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Abstract 
IT - systems have become part of society. IT -systems used in different areas and 
activities in and with this, the usability factors in IT - system become such that can not be 
ignored. There are many usability factors all differ more or less to. Common to them all 
is that a system should show usability criteria to be approved by the user when the use of 
an IT -system.  
 
There is a desire to create useful systems to facilitate the user. View factors in the 
usefulness of an IT - system is intended, while others need to be improved to adapt to the 
decision-making and take into account the social aspects. In the study, I have studied 
existing theories that already exist on the usefulness and I have conducted empirical 
study on two separate IT -systems to investigate the factors affecting the usefulness of an 
IT - system when a specific action is carried out.  
 
Usability in an IT - system is above all a significant and broad concept that involves 
many factors. I have chosen to go more in some of these concepts to relate to my subject 
area and highlight the parts relevant to how it related to decision making. 
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Sammanfattning 
IT - systemen har blivit en del i samhället. IT -system används inom olika områden och 
verksamheter i och med detta så har användbarhets faktorer i IT -system blivit sådan som 
inte går att bortse ifrån. Det finns många användbarhetsfaktorer som alla skiljer sig mer eller 
mindre åt. Gemensamt för dem alla är att ett system bör innehålla visa kriterier för 
användbarhet för att godkännas av användaren då de använder sig av ett IT -system. 
 
Det finns en vilja att skapa användbara system för att underlätta för användaren. Visa 
faktorer i användbarhet i ett IT -system är genom tänkta medan andra behöver förbättras 
för att anpassa till beslutfattande och ta hänsyn arbetsmiljöaspekter. I studien har jag 
studerat befintliga teorier som redan finns om användbarhet samt har jag genomfört 
empirisk undersökning på två olika IT-system för att utreda faktorer som påverkar 
användbarhet i ett IT - system då en specifik handling genomförs. 
 
Användbarhet i ett IT -system är synnerligen ett betydelsefull och bred begrepp som 
innehåller många faktorer. Jag har valt att fördjupa mig mer i några dessa begrep för att 
relatera det till mitt ämnesområde och lyfta fram de delar som har betydelse för hur det 
relateras till beslutfattande. 
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1 Inledning 
 
Föreliggande kapitel beskriver den bakgrund, som ligger till grund för funderingar som 
undersöks för att ge en översiktlig bild av problemområdet. IT -system används inom alla 
områden idag och det finns många faktorer i användbarhet i ett IT -system då en specifik 
handling genomförs. Hur kan användbarhet i ett IT -system relateras till människans 
beslutfattande? Jag kommer att ge beskrivningar på begreppen och presentera hur det 
hänger ihop för att ge en tydligare förklaring. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
IT-system är för att stödja samarbete och samordning av arbetsinsatser för organisationer, 
verksamheters arbetsinsatser och medvetenhet om dess gemensamma mål. IT -system ska 
vara effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande för att vara ett stöd för användaren i 
för att stödja och utföra sina arbetsuppgifter. Då IT-system är för att stödja samarbete och 
samordna bör fokus ligga på användare då denna ska utföra sitt arbete. Därför bör inte 
teknikutvecklingen bli ett självanvänt mål i sig. Interaktionen mellan dator och medier 
sker via gränssnittet som förbinder olika användare. (Gullikson, Göransson et al, 2002)  
 
Användbarhets definition enligt (ISO 9241-11, 1998) 

  ”Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en produkt för att 
uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang.”  
 
Användbarhet, effektivitet, tillfredsställelse, lärande är viktiga begrepp, då kraven ökar på 
att snabbt producera produkter, tjänster av god kvalitet. Användaregränssnitt är den del 
av ett datorprogram som kommunicerar med användaren. Detta är en väsentlig del för 
användaren då en specifik handling genomförs. Kriterier i ett IT-system som enkelhet, 
lärbarhet effektivitet och tillfredsställelse är betydelsefulla att tänka på. Funktionaliteten 
av system är inte en avgörande faktor för användaren då den inte kan använda systemet 
på ett effektivt, tillfredsställande sätt som är anpassad till användning syfte. Dessa 
riktlinjer är betydelsefulla för att utforma, utveckla användbara systemprodukter som 
anpassas till användarens behov. (Gullikson, Göransson et al, 2002). IT - system används 
inom många olika områden för att uppfylla användarens syfte och främst för att 
effektivisera verksamheter, organisationers arbete en sådan verksamhet är banken som 
använder ett kredit system och yrkesförarna använder ett GPS - system kan dessa system 
påverka beslutfattningen hos användaren och i så fal hur? 
 
 IT -system består av en serie sammansatta komplexa delar. För att främja, möjliggöra, 
underlätta och utföra automatiska handlingar genom i förväg definierade regler. IT - 
systemtes handlingsrepertoar bör vara tydligt att komma åt samt ha förmåga att utföra 
vissa typer av handlingar. Ett IT -system kan inte ses som ansvarig för handlingar. Utan 
det finns alltid en mänsklig agent som utför handlingar som slutligen ansvarar för det. 
Därför inte kan ett IT -system ses som ansvarigt för en handling.  



 

System användaren utför en handling genom IT - systemet och systemet används som ett 
verktyg för kommunikationen. Baserad på informationen i systemet kan system 
användaren utföra handlingar utanför systemet. Handlingbarhet i ett IT -system är alltid 
relaterad till en specifik verksamhetskontext. (Goldkuhl et.al, 2006) 
 
Verksamhetskontexten omfattar användarens förkunskaper både för IT -systemet och 
arbetsuppgiften som skall utföras. IT -system är beroende av de förutsättningar som 
omfattande faktorer skapar och därför kan handlingsbarhet i ett system inte ses som en 
statisk del. Därför är det angeläget att ta hänsyn till människors, gruppers och 
verksamhetens synpunkter beroende på vad systemet skall användas till. Det är också 
angeläget att IT -systemets handlingsbarhet tillåter anpassning till förändringar i 
verksamheten genom introduktion av nya produkter, tjänster eller genom samverkan av 
andra system. Samt att det tillåter ett enkelt sätt att förbättra användbarheten och anpassa 
till användningssyftet. ( Cronholm, Goldkuhl ,2006)  
 
Den tekniska utvecklingen är en ständigt pågående process som bör balanseras för att IT-
system skall vara användbar, flexibelt, effektivt för de krav som verksamheten och 
tekniken ställer. Kriterier som verksamheters användningssyfte och individuella 
personligheter kan påverka systemets användbarhet. System bör främja samarbete, 
uppfylla helhetssyn som en koordination mellan system och användare för att bidra med 
nytta av den som brukar i sitt arbete. Att förstå betydelsen av användbarhet kan bidra med 
att utforma användbarsystem som främjar både utvecklaren och användaren av IT-
system. (Gullikson, Göransson et. al, 2002). De flesta verksamheter använder IT -
systemen för att underlätta och effektivisera sin verksamhet. Om användaren får 
tillräckligt med stöd av systemet, och den är lätt att lära sig enkelt att använda, samt att 
den tillfredställer användaren kommer det att påverka användaren positivt. Däremot om 
ett system skapar allt mer problem för användaren, är svårbegripligt omöjligt att lära sig, 
belastar användaren med onödigt information som ökar stress och skapar förvirring för 
användaren kommer det att påverka användaren negativt. 
 
Beslutfattning har sin grund i människors handlande med utgångspunkten från sociala 
processer eller personligheter. Beslutfattande handlar om psykologiskt strukturanalys. 
Människor är olika varje människas beslutfattning beror på en rad faktorer som 
erfarenhet, kunskap mentaltillstånd med mer. Det viktigaste är de faktorer som ligger 
bakom en handling. Handlingar beror på personliga egenskaper som varje människa har 
beroende på strukturer, processer i medvetande hos människan (Sjöberg, 1978). 
Relationen mellan användbarhetsfaktorer och beslutfattande är beroende hur användaren 
tar till sig information från systemet hur den upplever tolkar och handlar. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att utreda faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -system då en 
specifik handling genomförs. Att ta fram relevant underlag om användbarhet i ett IT -
system relateras till arbetsmiljöaspekter samt att söka kunskap för att identifiera faktorer 
som påverkar användbarhet i ett IT -system då en specifik handling genomföras. 
Användbarhet i ett IT -system kommer att genomlysa studien. 
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Forskningen skall bidra till att öka förståelse och hitta sambandet mellan användbarhet i 
ett IT -system som relateras till att människan fattar beslut. Därefter skapa förståelse för 
vilka faktorer som påverkar användbarhet i ett IT-system positivt och negativt och IT 
relaterade arbetsmiljöaspekter. 

1.3 Problemformulering och forskningsfrågor 
Då jag utreder faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -system då en specifik 
handling genomförs har jag valt att gå igenom användbarhet, användarevänlighet, 
arbetsmiljöaspekter i ett IT -system för att relatera till hur människan fattar beslut. 
Det finns ett flertal system som används idag. Oftast har dessa system konceptet att 
uppfylla användbarhetskraven som effektivitet, lärbarhet, ändamålsenighet 
tillfredställelse. Uppfyller alla dessa system kraven som användaren ställer för att fatta 
beslut i en specifik situation? De flesta system som används inom verksamheter erbjuder 
många funktioner till användare. Det finns många andra faktorer som påverkar 
användbarhet i ett IT -system när användaren är i olika arbetssituationer situationer. 
  
Då jag vill utreda faktorer om hur användbarhet, användarevänlighet och 
arbetsmiljöproblem i ett IT -system relateras till att människan fattar beslut i en specifik 
situation då den använder sig av ett IT -system. Jag anser att funktionaliteten i ett system 
inte är av avgörande betydelse för att tala om att ett IT -system är användbar. Utifrån den 
inledande presentationen av ämnet där jag noterar att användbarhet, användarevänlighet i 
samband med människa - datorinteraktion är en grundläggande del för användaren då en 
specifik handling utförs. 
 
För att analysera dessa funderingar fördjupar jag mig i ämnet för att få svar. Om IT -
system uppfyller användbarhets krav och vilken relation systemets användbarhet har samt 
dess betydelse för lärande, beslut och arbetsmiljöaspekter. 
 
