

Vilken påverkan har användbarheten i ett internt IT-system vid en 
arbetsmiljö på distans?

Arbetet  fokuserade  på  användarens  upplevelse  av  användbarhetsproblem 
samt  påverkan  på  det  dagliga  arbetet.  I  en  fallstudie  har  arbetet  genom 
enkätundersökning och användarintervju  kunnat  påvisa  att  användbarheten 
har mindre betydelse för användarna av interna IT-system vid en arbetsmiljö 
på  distans  än  förväntad.  Användarna  i  fallstudien  är  medvetna  om 
användbarhetsproblem men inställningen till och känslor för systemet är ändå 
iögonfallande positiva. Bra kontroll över arbetet kombinerad med rätt nivå 
för  de  upplevda  kraven  resulterar  i  att  negativ  stress  inte  uppstår  hos 
användarna. Att användarna befinner sig i en särskild arbetssituation vid en 
arbetsmiljö  på  distans  påverkar  de  upplevda  kraven  och  kontrollen.  För 
fallstudien betyder det att systemet trots användbarhetsproblem fungerar bra 
för  användarna  vilket  visar  sig  genom  positiva  känslor  för  systemet. 
Användarna  i  fallstudien upplever  inte  att  användbarhetsproblemen skapar 
arbetsrelaterade stress. 

Forskningsfrågan  besvaras  med  att  användbarheten  har  en  påverkan  i  ett 
internt IT-system vid en arbetsmiljö på distans, med det upplevs inte som så 
negativt som förväntad då det balanseras upp genom användarens upplevda 
kraven och kontrollen samt det sociala stödet. Den balansen är viktig att ta 
hänsyn till vid ändringar i arbetssystemet. Ska de upplevda kraven höjas eller 
kontrollen minskas samt det sociala stödet förändras finns risk att användaren 
börjar  uppleva  en  negativ  påverkan  av  systemets  användbarhetsproblem 
genom  att  arbetsrelaterad  stress  uppstår.  Att  systemet  används  vid  en 
arbetsmiljö på distans har i den här undersökningen inte kunna visa på att 
användbarhetsproblem  har  en  mer  negativ  påverkan  än  vid  en  klassisk 
arbetsmiljö. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning
Arbetet skulle kunna föras vidare genom att undersöka flera interna system 
både  vid  ett  klassisk  arbetsmiljö  samt  ett  arbetsmiljö  på  distans.  Utifrån 
utvärderingen  av  användbarhetsproblem  i  systemen  kunde  därefter 
undersökas hur användarnas inställning till systemen är, hur den skiljer sig 
mellan  användare  som  arbeta  på  distans  och  på  plats  samt  vad  den 
inställningen beror på.

Fortsatt  forskning  kan  även  bidra  till  att  SUMI-metoden  valideras  med 
hänsyn till skillnader mellan interna och externa system. 

Ytterligare frågeställningar som en fortsatt forskning skulle kunna utgå ifrån: 

• Vilken betydelse har användbarheten för medarbetarnas prestation i 
arbetet? 

• Skulle användarna kunna nå ett bättre resultat i sitt arbete med hjälp 
av ett mer användbart internt system? 

• Skulle felkvoten minskar och därmed även medföljande arbetsbörden 
hos den som hanterar felen? 

• Skulle  antalet  uppsägningar  av  medarbetar  och  därmed  även 
kostnaderna  för  nyrekryteringen  sjunker  genom  att  förbättra 
användbarheten i ett internt IT-system? 

• Är det ekonomisk lönsamt för företag att förbättra användbarheten i 
interna system?
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Bilagor

Bilaga 1 SUMI resultat
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Fråga 44: Det är relativt enkelt att flytta från en del av en uppgift till en annan.

Fråga 34: Programmet tillåter användaren att minska antalet tangentnedtryckningar.
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Fråga 49: Att få ut och in datafiler från systemet är inte lätt.

Fråga 33: Menyerna verkar vara ganska logiskt organiserade.
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Fråga 13: Systeminformationen presenteras på ett tydligt och begripligt sätt.

Fråga 10: Det tar för lång tid att lära sig programfunktionerna.
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Fråga 5: Att lära sig det här programmet är i början problemfyllt.

Fråga 1: Detta program svarar för långsamt på inmatningar.
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Fråga 20: Jag föredrar att hålla mig till de menyförslag som jag känner till bäst.

Fråga 21: Jag tycker att det här programmet är inkonsekvent.
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Fråga 42: Programmet presenterar sig på ett väldigt tilltalande sätt.

Fråga 28: Programmet har hjälpt mig lösa alla problem jag har haft vid användning 
av det.
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Fråga 18: Det finns aldrig tillräckligt med information på skärmen när det behövs.