Utifrån ovanstående funderingar har jag således konkretiserat följande huvudfråga: 
 
Hur kan användbarhet i ett IT -system relateras till människans beslutsfattande? 
 
Jag åstadkommer om att öka mina kunskaper för att undersöka på vilka sätt användaren 
och systemtillverkaren kommunicerar för att stödja användbarhetsperspektiv och detta 
delar min huvudfråga till delfrågor. 
 
Utifrån ovanstående forskningsfråga kommer jag också att besvara följande delfrågor. 
Vilka användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar beslutsfattande positivt? 
Vilka användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar beslutsfattande negativt? 
 
För att svara på hur användbarhet i ett IT -system relateras till hur människan fattar beslut. 
Behöver jag få klart för mig minst kunskapen om grundkraven för IT -system för att 
kunna besvara på mina frågor. Det finns en del faktorer i användbarhet som påverkar 
användaren positivt då de använder sig av ett IT -system och det finns faktorer som 
påverkar användaren negativt.  
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Det finns många olika IT -system som människor använder för olika syften och 
utvecklingen inom området går framåt. Informationsbehandling blir allt mer avancerad 
därmed ökar kraven på användbarhet och relationen till olika användnings ändamål som 
beslutfattande. 

1.4 Grafisk modell på frågeställningen och syfte 
Modellen är en skiss på min forskningsfråga och de delfrågor jag har kommit fram till 
kopplad till undersökningssyftet. 
 

 
Figur 1Syfte och frågeställning 

 Utifrån dessa frågor baserad på teorier och empirisk studie kopplar jag det till 
målgruppen för att redogöra mina frågor och möjligen bidra med nytta för 
problemområdet. 

 

1.5 Målgrupp   
Studien riktar sig i första hand till systemutvecklare/systemvetare som ska forma system 
efter användningsområdet men också till verksamheter som utvecklar IT -system kan ha 
nytta av det framöver. Om systemutvecklare/systemvetare och systemansvariga i 
verksamheter ser systemanvändningen från användarens perspektiv ökar förståelse för att 
forma system som belastar användaren mindre och underlättar användningen. Ett användbar 
och effektivt system som skapar mindre problem skulle innebära många fördelar för 
organisationen, verksamheten och användare.  Min förhoppning är att systemutvecklare får 
ett bättre underlag för att utveckla IT -system då de får en klarare bild om varför man bör 
tänka på faktorer i användbarhet i ett IT -system och hur användaren förhåller sig till IT - 
systemen när de använder sig av det. 
På längre sikt hoppas jag att kunskapen kan leda till fortsatt forskning inom ämnesområdet 
och vara inspirationskälla för andra studenter för fortsatt forskning och kunskapande inom 
området. 
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1.6 Förväntat resultat   
Studiens syfte är att utreda faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -system då en 
specifik handling genomföras. Förväntningen är att kunskap jag kommer fram till skall 
vara tillförlitligt och kvalitativ. Målet är att studiens resultat skall vara relevant 
överförbar och leda till utveckling inom området. Forskningsbidraget är i första hans en 
empiriskform mina av mina dokumenterade iakttagelser då människan använder sig av ett IT 
-system i sitt dagliga arbete. Förväntningen är att den nya kunskapen ska bidra till ökad 
förståelse för faktorer i användbarhet i ett IT -system som relateras till att människans 
beslutfattning. Samt att bidra till ökad förståelse för design, analys och utveckla 
användbara IT -system som inte belastar användaren med onödigt information då en 
specifik handling genomförs. Förhoppningen är att studien skall bidra till större 
medvetenhet om faktorer och hur användbarhet i ett IT -system relateras till människans 
beslutsfattande samt vilka användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar beslutsfattande 
positivt och negativt. 
 

1.7 Initial begreppsprecisering   
I detta avsnitt förklarar jag innebörden i olika begrepp  förkortningar och tekniska termer. 
Dessa är begrepp som relateras till mina frågeställningar och undran. Tanken är att 
definitioner och beskrivningar skall ge läsaren en förståelse om hur begreppen används i 
studiens kontext. Grunden till att jag gör detta är att underlätta förståelsen av mina tankar, 
synsätt och den kunskap jag vill förmedla. De förklaringar jag gör är de jag stödjer mig 
på i uppsatsen. För dessa begrepp finns grundteorier, men det är främst mina egna 
uppfattningar om hur de skall användas som är av betydelse för att kunna känna till vad 
det är jag vill beskriva. 
 

Begreppsbeskrivnings tabell 
Användbarhet Den grad i vilken specifik användare i ett givet sammanhang kan använda en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 
användaren tillfredsställande sätt i ett givit samanhang. (ISO 9241-11, 1998)  

Användare Den tänkta målgruppen som skall använda systemet. En användare är en 
person som använder sig av ett verktyg i form av en maskin eller ett 
datorsystem. 

Användarvänlighet Är ett subjektivt inte mätbart begrepp på hur enkelt och bekvämt ett det objekt 
är för användaren, det ett begrepp som syftar till mjukvaran i IT systemen. 
Viktiga faktorer för användarvänlighet är graden av kompatibilitet i 
användaregränssnittet och ergonomiska aspekter. Begreppet ligger nära till 
användbarhet där fokus ligger på ändamålsenighet och effektivitet. Det syftar 
till att systemet är lätt och behagligt att använda, ett användarevänligt system 
orsakar inte användaren onödigt belastning och upplevs inte som 
problematisk. Det är logiskt, konsekvent, effektivt och intuitivt. Användaren 
upplever det inte som jobbigt eller obehagligt att interagera med systemet. 
(Gullikson, Göransson 2002) 

Användaregrenssnitt (UI-User 
Interface) 

Ett användargränssnitt är den del av ett datorprogram som kommunicerar med 
användaren. Det kan också vara en länk mellan olika program för att dessa ska 
kommunicera med varandra. Användaregränssnittet tillåter in och utmatning 
av data. Den kan beskrivas som en länk mellan användare och sen system som 
denna arbetar med. Genom inmatningen låter användaren styra systemet. t.ex. 
via tangentbordet. Utmatningen av systemet informerar användaren. 
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Användaregrenssnittet kan vara text baserad som CLI, (Commando Line 
Interface) är det vanligaste icke-grafiska användargränssnittet, det finns även 
menybaserade icke-grafiska användargränssnitt. 
Användargränssnitt finns också baserat på fönster, ikoner och andra grafiska 
komponenter. Används uteslutande på dagens PC-plattformar, där Windows 
är den vanligaste.  

Attityd Är inställning till något eller någon. Attityden består av en känslokomponent, 
en kunskaps komponent och en handlingskomponent. Kunskap om 
något/någon leder till en känsla eller avsaknad av känsla som i sin tur kan leda 
till en handling eller ett val att inte handla. (Gullikson, Göransson 2002) 

Arbetsmiljöaspekter IT relaterade arbetsmiljöproblem uppstår när egenskaperna i arbetssituationen 
hindrar människan från att utnyttja sin kognitiva förmåga att utföra 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt., hinder är av olika art, det kan vara dåligt 
gränssnitt, ett felaktigt systeminnehåll eller en olämplig arbetsorganisation. 
Det innebär att den som arbetar mott ett system eller i ett system får svårighet 
att överblicka och kontrollera informationen denne arbetar med. 
(Sandblad.et.al CMD-rapport nr 20/9) 

Beslut Är en tillämpning där tolkningen ger vägledning för handling. 
(Nationalencyklopedin et.al. 2008) Val mellan olika handlingsalternativ 

Effektiv Syftar till resurs resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 
fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. Effektivitet är 
resurser, tid, ansträngning, antal handlingar och kognitiv arbetsbelastning 
samt inlärningstid, tiden det tar att uppnå en viss effektivitet. Ju mindre 
ansträngning, för användaren desto bättre effektivitet. (ISO 9241-11, 
1998).Graden av ansträngning som krävs av användaren för att uppnå eller 
slutföra en uppgift. 

Gränssnitt (Interface) Gränssnitt är inom datatekniken en gränsyta mellan två system. 
Interface, inom kommunikationsteori och MDI är de medier som förbinder 
olika användare. I datorteknik utgörs gränssnitten av inenheter och utenheter.  
I mer specifika termer kan det vara hur programkod använder sig av 
programbibliotek, hur en klient använder sig av en server, eller hur en 
människa använder ett användargränssnitt. 

Tillfredsställelse Syftar till att systemet som används inte skapar obehag hos användaren utan, 
den bör bidra till positiva attityder vid användning av en produkt. Det 
refererar till graden av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten 
frambringar då den används. (Gullikson, Göransson 2002) 

Lärbar har att göra med hur lätt det är att lära sig och att komma ihåg. Den lätthet 
med vilken användare effektivt kan börja integrera med systemet för att få att 
få optimal prestation av systemet. Ett system ska vara lätt att lära sig och 
stödja användaren att utföra sina uppgifter.(ISO 9241-11, 1998) 

MDI, HCI Förkortning för (människa – dator - interaktion) kallades förr MMI (människa 
–maskin - interaktion). MDI omfattar alla aspekter av betydelse för interaktion 
mellan människan och datorn. De engelska beteckningarna HCI (Human 
Computer Interaction) och HMI (Human Machine Interface) är också vanliga i 
Sverige. 

System Med ett system menas att det ett mönster, en ordning eller ett samanhang. är 
ett antal komponenter som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. 
Med ett system menar man att det finns ett mönster (en ordning eller ett 
sammanhang). Ett system står i mottsats till något i motsats till något som är 
oorganiserat. (Andersen, 1994).  

Systemutveckling Systemutveckling handlar om att bygga och vidareutveckla datasystem, 
systemutveckling bestå av livscykelmodellens faser; analys, utformning, 
realisering, implementering och (sällan) test- faserna. Därtill tillkommer 
underhåll och drift 

Systemutvecklare Systemutvecklare är en person som har till yrke att utveckla system. Inom 
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dator branschen arbetar oftast systemutvecklaren med programvara 
utveckling, strategier, tillvägagångssätt 

Ändamålsenlighet Syftar till noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår 
givna mål. (Gullikson, Göransson 2002) 

GPS(Global Positioning System) Ett IT -system som används främst av yrkesförare men också av privata 
personer för att hitta vägbeskrivningar, kartor för att underlätta och 
effektivisera  körningar. 

 
 

2 Metod  
 
Utifrån att jag har valt att min studie skall baseras på kvalitativ tillvägagångssätt med 
intervjuer och test kommer jag att beskriva orsaken till varför jag har valt den 
angreppsmetod jag har valt och hur detta arbete inletts syftet är att besvara huvudfrågan 
och en motivering kring data insamling samt analysmetod. 
 

Metoden kommer att visa hur detta arbete har inletts och orsaken till varför jag har valt 
den angreppsmetoden som jag har valt. Detta som i syfte för att kunna besvara 
huvudfrågan som jag har med rapporten. Här kommer även en motivering av de val som 
har gjorts då det kommer till datainsamling, analysmetod och arbetsfenomgång.  

2.1 Perspektiv  
I studien väljer jag att utgå ifrån kvalitativ metod med hermeneutiskt angreppssätt där jag 
vill tillämpa både intervjuer och användnings test. Då jag vill undersöka om 
beslutfattande påverkas av användbarhet i ett system har jag valt två olika system samt en 
test för att jämföra om det påverkar beslutfattandet hos användaren. Användningen av 
olika fallstudier och olika system kan ge en bredare bild i undersökningen. Det är viktigt 
att från början skapa ett perspektiv som leder fram en till rätt spår för att nå syftet med 
arbete. Mitt huvudsakliga perspektiv kommer att utgå ifrån de data jag får in från 
intervjuer. 
Den teoretiska delen kommer att stå som underlag för frågor som kommer att ställas till 
respondenterna. Jag väljer att intervjua en person som använder sig av ett GPS -system 
och genomför en test där jag observerar test personens reaktioner. I det andra fallet 
intervjuar jag en som använder sig av ett ekonomi system för kredit beslut.  
På så sätt är min mening att få fram konkreta svar av respondenterna för att kunna se om 
hur IT - systemen påverkar människans beslutfattande. När det gäller test delen är tanken 
att observera de faktorer som kan ha betydelse för användarens beslutfattning som är 
mest intressanta för rapporten. Perspektiven kan betraktas på olika sätt och har olika 
förhållningssätt till tekniken. ( Goldkuhl, 1998) 
 
Det är viktigt att tänka på när man arbetar med frågor som rör sig om människa dator 
interaktion och förstå relationen mellan teknik och människa. Olika saker ter sig olika 
beroende på perspektiv därför är det en bra idé att studera olika sätt att förhålla sig till 
teknik och människa -datorinteraktion, eftersom de olika förhållningssätten resulterar i 
olika handlingar. (Nurminen 1987) 
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Genom att ha ett brett perspektiv är tanken att sträva och koncentrera mig på att söka 
information kring faktorer användbarhet i ett IT -system för att relatera till beslutfattande. 
När människan integrerar med IT-systemen sker en samverkan och jag anser att det kan 
påverka människan på ett eller annat sätt.  För att kunna få en helhetsbild anser jag att det är 
viktigt att se från olika synvinklar. Då IT -system är ett verktyg som människor använder för 
att underlätta och effektivisera sina arbetsuppgifter och inte är enbart en teknisk in och 
utmatnings enhet utan det finns en mänsklig handling och tolkning. Och att det kan finnas 
faktorer som har betydelse för hur människan agerar, jag anser att jag kan hålla mig till ett 
bredare perspektiv för att se saker och ting så väll från användarens synvinkel som 
systemvetarens och kan tänka mig hur jag skulle agera mot ett system som jag använder eller 
hur jag skulle tänka mig att ett system bör vara som systemvetare studerande. 

2.2 Kunskapskaraktär och vetenskaplig metod 
Kunskapsbehovet i studien är att utreda faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -
system då en specifik handling genomförs skall följande fråga besvaras. 
 
Hur kan användbarhet i ett IT -system relateras till människans beslutsfattande? 
I denna fråga vill jag ta fram förståelsekunskap som ska bidra till ökade kunskaper om  
 
Vilka användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar beslutsfattande positivt och 
negativt? 
 
Denna undersökning har sina grunder i den vetenskapliga förhållningen där aktiviteten, 
kunskapen i föremålet är basen för studien.(Gille, Grimen, 2004). 
Kunskapskaraktärisering kommer att utgå från de kunskapsformer som är beskrivna i 
Goldkhul (1998). Goldkhul menar att det valda tillvägagångssättets kan variera beroende 
på förhållningssättet, tillvägagångssättets för insamling av empiriskdata som är 
betydelsefull för undersökningen. Jag väljer att använda mig av kvalitativt undersökning 
baserad på intervju/ test på en deduktiv sätt där jag kan ta del av respondenternas tankar 
basteorier för att kunna komma till slutsats för undersökning. Utifrån min 
problemformulering kommer den naturliga grunden för studien vara hermeneutik.  

2.2.1  Hermeneutik och positivism 
I huvudsak så finns det två olika vetenskapliga inställningar när det kommer till 
diskussion om forskning och vetenskap. Dessa är hermeneutiken och positivismen.  
Hermeneutik är läran om tolkning, en förståelse inriktad forskningsansats där tolkningen 
gör den huvudsakliga forskningsmetoden och uppfattats som ett antal regler som gör det 
möjligt att tolka t.ex. en text på bästa möjliga sätt. Det innebär att förtydliga, klargöra, 
tolka, utsäga och översätta tolkning från våra egna referensramar till texten och omvänt. 
(Gilje, Grimen 2004). Hermeneutikern studerar helheten av ett objekt. Inom 
hermeneutiken ställer forskaren helheten till relation av delarna och växlar mellan 
helheten och delar för att nå fram till en helhetsförståelse av ett objekt. Denna 
forskningsmetod kallas ”hermeneutik cirkel” 
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Figur 2Den hermeneutiska cirkeln (Bryman, 2002) 

Den hermeneutiska grundsynen handlar om synen på kunskapsutvecklingen i studien. Enligt 
Allan Bryman delar man upp vetenskapligt forskning i kvalitativ och kvantitativ 
tillvägagångssätt. Dessa två tillvägagångssätt skiljer sig åt även om de liknar varandra. 
(Bryman, 2002).  Hermeneutiken som beaktar helheten ur olika perspektiv för att få 
förståelse genom tolkning blir den naturliga grunden för min studie.  
 
Positivismen: har fått sitt namn från menandet att det skulle gå att generera kunskap som 
var positiv och utvecklande inom positivism studerar man bit för bit för att närmasig till 
helheten av ett objekt. Det bygger på rådata för att producera kunskap, man anser att 
förklaringen är viktigare en förståelse och bygger på kvantitativa mätmetoder. Den byggs 
på iakttagelser som kan prövas logiskt och att kunskapen ska bidra med nytta. (Anderssen 
et.al, 1998). 

 2.2.2 Kvalitativ metod  
Då syftet med studien är att utredda faktorer i användbarhet, då en specifik handling 
genomförs är det min målsättning att i den empiriska undersökningen närma mig de olika 
undersökningsenheterna. Jag väljer att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt 
eftersom studien bygger på intervjuer/test för att få fram empiriskdata för studien och på så 
sätt frambringa en djupare förståelse för mitt valda ämnesområde. Den kvalitativa 
metoden är en vetenskaplig angreppssätt som används för att skapa förståelse för situationen 
och skapa en djupare förståelse av det som studeras. Metoden bygger på att sammanställa 
information som senare tolkas för att få en total bild av undersökningen och den största 
styrkan i det kvalitativa tillvägagångssättet är att den visar en helhetsbild som ökar 
förståelse och sammanhang som gör att studien blir pålitligt.(Bryman et. al, 2002)  
 
Varje fenomen för kvalitativ forskare är en unik kombination av egenskaper som inte kan 
mätas. I kvalitativ metod använder forskaren sig av närheten, genom personliga 
intervjuer, för att göra en undersökning mätbart. (Andersen et. al, 1998). Vetenskaperna 
är byggda på emirisk eller erfarenhetsbaserade discipliner. Undersökning kommer att ha 
sina grunder i den vetenskapliga förhållningen där aktiviteten, kunskapen i föremålet är 
basen för studien. (Gille, Grimen, 2004)  
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2.2.3  Kvalitativa intervjuer 
I den empiriska studien använder jag mig av kvalitativa intervjuer och en test för att på en 
flexibel sätt närmar mig de olika undersökningsenheterna om hur kan användbarhet i ett 
IT -system relateras till människans beslutfattande. Genom kvalitativa intervjuer är min 
strävan  att skapa en god förståelse för det valda ämnesområdet och lägga grund för 
undersökningen. Att använda sig av intervjuer inom den kvalitativa metoden är ett vanligt 
sätt att samla in empirisk data. På så sätt får jag direkt kontakt med respondenten och kan 
ställa frågor. Den direkta kontakten med respondenter innebära att jag får trovärdigt 
undersökningsmaterial.(Bryman et.al, 2002) 
 
Kvalitativa intervjuer ger möjlighet till riklig information om de undersökningsenheter 
och ökar möjligheten att gå in på djupet av det som undersöks. Intervjuer sker ofta inte på 
ett strukturerat sätt utan mer som dialoger där det finns öppenhet för de vändningar som kan 
uppstå. Genom flexibiliteten kan de viktiga frågorna som dyker upp under intervjun anpassas. 
De kvalitativa intervjuerna ger möjligheten att ändra upplägget av undersökningen under 
genomförande fasen och låta intervjun röra sig i olika riktningar. På så sätt få den information 
respondenter upplever vara relevant och viktigt en sådan rörelse i intervjun ger mer 
information som man från början inte hade aning om. (Bryman, 2002). Det är också min 
strävan eftersom jag gärna vill få en så ärlig och direkt respons som möjligt från 
respondenterna.  
 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt är en grundläggande vetenskaplig karta som visar hur 
forskaren bör gå tillväga i sin undersökning. De val jag har gjort har praktiska 
grunder.(Bryman, 2002). Det val jag har gjort med kvalitativ undersökningsmetod och en 
test betyder inte att jag har följt metoden till punkt. 
  