Fråga 4: Det har hänt att programmet avbrutits oväntat.
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Fråga 30: Jag måste gång på gång gå tillbaka för att titta på vägledningarna.

Fråga 43: Hjälpinformationens mängd eller kvalité varierar i systemet.
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Sammanfattning av påståenden som visar svagheter i systemet:

Fråga 44: Det är relativt enkelt att flytta från en del av en uppgift till en 
annan. Tendens är att färre respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 34: Programmet  tillåter  användaren  att  minska  antalet 
tangentnedtryckningar.  Tendens  är  att  färre  respondenterna  än  förväntat 
instämmer.
Fråga 49: Att  få  ut  och  in  datafiler  från  systemet  är  inte  lätt.  Fler 
respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 33: Menyerna verkar vara ganska logiskt organiserade. Tendens är 
att färre respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 13: Systeminformationen presenteras  på ett  tydligt  och  begripligt 
sätt. Tendens är att färre respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 10: Det  tar  för  lång  tid  att  lära  sig  programfunktionerna.  Fler 
respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 5: Att  lära  sig  det  här  programmet  är  i  början  problemfyllt. 
Tendens är att fler respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 1: Detta program svarar för långsamt på inmatningar. Tendens är 
att fler respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 20: Jag föredrar att hålla mig till de menyförslag som jag känner till 
bäst. Fler respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 21: Jag tycker att det här programmet är inkonsekvent. Tendens är 
att fler respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 42: Programmet  presenterar  sig  på  ett  väldigt  tilltalande  sätt. 
Tendens är att färre respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 28: Programmet har hjälpt mig lösa alla problem jag har haft vid 
användning av det. Färre respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 18: Det finns aldrig tillräckligt med information på skärmen när det 
behövs. Tendens är att fler respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 4: Det  har  hänt  att  programmet  avbrutits  oväntat.  Fler 
respondenterna än förväntat instämmer.
Fråga 43: Hjälpinformationens  mängd  eller  kvalité  varierar  i  systemet. 
Fler respondenterna än förväntat instämmer.

Sammanfattning av påståendet som visar styrkor i systemet:

Fråga 30: Jag  måste  gång  på  gång  gå  tillbaka  för  att  titta  på 
vägledningarna. Tendens är att färre respondenterna än förväntat instämmer.
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Sammanfattning av statistiken:
 Mean St Dev Median IQR Minimum Maximum
Global 47.73 14.86 47.0 23.0 11 71
Effektivitet 47.59 17.42 50.0 29.0 12 72
Affekt 52.79 17.40 58.0 26.0 11 72
Hjälpsamhet 47.67 13.09 49.0 22.0 14 72
Kontroll 43.62 12.03 41.0 16.0 18 69
Lärbarhet 49.73 15.27 54.0 27.0 12 71

SUMI poäng för frågan: Hur viktig för dig är  den typ av program som du nyss 
betygsatt?

 nn G E A H C L

Mycket viktig 49 47.4 46.8 52.4 47.7 43.4 50.7

Viktig 13 50.5 53.0 56.2 48.6 45.1 47.9

Inte särskilt viktig 1 29.0 16.0 28.0 36.0 36.0 28.0

Inte alls viktig 0       

SUMI poäng för frågan: Hur skulle du bedöma dina datakunskaper och färdigheter?

n G E A H C L

Mycket erfaren och tekniskt 15 42.6 41.8 46.5 41.9 41.7 47.3

Bra men inte mycket tekniskt 37 48.5 47.8 54.6 49.5 43.2 50.8

Klarar de flesta program 9 53.6 53.3 59.2 53.0 47.6 51.1

Tycker de flesta program är 
svåra att använda

2 45.0 60.5 38.5 33.0 47.5 42.0
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Bilaga 2 Intervjufrågor

1. Hur länge har du jobbat med Systemet?
2. Kan du beskriva din datavana?
3. Vilken dator/ webbläsare brukar du använda och vilken skulle du vilja 

använda?
4. Hur ser din arbetsplats/ dina arbetsplatser ut?
5. Har du skapat ett eget material för ditt arbete i Systemet, som egna 

korta manualer eller kom ihåg-lappar?
6. Använder du andra hjälpmedel, t.ex. papper och penna, när du jobbar 

med Systemet? Om ja, vad är det för hjälpmedel, program, system 
som du använder, i vilken omfattning och varför?

7. Vilken känsla har du när du tänka på att jobba i Systemet?
8. Hur känns det när någonting inte fungerar i Systemet?
9. När du ser  på hur  tillfreds du är med ditt  arbete  som ombud som 

helhet, vilken roll spelar Systemet i din bedömning?
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