I den delen som består av test har jag observerat respondentens reaktioner för att på så sätt 
samla in den information jag är efter. Test delen bestod av att respondenten fick ett antal 
frågor om att han ska använda sig av ett GPS - system. Han gick igenom frågorna och sedan 
matade han in en adress som han ska till och fick instruktioner av GPS - systemet om hur han 
kan ta sig dit. Jag var med under färden för att observera test personens reaktioner mot 
systemet samt agerande i trafiken och observera om hur GPS -systemet samt de 
kringliggande faktorerna påverkar användaren. När testet var klart fick respondenten 
besvara ett antal frågor som han besvarade som i intervjun med andra respondenter. 

2.2.4 Arbetets genomgång  
Detta arbete inleddes av funderingar och frågor bakom faktorer i användbarhet och 
relationen i MDI då man får tankar om hur användbarhets faktorer påverkar människan 
relation mellan MDI, arbetsmiljöaspekter och beslutfattning, som lede till syftet att utreda 
faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -system då en specifik handling genomförs. 
Den kunskap som jag med denna rapport är av upplysande karaktär som bygger på 
intervjuer och en test, där jag utreder faktorer i användbarhet för att relatera till 
beslutfattande. Utifrån den bakgrund jag har funnit har jag kunnat forma en större 
problemkännedom för att ha som grund för arbetet. De frågor jag har kommit fram till är 
de frågor jag söker kunskap för. 
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För att sedan kunna upplysa området kring det jag ansåg vara problem har 
undersökningar utförts om vad det finns för tidigare teorier inom området. Även vad det 
finns för möjlighet till att hitta respondenter som eventuellt skulle bistå med information 
för undersökningen.  

Jag har fastställt frågorna, som jag utgår ifrån för att söka kunskap och den information 
som jag får fram framställer jag stegviss och sammanfattar för att skriva den slutliga 
rapporten. Information som jag får av intervjuer och test kommer att analyseras för att 
jämföra med teorin för att senare ligga till grund för slutsatser. Empirin kommer att ha 
större roll för att besvara huvudfrågan och den största rollen i hur rapporten kommer att 
se ut då jag besvarar huvudfrågan, teorin kommer att ge stöd åt om hur det ser ut idag. 

 
Den nedanstående grafen är en skiss på min arbetsgenomgång och hur jag har tänkt att gå 
tillväga. 
 

 
 

Figur 3Studiens arbetsmetod 

2.2.5 Teorins roll 
Den teoretiska rollen är för att skapa en god grund inför den empiriska och kvalitativa 
undersökningen. Jag har undersökt de olika metoderna för att utföra intervjuer. Jag har 
läst om vad som är viktigt att tänka på då intervju/test genomföras för att uppnå 
reliabilitet och validitet. Jag har även granskat de olika teorierna för användbarhet, 
användarevänlighet, lärande arbetsmiljöaspekter och beslut. Granskningen för 
definitioner på användbarhet har lätt till en gemensam nämnare som ett fler tal författare 
påpekar. Den gemensamma nämnaren för användbarhet kommer att vara min 
utgångspunkt för att forma empirin.(Bryman et.al,2002) 

2.2.6 Empirin roll  
Den empiriska undersökningen jämförs med teorin jag utgår ifrån för att undersöka om 
verkligheten överensstämmer med det som teorier nämner. För att kunna göra en 
jämförelse är det viktigt att jag kommer fram till resultat i den empiriska undersökningen. 
Den empiriska studien består av två intervjuer och en användaretest. Empirin som tas 
fram till tillsammans med min egen tolkningssätt kommer att redovisas. 
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2.3 Insamlingsmetoder 

2.3.1 Litteraturstudie 
För att skapa en teoretisk bas till den empiriska studien har jag valt att göra en omfattande 
litteratur studie bland material som är relevant för studien. Jag har studerat 
ämnesrelaterade teorier och begrepp som är relevanta för studien för att försöka skapa 
mig en djupare förståelse för det valda ämnesområdet. Sökningen har gjorts på olika 
databaser via Högskolans bibliotek samt nationellencyklopedin och elektroniska källor på 
Internet. Vid sökningen av dessa källor har jag använt mig av nyckel orden som, 
användbarhet, användarevänlighet, lärande, aktivitet, arbetsmiljöaspekter, beslut med 
mer. När det gäller källkritik har granskat noga för att säkerställa om källorna är relevanta 
och tillförlitliga för min användnings mål. 

2.3.2 Empirisk undersökning 
Den empiriska undersökningen består av intervjuer och tester som har sin grund i den 
teoretiska undersökningen. Empirin skall ge svar på studiens huvudfråga med 
utgångspunkten från litteraturstudierna. Den emiriska studien består av utförda intervjuer 
och test samt mina iakttagelser av test personen under genomförande. (Bryman, 2002). 
Jag har valt att den empiriska undersökningen skall göras bland två verksamheter som 
arbetar med helt skilda branscher som använder sig av två olika IT -system. En 
yrkesförare som använder sig av GPS -system och en tjänste man som använder sig av ett 
ekonomis system för att koppla till beslutfattning. Ett av verksamheten är ett taxibolag 
som använder ett GPS -system i detta fal är det en yrkesförare som intervjuas och en som 
testas. Det andra fallet en banktjänsteman som använder sig av ett ekonomisystem.  
 
Jag har tagit kontakt med verksamheterna via telefon. Därefter fick respondenterna 
frågorna via e-post innan avtalat tid. När det var dags spelade jag in samtalen och 
transkriberade det för att få in det data jag var efter tillsammans med mina egna 
anteckningar. I fallet med test har jag observerat respondentens reaktioner och noterade 
iakttagelser. På så sätt har jag kunnat få insikt i vad de olika verksamheterna anser vara 
viktigast för att göra en jämförelse, ta del av användarens synpunkter erfarenheter och 
den dagliga kontakten med IT -system för att kunna identifiera eventuella skillnader och 
dra slutsatser. Mitt mål är att kunna dokumentera iakttagelser då människan använder sig 
av ett IT -system i dagliga arbeten för att ta reda på hur kan användbarhet i ett IT -system 
relateras till människans beslutsfattande? 
 
Vilka användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar beslutsfattande positivt och 
negativt? 
Det finns faktorer i ett IT -system som kan upplevas som behagligt och obehagligt. I 
rapporten vill jag undersöka och jämföra om hur dessa faktorer påverkar användarens 
beslutfattning. Det finns också faktorer i ett IT -system som kan relateras till 
arbetsmiljöaspekter och kan ha en viss roll för hur människor agerar samt om det finns ett 
samband mellan dessa och beslutfattning. Detta kan ge en insikt för 
systemutvecklaren/systemvetaren för att tänka sig i användarens situation. Den empiriska 
studien jämför jag med teorin för att för att undersöka om verkligheten överstämmer med 
de teorier som finns. 
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2.3.3 Urvalsmetod 
I studien utfördes intervjuerna på respondentens arbetsplats för att på så sätt kunna 
studera deras arbetsmiljö och andra faktorer som är tillgängliga. Urvalet är baserat på 
respondenternas roller och den kontakt de har med IT -system. Att få möjligheten till att 
studera kringliggande faktorer som intervju och testpersonen har ger mig en ökad 
möjlighet till att studera respondenternas sociala verklighet. Upplägget i den kvalitativa 
intervjun är inte så strukturerad utan det ger utrymme för öppna frågor. På så sätt får jag 
möjlighet till att avvika en del frågor helt och omformulera vid behov för att uppfatta 
respondentens synpunkter och få viktigt information jag söker. Valet av att använda 
kvalitativa intervjun medför möjligheten till en dialog där den ger mjöligheten till 
information utöver de frågor man har tänkt ställa. 
 
Genom att skicka frågorna i förväg till respondenterna har jag informerat de för att få 
möjligheten att förbereda sig inför intervjun. På så sätt ökar möjligheten till att få mer 
värdefull information. Samtalen spelades in på band för att öka möjligheten till 
tillgänglighet vid senare analysering. (Bryman, 2002). Jag har förberett mitt arbete noga 
och vara där i rätt tid för att ge ett gott intryck vid bemötande med hos intervju, test 
personerna samt för att skapa en bra relation med respondenterna. Vikten i den kvalitativa 
intervjun är respondenternas egen synsätt och uppfattning av de system de använder sig 
av. (Bryman, 2002). Värdet i undersökningen kommer att ligga på intervju och test 
personernas reaktioner, synsätt och uppfattningar för att få fram information som har 
betydelse för undersökningen. 

2.3.4 Argumentation för urval 
Det metodiska urvalet gjordes bland två olika verksamheten för att få en omfattning om 
de studerade verksamheterna. Då syftet studien är att utreda faktorer som påverkar 
användbarhet i ett IT -system då en specifik handling genomförs. Har jag valt att 
genomföra två fallstudier där jag har bestämda respondenter som använder IT -system i 
sitt dagliga arbete. Valet av respondenter är bland dem som har ett betydande roll och 
erfarenheter i verksamheten. Urvalet är bland två helt skilda verksamheter som använder 
sig av helt olika IT-system i sin verksamhet. 

2.3.5 Genomförande 
En av intervjuerna genomfördes hos ett taxibolag som använder sig av GPS -system för 
att underlätta och hitta vägbeskrivningar. Samt utfördes en test under pågående körning 
för att observera användarens reaktioner. Den andra intervjun genomfördes på ett bank 
där man använder sig av ett kredit system för att fatta kreditbeslut. Intervjuerna baserades 
på frågor som jag hade skickat till respektive respondent. I fallet med test har inte test 
personen fått några frågor i förväg utan fick upplysningar om vad testet innebär. Jag fick 
åka på en av testarens beställda resor då han använde GPS -systemet. Jag förde 
anteckningar och observerade hans reaktioner. Under intervjun förde jag anteckningar 
samt spelades samtalen på band. 
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2.4 Analysmetod 
I denna del av studien arbetade jag först för att analysera det teoretiska materialet för att 
ha en bra grund till undersökningen. Enligt Bryman (2002) är det viktigt att ha en klar och 
tydligt process över hur analysen ska gå till, då det finns insamlad stora data mängder. Det är 
också viktigt att vara strukturerad och börja med analysen för att få en uppfattning om hur 
analysprocessen kommer att se ut. Det är angeläget att ha en tydlig process över hur analysen 
skall göras. Efter att jag har gjort ett teoretiskt urval för att samla in data koder som 
framkommer av olika mönster och fått en klar uppfattning av det går jag vidare för att samla 
in data i den empiriska delen av studien.  
                                                                                                                                                             
Arbetet börjar med att analysera den material som jag får in av intervjuerna/test med för att 
jämföra olika berättelse om samma eller liknande förlopp. På så sätt får jag in 
intervjupersonernas synvinkel på hur de upplever faktorer i användbarhet och relationen till 
beslutfattande. Då människor upplever sitt liv i termer av kontinuitet och mål anser jag att 
denna metod är av värde att beakta. Utöver intervjuerna analyserar jag även data baserad 
på observationer i test delen då jag studerar den enskildes situation för att avgör vilka 
delar av det utvalda materialet är relevanta för studien och sammanställer de relevanta 
delarna. För att underlätta att beskriva om det resultat jag får fram av undersökningen 
håller eller om det är otillräcklig. (Bryman, 2002) 
 
Sedan sammanställer jag datamaterialet som jag får in av intervjuerna och jämför med 
teorin för att se vilka faktorer i användbarhet påverkar användarens beslutfattning i den 
verkliga situationen. För att relatera till undersöknings område och besvara de frågor, 
funderingar jag hade Jag jämför dem olika respondenternas upplevelser och situationer av 
IT -systemet de använder sig av för att för att skriva den slutliga rapporten. 

2.4.1 Utvärderingsmetod 
Utvärderingsmetoden är för att förstärka kunskapen och hålla god kvalitet. Detta kommer 
jag att sträva efter genom att ge överensstämmelse mellan den teoretiska referensramen 
och den empiriska undersökningen baserad på intervju och tester. Jag kommer även att 
validera all insamlad material bedöma kritisk och framställa i sin helhet för att studien 
skall bidra med nytt kunskap innan jag drar några slutsatser. (Bryman et.al, 2002). I 
utvärdering kommer jag att behandla följande kriterier.  
 
Tillförlitlighet: Jag håller mig inom ramen för studiens kvalitet upplägg och innehåll för 
att uppnå tillförlitlighet för studien. När det gäller respondentvalidering kommer jag att 
skapa trovärdighet genom att följa respondenternas resonemang och undvika 
förenklingar. Jag kommer även att bekräfta med respondenterna som jag intervjuar/testar 
om jag har uppfattat deras åsikter rätt för att öka studiens tillförlitlighet. (Bryman,2002) 
 
Överförbarhet: Utgångspunkten för att komma fram med ny kunskap i min empiriska 
undersökning kommer att vara intervju och tester medverkad av respondenter utifrån 
vekliga situationer inom angiven ram. Det kommer jag att uppnå genom att redogöra alla 
detaljer av intervju och test materialet utifrån verkligheten som mina valda respondenter 
ger. Därefter är det upptill andra att värdera om deras bedömning överensstämmer med 
andra miljöer eller inte. (Bryman, 2002) 
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Pålitlighet: Med pålitlighet så menas det att det försäkras att det skapas en helt klar och 
åtkomlig beskrivning av alla steg i en forskningsprocess, vilka kan vara 
problemformulering, val av undersökningspersoner och beslut kring analys av den 
insamlade data. Jag kommer att skapa en fullständig redogörelse av all material jag 
använder som framgår av det kvalitativa tillväggångssättet. All material som används 
kommer att vara tillgänglig och redovisas. (Bryman,2002) 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera: Jag tillåter inte mina att mina värderingar påverka 
respondenternas uppfattning och svar för studien medvetet, utan objektivitet kommer att 
genomlysa hela studien. 
 
Taktisk autenticitet: Genom att utreda faktorer som påverkar användbarhet i ett IT system 
då en specifik handling genomförs kan studien generera om faktorer som användbarhet, 
användarevänlighet, påverkar användaren positivt eller negativt i beslutfattning de 
använder sig av ett IT system. Det kan leda till att studien används som ett underlag för 
att utveckla och förbättra IT system. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Utifrån att jag har valt att utreda faktorer som påverkar användbarhet i ett system då ett 
specifik handling genomförs tar jag  upp teorier som är relaterade till ämnet. Här 
diskuteras de olika definitionerna för användbarhet, lärande för att relatera till 
arbetsmiljöproblem som uppstår i samband med MDI.  
 
Människa – datorinteraktion (MDI) är i ständig förändring och de teoretiska grunderna 
kring mänskligt beteende beaktas allt mer. Den viktigaste grunden för MDI lades när 
teoretiska baser utformades baserad på gällande psykologisk kunskap kring mänskligt 
beteende och dess beskrivande teorier. MDI är en disciplin om design, utvärdering och 
genomförande av interaktiva datasystem för människans användande och det fakta det 
omfattar. (Shackel et.al 1997) 
 
 MDI handlar även om användbarhet som syftar till effektiviteten i interaktionen mellan 
användare och datorer. MDI i stort handlar om datorvetenskap informationsteknologi, 
socialpsykologi och beteende vetenskap och samverkan mellan dessa områden. I grunden 
handlar det om samverkan mellan programutveckling, verktyg metoder som används för 
att uppnå och mäta användbarhet i ett system. När utvecklingen av datorsystem blev allt 
mer komplicerad började man uppmärksamma den mänskliga faktorn. Människor gör fel 
och därför behövdes mänskligt beteende uppmärksammas man vill lägga mer fokus på att 
vara användareorienterad än teknikorienterad (Shackel, 1997) 
 
MDI handlar om hur människor använder informationsteknologi ur ett 
användbarhetsperspektiv. IT-systems mjukvara som ska stödja användare i deras arbete 
finns för användaren. IT -system ska därför anpassa sig till användaren och inte tvärtom. 
Användbarhetsbegreppet med tyngdpunkt på enkelhet, lärbarhet och effektivitet är 
viktiga begrepp som ska tänkas på vid utveckling av IT-system. Systemen bör anpassas 
till användare och ska vara estetiskt tilltalande, roligt att använda. (Gulliksen,Göranson 
et.al,2002) 

3.1 System 
Ett IT-system består av många komponenter som tillsammans samverkar de för ett 
gemensamt mål. Med ett system menar man att det finns ett mönster (en ordning eller ett 
sammanhang). Ett system står i motsats till något som är oorganiserat. (Erling S 
Andersen, 1994).  IT-system används inom olika områden för att effektivisera och 
underlätta människans arbete. Systemet tar allt för många kognitiva resurser av 
användaren och är tidskrävande svårbegripligt, skapar frustration, upplevs som 
obehagligt inte uppfyller användarens krav, förväntningar. Faktorerna i användbarhet 
som belastar användaren påverkar användaren negativt som leder till osäkerhet i 
beslutfattning. Ett svårbegripligt och komplicerade informationssystem som har för 
mycket onödigt information blir svårt att förstå för användaren och tar lång tid att lära sig 
att använda. Hög användbarhetsstandard hos informationssystem leder till färre misstag 
hos användarna. (Gulliksen,Göranson et.al, 2002) 
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Datorer är ett redskap för att underlätta människors arbete och öka produktiviteten. Med 
Internet och olika interaktiva program har datoranvändningen blivit en del av samhället 
och människor använder det för olika ändamål. (Löwgren, 1993) 
 
MDI har därför blivit ett viktigt område. Det handlar om att förstå, designa, utvärdera och 
implementera interaktiva system. Inom MDI ska människan stå i fokus och systemen 
skall därför vara lätta att lära och lätta att använda. I en tidigare benämning för MDI som 
var DMI ansåg man att människan inte kunde påverka datorn. Utan tyngden låg på hur 
människan påverkades vid interaktion med datorn. MDI handlar om många delar så som 
datavetenskap, kognitiv psykologi, social och organisationspsykologi, ergonomi, 
ingenjörsvetenskap, design, antropologi, sociologi, filosofi, lingvistik artificiell 
Intelligens (Preece et al, 1994)  
 
En produkt kan användas på tre olika sätt: ”Praktiskt, socialt och estetiskt.  Det praktiska 
bruket är det med praktiska ändamål. Det sociala bruket är produktens användning i 
relation till andra människor och det har två aspekter: symbolik och social interaktion”. 
(Arvola, 2002)  
 
Enligt Arvola, (2002) ett IT -system ska vara lätt att lära sig enkelt att använda och stödja 
användaren för att utföra sitt arbete. Fokus bör ligga på teknikens funktionalitet och 
användningen, än att fokusera sig på kvaliteten i ett system om inte systemet kan 
användas av användaren gör den ingen nytta. (Arvola, 2002) 
 
Arvola menar att det inte är tillräckligt att designa IT -system enbart baserad på 
användarens perspektiv. Han menar att man måste tänka på alla faktorer och ha 
användarupplevelser i åtanke och fokusera på användningen. Att designa för praktik, 
kultur, samhälle, gemenskap, , etik, konstruktion och samarbete istället för endast 
användarupplevelse och att designrymden utvidgas ytterligare. Användbarhet bör 
anpassas till användaresituationer. (Arvola, 2002). En sådan anpassning av användbarhet 
går att relatera till beslutfattning. Där man även kan se om användbarheten i ett system 
påverkar användaren positivt och negativt. 

3.2 Användbarhet  
Interaktionen som finns mellan MDI och system sker via användaregränssnittet. För att 
ett IT - system skall fylla kraven för användbarhet finns det en rad med kriterier. 
Schackel var en av de första som formulerade definitionen på användbarhet. Schackel 
(1991) definierade användbarheten på följande sätt: Shackel tar upp effektivitet, 
lärbarhet, flexibilitet och attityd. Effektiviteten handla om hur lång tid det tar för en 
funktion att utföras. Antalet moment ska vara så få som möjligt. Även antal fel vid 
exekverandet ska vara så få som möjligt. Systemet ska vara lärbart och användarna ska 
kunna lära sig att använda ett system efter en viss tid av träning. Flexibilitet handlar om i 
vilken utsträckning en användare kan anpassa systemet för nya former av interaktion 
allteftersom de blir mer erfarna av systemet. När det gäller attityden handlar det om 
känslor som användning av systemet ger. Om reaktionen är positiv fortsätter användaren 
med sitt lärande av systemet. (Schackel, 1991) 
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ISO 9241-11 (1998) definierar användbarhet på följande sätt; Den grad i vilken 
användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.  ISO 9241-11 är en 
standard som har tagits fram för att säkerställa, mäta användbarhet och samordna definitionen 
av användbarhet för att det ska vara enklare att jämföra mellan olika forskningsresultat. 
ISO standarden utarbetats i samarbete med flera olika parter och är en del av en större 
standard kallad "(ISO 9241 -ergonomic requirements for office work with visual display 
terminals (VDTs)".   
Det bör finnas en struktur på användbarhet för att användaren ska kunna nå sin 
användnings mål. Målen beskriver syftet de tänkta användarna har med produkten, vad de 
vill uppnå genom användandet. Målen beskrivs utifrån användarnas perspektiv. Dessa 
mål ska vara formulerade på sådant sätt att de kan mätas. 
 
 För att kunna uppnå det planerade resultatet måste en dialog föras med användarna. 
Målformuleringarna ska vara ett resultat av dialogen med användarna och ska kunna 
modifieras. Sambandet mellan målet och användbarhetskraven är hur målen kan 
uppfyllas med kraftfullhet, effektivitet och tillfredsställelse. Även själva produkten ska 
kunna uppfylla användbarhetskraven (resultat vid användning) med kraftfullhet, 
effektivitet och tillfredsställelse. (ISO 9241-11,1998). Nielsen (1993) menar att det inte 
går att se användbarhet som en enskild separat del av användargränssnittet och menar att 
det är en del av en större modell definierar användbarhet bestående av begrepp 
egenskaper som framgår av modellen nedan. Med modellen visar Nielsen även vilka 
faktorer han menar faller utanför användbarhetsbegreppet. 
 

FunktionalitetSocial acceptans 

Nytta 
Användbarhet  

 
Figur 4Användbarhet enligt Nielsen (1993) 

Nielsen hävdar att ett systems användbarhet först och främst måste innebära att 
användarna accepterar systemet i sin helhet. Denna helhet har Nielsen delat upp i två 
delar. Med reell acceptans menar Nielsen att systemet ska vara kompatibelt med 
existerande system, att systemet ska vara så pålitligt att det inte kraschar. Systemet ska 
också fungera så felfritt och säkert som möjligt för att användaren ska kunna acceptera 
systemet fullt ut. Med social acceptans och godtagbarhet i praktiken menar Nilsen att 
systemets funktioner ska vara accepterade av användarna.(Nilsen,1993)  

 

Acceptans för 
       Lätt att lära  systemet 

Kostnad       Effektivt att använda Reell acceptans 

Etc. 

Tillförlitlighet 
Subjektiv tilltalande  

Få fel    
Lätt att komma ihåg 
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Löwgren (1993) definierar användbarhet utifrån begreppen  
• relevans – hur väl kan ett system tillgodose en användares behov. 
• effektivitet – hur effektivt användaren kan utföra sina uppgifter med hjälp av 

systemet. 
• attityd – användarens subjektiva uppfattning av systemet. 
• Lärbarhet – hur lätt det är att lära sig använda systemet och därmed också minnas 

systemet även om man använder det sällan. (Löwgren, 1993).    
 
Det som jag anser att det  som omfattar nästan alla de krav och kriterier för användbarhet 
bland alla dessa teorier är (ISO 9241-11, 1998). Utifrån vad de olika författare påpekar så 
finns det gemensamma begrepp som lärbarhet, effektivitet, tillfredställelse och attityd 
som alla författare har med i sin definition av användbarhet. Jag väljer att utgå ifrån de 
gemensamma kriterier som många författare har tagit upp i sin definition av användbarhet 
de kriterier som jag väljer finns i den grafiska modellen samt i nedanstående tabell.  
 
Användbarhet ISO 9241-11, 1998 Nilsen, 1993 Löwgren, 1993 
Effektivitet Är ett mått på graden av 

måluppfyllelse i förhållande till 
resursåtgången. Resurserna kan 
inkludera mental eller fysisk 
ansträngning, tidsåtgång, 
materialåtgång eller kostnader. 
Den grad av ansträngning som 
krävts för att slutföra och uppnå 
målet eller uppgiften. Ju mindre 
ansträngning, desto bättre 
effektivitet(ISO 9241-11,1998). 

IT Systemet ska vara effektivt 
att använda. att 
arbetsuppgifterna ska kunna 
utföras med så få steg som 
möjligt. Denna egenskap mäter 
hur lång tid det tar för en 
användare som använt systemet 
under en tid att utföra en 
handling. 
 

Detta talar om hur 
effektivt användaren 
kan utföra sina 
uppgifter med hjälp 
av systemet. 

Tillfredsställelse Ett mått på graden av användarens 
frihet från obehag samt 
användarnas attityder till 
användningen av produkten. Detta 
nyckelord refererar till graden av 
tillfredsställelse och positiva 
känslor som produkten 
frambringar då den används. 

Användaren ska uppleva 
systemet som behagligt och 
angenämt att använda, bli 
tillfredställd och subjektivt 
tilltalad av systemet. Man ska 
tycka om att jobba med 
systemet. Denna egenskap är 
viktigt då användaren väljer ett 
system som inte skapar obehag. 

hur väl kan ett system 
tillgodose en 
användares behov 

Lärbarhet Systemet ska vara lätt att lära sig 
och enkelt att använda  

En grundläggande egenskap är 
att ett system ska vara lätt att 
lära sig behärska och användaren 
ska snabbt kunna börja använda 
systemet. Det första intrycket 
som användaren får är viktigt för 
att uppleva hur lätt det att lära 
sig använda och komma igång 
med ett nytt IT system. Systemet 
ska stödja användaren att utföra 
sina arbetsuppgifter.  
 

Hur lätt det är att lära 
sig använda systemet 
och därmed också 
minnas systemet även 
om man använder det 
sällan. 

Attityd Det handlar det om känslor som 
användning av systemet ger. Om 
reaktionen är positiv fortsätter on 
negativt avslutaranvändaren. 

Lärbarhet, effektiv, felhantering, 
lätt att komma ihåg formar 
användarens attityd 

Användarens 
subjektiva 
uppfattning av 
systemet 

Användarvänlighet Om systemen lätt att lära sig 
enkelt att använda, effektivt 
,tillfredställände och 
ändamålsenighet 
 

Det ska vara lätt att komma ihåg 
hur systemet fungerar 

Inte ett adekvat ord 
vid beskrivning av 
systemets krav och 
Funktionalitet 
är att den formulerar 
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 mätbara kriterier för 
användaraspekter i 
systemet 

Arbetsmiljöaspekter Beskriver som miljö de fysiska 
och sociala miljön som produkten 
kommer att användas i, som 
uppgift, användare, utrustning mm 
 

Lätt att lära sig enkelt att 
använda, Få fel, som skapar 
problem för användaren, 
felhantering, hjälp och stöd.  

Ser på systemets 
användning än 
användaren, tar in 
arbetsmiljö 
aspekterna i 
användningen 

 

3.2.1 Användarvänlighet 
Enligt Nilsen (1993) ska det vara lätt att komma ihåg hur systemet fungerar. En 
användare som inte använder systemet regelbundet ska utan större problem kunna börja 
använda systemet igen efter ett uppehåll. Användaren ska inte behöva lära sig hantera och 
förstå systemet från början igen. Det ska vara enkelt för användaren att kunna komma 
ihåg hur informationssystemet används och vara lätt att avbryta och återgå till sitt arbete 
utan att behöva anstränga sig för att hitta tillbacka i systemet. (Nielsen, 1993) 
 
Allwood menar att användarvänlighet delas upp i åtkomlighet, individualisering, förenligt 
med mänsklig kognition och hjälpresurser. Med åtkomlighet menar han att användaren 
ska komma åt systemet och att en förfrågan ska besvaras i rimlig tid. Individualisering 
innebär att programmet ska erbjuda valmöjligheter t.ex. använda kortkommandon. 
Informationen ska också anpassas efter människans kognitiva förmågor och att hjälp ska 
finnas i form av hjälpfunktioner eller helpdesk. (Allwood, 1998). Användarevänlighet 
innebär ett antal aspekter när man talar om användbara system. Allwood menar att alla 
människor kan förhålla sig till begreppet användarevänlighet och när man ska 
konkretisera blir det svårare. Användarvänligheten innefattar ett antal olika aspekter, 
varav förenligt med och stöd för människor mentala funktionssätt åtkomlighet är en och 
att ett system bör stödja användarens sätt att arbeta. (Allwood, 1998)  
 
Åtkomlighet att ha tillgång till t.ex. ett kreditsystem då användaren ska fatta kredit beslut. 
Det kan också vara ett GPS -system som en yrkesförare kan på ett snabbare sätt hitta 
vägbeskrivningar för att effektivisera sitt arbete. Individualiseringen kan handla om vilka 
funktioner som underlättar för användaren. Användaren kan välja de funktioner som den 
använder sig mest av för att underlätta sitt arbete. Allwood tillägger även att 
individualiseringen inte är alltid en fördel om det är olika personer som använder sig av 
samma system kan det leda till dålig interaktions miljö och svårigheter för andra 
användare som använder samma system. 
 
Ett annat krav som Nilsen (1993) ställer att ett system skall innehålla är felhantering 
författaren menar att det ska så få fel som möjligt uppstå. Användaren ska kunna få hjälp 
och möjliggöra enkelhet att åtgärda. Fel kan uppstå i samband med användarens 
användning och felaktig utförda handlingar. Vissa fel kan åtgärdas av användaren medan 
andra kan ha katastrofala konsekvenser. Det kan handla om att IT systemen förstörs och 
informationen förloras eller användaren utsättas för risker. (Nielsen, 1993)  
När användaren får problem bör det finnas hjälpresurser som man kan vända sig till och 
få snabb hjälp. Hjälp resurser kan vara hjälp meny i ett IT system eller andra människor 
som finns tillgängliga att besvara på de frågor man ställer.  
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Det är inte säkert att användare använder sig av manualer alla gånger manualer kan vara 
tidskrävande att lägga ut tid på utan en hjälp verktyg kan vara effektivare att på ett snabbt 
och enkelt sätt få fram de man behöver. Nielsen (1993) menar att många gånger kan 
användaren själv vara en god källa för att förbättra användarvänligheten.  
 
När användaren själv känner sina behov blir det lättare att påverka. Nilsen (1993) menar 
att användarefeedback är viktigt för att tillfredställa användaren behov och åsikter 
därmed underlättas för användaren. Användare acceptans handlar om användaren är 
positiv inställd till systemet och har hög motivation att använda det för att få stöd.  
 
Enligt Allwood (1998) är detta en viktig del för användbarheten i ett system och 
kognitiva processerna hos människan som kan relateras till att människan fattar beslut. Å 
andra sidan kan allt för höga förväntningar av ett t.ex. GPS -system leda till passivitet hos 
yrkesförare. Att lita allt för mycket på systemen kan leda till katastrofala konsekvenser i 
trafiken. När det gäller ett kreditsystem är det viktigt att inte anta att systemen ska avgöra 
om ett beslut ska tas. Det är människan som måste ta beslut om vad systemet ska göra 
litar man på att ett IT -system ska vara självgående och ordna allt kan det leda till 
besvikelse och ge negativ påverkan.  Att använda sig av ett IT -system innebär styrning 
av arbete vilket kan upplevas positivt eller negativt av användaren. Att arbetet styrs med 
ett IT -system kan uppfattas olika av olika människor beroende på olika faktorer som 
kunskap erfarenhet personlig läggning, det sätt som arbetet sker på, möjligheten att 
påverka, förståelse, och nytta. Styrningen kan också upplevas som en trygghet för att 
kontrollera om man har utfört en sak rätt och i t.ex. ett kredit system kan man se vem som 
har tagit vilka beslut och när viket kan underlätta att hitta sen ansvarige. 
 
Allwood (1998) menar också att acceptans av ett system är också beroende av i vilken 
grad användaren upplever systemet som ett hot eller som en tillgång. Användaren kan 
t.ex. känna sig hotad om denne är rädd att  för att systemet kan ta över arbetsuppgifterna 
och förlora sitt jobb eller att IT -systemet kan öka arbetsbelastningen för att denne inte 
har de kunskaper för att använda det. Men om denna oro inte finns och personen är 
positivt ställt kan IT -systemet upplevas som en tillgång den som använder systemet kan 
på ett enkelt och effektivt sätt utföra sina arbetsuppgifter. När IT -systemet inte upplevs 
som hot utan tillgång underlättar det att använda det som hjälp för sina beslut.(Allwood, 
1998)   
 
Om användaren inte har någon inflyttande över hur systemet fungerar kan och upplevs 
som en störande moment kommer systemet inte att bidra med nytta, det gör att det blir 
svårare att ta t.ex. ett beslut, och användaren påverkas negativt. Slutligen minskar 
användare acceptansen till en låg nivå användaren upplever ovilja att använda och det 
kan även påverka informationskvalitén. Därför är det viktigt att de systemen ska uppfylla 
användbarhets kriterier och att system som tillverkas ska utformas efter användnings 
område, behov som finns i verksamheten för att bidra med nytta för användaren och 
företaget. För att höja användare acceptans är det viktigt att användaren får utbildning 
stöd och hjälp, på sätt ökar man användarens motivation, kunskap och minskar negativ 
attityd som i sin tur minskar konsekvenser för användaren och verksamheten.(Nilsen et 
.al, 1993) 
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Genom utbildning ökar användarens kompetens och förståelse och utbildning ska vara 
anpassad till användarens kompetensnivå och egenskaper. Det är också viktigt att 
användaren är motiverad för att lära sig, för dålig motivation påverkar inlärningen 
negativt. Användarens motivation kan ökas om denne blir tillräckligt tillfredställd. Om 
användaren är nöjd med ett system kan hantera det lätt underlättas batting eftersom denne 
kan lita på det system som den använder och blir säker att den information som denne får 
av systemet är pålitligt. (Nilsen  et. al, 1993) 

3.2.2 Lärbarhet   
Jean Piaget är en av moderns och faderns totalt olika inställningar till det religiösa 
påverkade han var bland de första som studera de tankeprocesser. Detta genom tidigare 
lärande, kunskap och erfarenheter på det sättet styr människan att tänka och handla. 
Enligt Jean Piaget använder alla människor sig av kognitiva scheman och kategoriserar 
saker och ting. Dessa scheman utgör våra personliga ramverk våra tankar och handlingar 
bygger på dem. De kognitiva schemana är ett stöd som hjälper oss att hålla filtrera och 
organisera alla intryck vi utsätts för dagligen. Våra scheman påverkar vår perception om  
hur vi tolkar och tar åt oss intryck. Scheman påverkas och förändras hela tiden. (Lind A  
et.al,2006 ) 
 
När varje intryck påverkas av de scheman vi har påverkas även våra intryck. För att en 
process ska ske måste individen vara motiverad till att arbeta med och förstå materialet i 
fråga inom kognitiva scheman där man studerar hur människan tänker i stället för hur hon 
känner.(Lind A, et.al 2006). De kognitiva processerna utgår ifrån hur människan tänker 
tolkar och fattar beslut. Lärande är en process där vi knyter kunskapen till erfarenheter 
för att använda det i praktiskt sammanhang och inlärning är  en process där vi lär oss 
kunskap med hjälp av olika metoder. 
 
Om vi upplever något som är helt oförenligt med våra personliga scheman, kan vi ibland 
omedvetet ignorera eller helt förändra intrycket. I mindre extrema fall kan intrycken 
integreras med våra scheman, och vi lär oss något nytt. (Lind A, 2006). Ett exempel på 
problem som kan uppstå, är till exempel om vi ofta använder ett IT -system som helt 
plötsligt beter sig på ett annat sätt. Även om IT -systemet har utvecklats till en nyare 
version som är mer effektivt och förbättrad kan detta upplevas som ett irritationsmoment, 
för att vi inte känner igen oss. När det gäller behaviorism är det ett centralt beteende för 
behavioristerna. Individen tolkar inkommande stimuli (signal som sinnesceller reagerar 
på) och anpassar sitt beteende till det. Behavioristerna ansåg att mänskligt beteende 
avspeglar kunskap de menade att förändrat beteende visar lärande och bortsåg från allt 
som inte kunde observeras som beteenden de beaktade inte perception, önskan, syfte, 
tankar, känslor.( Lind, B 2006) 
 Jaget : Jaget är en social konstruktion och uppstår i den sociala erfarenheten. Det är en 
process som vi alla är bekanta med är  ”att reagera för ens jag som andra reagerar för 
det, att ta del i en konversation med andra, att vara medveten om vad man säger och att 
använda den medvetenheten för att bestämma vad man ska säga därefter” (Mead,1976) 

 

- 22 - 



 

Att samarbeta är vad som gör oss produktiva, behövda och betydelsefulla. Men för att 
kunna samarbeta måste det finnas individer tillgängliga för uppgiften, och för varje 
individ finns det ett koncept om jaget – det som gör mig till mig och ingen annan. 
(Mead, 1976).Enligt George H. Mead finns inte jaget från födseln. I den sociala 
erfarenhets- och aktivitetsprocessen utvecklas individen som ett resultat av relationerna 
till denna process och andra individer inom denna process. Mead (1976) menar att 
medvetande jaget och samhället har sin grund från behavioristisk ståndpunkt. 
 
Genom att förstå vad vi säger, följer vi kontinuerligt upp vad vi säger till andra individer, 
då kan vi använda denna förståelse när vi dirigerar vårt fortsatta tal; vi kommer på vad vi 
vill göra och vad vi vill säga, genom att just göra och säga saker. När vi konverserar med 
gester framkallar också det en respons hos andra. Det svar som motparten ger förändrar 
ständigt vårt handlande (Mead, 1976). 
 
När vi talar framkallar vi respons hos de vi talar med, men bara om de symboler som 
används i språket matchar varandras specifika referensram. Det finns olika språk så som 
handspråk, talspråk och även ansiktsuttryckets språk, i vilket det går att registrera allt 
mellan glädje och sorg, ilska eller förvåning. Det mänskliga tänkandet innehåller alltid en 
eller flera symboler som framkallar en respons både hos tänkaren och den andre. Mead 
säger att en sådan symbol är universal. Vi antar att symbolen som används alltid ska 
framkalla samma respons hos den andra personen, under förutsättning att det är en del av 
dennes beteendemekanism. Något som inte uppväcker samma respons hos andra är 
emotionella attityder. (Mead, 1976). Vi lär oss att använda IT system för att tillfredställa 
våra behov och effektivisera vårt arbete. 
 
Attityd: En attityd är en inställning till något eller någon och den består av tre olika 
komponenter: känsla, kunskap och handling.  
Värderingar: handlar om den typ av inställning till något eller någon, har sin grund i 
gamla värdesystem så som religion, ideologi med mer som är svåra att ändra på. (Lind, 
Ann et.al, 2006) 
Roller: roller är ett centralt begrepp inom socialpsykologin. En individ bär alltid med sig ett 
”jag-koncept”, men det slutar inte där. Varje individ har även en förväntad plats i 
samhället, och den platsen karaktäriseras av en roll. En roll kan beskrivas som summan 
av de normer och förväntningar som samhället och dess invånare har på en individ. 
Roller är viktigt då de påverkar våra beteenden, mot oss själva och andra. Det finns 
formella roller, som är uppgiftsorienterade, och informella roller, som är 
relationsorienterade. (Lind, Ann et.al,2006) 
När människan står inför en gruppsituation tenderar hon att sortera medlemmarna efter 
något som är välbekant, för att känna trygghet. Roller är viktiga för att individer ska 
anpassa sig till andra och att andra ska kunna uppleva en trygghet. Roller kan vara både 
tydliga och diffusa, och roller kan knytas till en social position och de gemensamma 
tolkningarna inom gruppkulturen. En roll kan också tolkas som en institutionaliserad 
attityd, där attityden är ett handlingsredskap. En roll kan betecknas som summan av de 
normer och förväntningar som samhället lägger på en individ kan man tolka en norm som 
en slags en beteenderegel som kan vara skriven eller oskriven. Normerna behöver inte 
alltid vara enhetliga utan kan utgöra en inneboende konflikt. (Lind, Ann et.al,2006) 
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Aktivitet: För att kunna utföra kommunikation, ingå i grupper att forma en passande jag-
bild och liknande måste man ha en grund som omsluter allt detta. Grunden brukar 
omfatta den mänskliga inlärningsförmågan och handlingar genom aktiviteter, allt utfört i 
en lämplig kontext.  Marx och Engels menar att människan är inte bara en anpassning till 
kulturen. Människan är också en skapare och förändrare. De menar att individen både 
driver förändringen samtidigt som den förändras själv. Samtidigt menas det att mänsklig 
aktivitet måste kunna beskrivas i sin enklaste form för att kunna analysera den med 
hänsyn till utveckling och historisk förändring.  Aktivitet måste kunna analyseras med 
utgångspunkt från omgivningen där interaktionen mellan omvärld och individ beaktas. 
(Engeström, Yrjö, 2001)  
 
Vygotskys lägger tyngden på det sociokulturella perspektivet i sin teori. Hans tankar 
kring lärande och utveckling är att beskriva och förstå lärandet i en social kontext. 
Vygotskys menar att lärande alltid föregår utveckling eftersom lärande i sig är en källa 
för utveckling. Vygotsky menar att kognitivt lärande först träder fram ur en social nivå 
innan den inträffar på individnivå. Han menar att människor främjar lärande eftersom en 
viktig komponent inom verktyg för lärande är den dialog individen håller med andra. 
 
Vygotsky (1987) var en av dem som utvecklade teorin kring ZPD, the zone of proximal 
development, eller utvecklingszonen, Vygotskys menar att ett användbart begrepp när 
man vill förstå och problematisera den process som lärande innebär. Samt för att kunna 
utveckla strategier för att förbättra förhållanden för lärande. Det innebär att människan 
kan nå bättre resultat med hjälp av andra och kan utvecklas snabbare. (Engeström, Yrjö, 
2001) 
Den proximala zonen innebär att individen, med hjälp av en annan intelligent människa 
kan nå intellektuell utveckling av högre grad än det denna skulle kunna nå på egen hand. 
Enligt Vygotsky om människor samspelar med varandra kan de nå en högre kompetens 
än vad de skulle nå på egen hand. Vygotskys upptäckt med den proximala 
utvecklingszonen, förklarar hur lärande och utveckling kompletteras med varandra. 
Utveckling skapas utifrån den skillnaden som kommer upp. Det är utvecklingen som 
märks hur människan utvecklas i sitt lärande då denne gör saker själv och i grupp. 
(Engeström, Yrjö, 2001) 
 
Enligt Engeström (2001) för att samhället ska utvecklas krävs det att nya typer av 
handlingar. Utveckling i lärande finns i den proximala utvecklingszonen när det handlar 
om historiska nya typer av handlingar. När människor endast lär sig av varandra skapas 
ingen ny kunskap utan det sker endast individuell utveckling och målet är gemenskapens 
utveckling. Vygotski menar att enkla strukturer utvecklas till mer komplexa strukturer 
genom interaktion mellan individer. Om man förstår problemet i lärandeprocessen kan 
man utveckla strategier för att förbättra förhållanden för lärande. (Engeström, Yrjö, 2001) 
 
Vygotskij talar om två olika utvecklingsnivåer hos individen när det gäller lärande. Den 
nivå individen uppnått beskrivs som den nivå där individen självständigt kan lösa 
problem. Den andra nivån är en nivå som är möjligt att uppnå om individen får hjälp av 
någon som kan litet mer.  
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Skillnaden mellan dessa nivåer kallar Vygotskij den potentiella utvecklingszonen eller 
ZPD. Man kan också uttrycka distansen mellan dessa två nivåer som skillnaden mellan 
individens kompetens och individens utvecklingspotential. (Engeström, Yrjö, 2001) 
 
Man kan åskådligt föreställa sig ZPD i form av två koncentriska cirklar vars radier är 
proportionella mot svårigheter i problemlösning: Människan kan med hjälp av sin egen 
förmåga arbeta med problemlösning upp till den första cirkelns periferi. Med hjälp av en 
mer försigkommen kamrat eller med hjälp av någon annan kan en människa arbeta sig 
fram till den yttre cirkelns periferi. Vygotsky anser att det mest effektiva lärandet sker i 
zonen mellan cirklarna, inom den så kallade utvecklingszonen (ZPD). Det betyder också 
att om en person får för enkla uppgifter så tröttnar den snabbt. På samma sätt blir 
människan frustrerad om uppgifterna ligger bortom dennas förmåga att genomföra och 
lösa  dem. Det är en fin balans mellan oförmåga och förmåga eftersom gränsen ständigt 
förflyttar sig allteftersom individen lär sig mer och mer på egen hand. (Engeström, Yrjö, 
2001)  
 
Enligt Engström skapas kultur av en gemensam aktivitet och kunskap där mening kan ses 
som en medierad konstruktion. Engeström fokuserar sig i hög utsträckning på individuell 
intellektuell förståelse. Han menar att det inte ger några idéer om hur en mer materiell 
verklighet produceras genom gemensam aktivitet. Mead menar däremot att sociala 
processer skapar de föremål vi behöver och att symbolerna existerar före objektet. 
Föremålen blir alltså beroende av språkets mening. Utifrån att individen använder dessa 
redskap skapas en social aktivitet kring verktygen samt en utökad inlärningsprocess. 
Meads tankar ger således en uppfattning om aktivitet som en social konstruktion av 
verkligheten. Engeström menar dock att aktivitet uppfattas som en konstruktion för 
människans inre och inte en pratisk materiell konstruktion. (Engeström, Yrjö,2001) 
 
Enligt Ogdens och Richards kritik mot detta är en symbol skapad genom interaktion via 
de föremål som den representerar och vi övertar också de symboler som redan är allmänt 
accepterade. Referering till ett objekt sker alltid via symboler på en kollektiv nivå och de 
menar att det finns en tydlig medierande karaktär mellan symbol och objekt. Denna teori 
är dock aningen tveksam då det finns en annan åsikt kring detta, att symbolen snarare är 
skapad genom interaktion via de föremål som den representerar än att de övertas. (Lind, 
Ann, 2006) 
När det gäller den mänskliga aktivitetssystem menar Engström (2001) att det svårt att se 
motiven till det som driver en eftersom de ändras hela tiden. Enligt Engström (2001) blir 
det lättare om man beskriver aktiviteter med hjälp av modeller på så sätt underlättas det 
att de kopplingarna hur olika aktiviteter kopplas till varandra.  Författaren menar att det 
som styr aktivitetshandlingar, att vi handlar på en viss sätt i en viss situation är motiven 
till handlingen som vi har som ligger djupt i aktivitetssystemen. En annan punkt som 
Engström (2001) tar upp är störningar som kan leda till avbrott i aktivitetssystem. Och 
menar att störningar kan vara indikationer på motsägelser som kan vara av betydelse för 
fulla sådana indikationer. Det kan vara störningar som upplevs av ett IT – system. Det 
kan också vara kognitiva störningar som användaren upplever som i sin tur kan påverka 
användarens beslutfattning. Därför är det viktigt att identifiera de störningar som 
förekommer för att få en delad vision och gemensam analys. (Engeström, Yrjö, 2001) 
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Enligt Nilsen (1993) Lärbarhet - en grundläggande egenskap, att ett system ska vara lätt 
att lära sig behärska för att användaren ska snabbt kunna börja använda systemet. Det 
första intrycket som användaren får är viktigt för att uppleva hur lätt det att lära sig 
använda och komma igång med ett nytt IT system. Systemet ska stödja användaren att 
utföra sina arbetsuppgifter. (Nielsen, 1993). Nilsen beskriver hur enkelt det bör vara att 
lära sig ett program och menar att lärbarheten är ett av de betydelsefullaste kriterierna för 
att systemet skall ha en hög användbarhet, och att inlärnings tid är en av den första 
användaren kommer i kontakt med. (Nielsen 1993)  
 
Det är viktigt att utvecklare är införstådda med hur pass lång tid det tar att lära sig att 
hantera ett IT system utan problem och tiden bör stå i rätt proportion till den 
funktionalitet som systemet ger. Genom hjälpresurser för inlärning kan systemets 
lärbarhet förbättras. (Preece et al, 2007) 
 
Enligt Nielsen(1993) kan man avgöra ett IT-systems lärbarhet genom att ta ett antal 
personer som inte har några tidigare erfarenheter av system och studera vilken tid det tar   
att komma till en viss kunskapsnivå kan man avgöra systemets lärbarhet. Författaren 
menar att i ett sådant fal bör man vara uppmärksam på vilken tidigare erfarenhet 
personerna har av system användandet och vilken effekt det kan ha på deras inlärning av 
systemet. IT -systemets funktioner bör vara enkla att minns även om användaren inte har 
använt systemet på ett tag. Det saka vara lätt att komma ihåg hur ett system fungerar efter 
att det är inlärt en gång. (Nilsen et. al,1993)  

3.2.3 Arbetsmiljöaspekter 
En del kognitiva psykologer hävdar att kommer tanken före känslan och därför ska man i 
tanken söka sig bakåt till de mest grundläggande tankarna som orsakar känslan. Därför 
finns det ett interesse för hur människor tänker och förhåller sig till informationen de får 
från omgivningen. De faktorer som kan påverka människan i negativt riktning eller leda 
till feltolkning av information och beslutfattningar beror oftast på begränsat synsätt, 
osäkerhet, ångest eller stress. Och att de destruktiva negativa schemana leder till 
negativitet hos individer. t.ex. om man har ett negativ tankemönster för ett IT -system är 
det lätt att man upplever det som negativt. Tankemönstret och förhållningssättet varierar 
hos alla människor. Om man har ett positivt förhållningssätt till saker och ting är det 
möjligt att man upplever det som positivt och positiv förhållningssätt anpassas i korrekt 
handling.  
 
Dessa mönster har en betydande roll för hur användbarhet kan relateras till att 
människans beslutfattning och om människan påverkas positivt och negativt beroende till 
dem tankemönster vi har gentemot ett IT -system.  
Om ett IT -system är störande och inte uppfyller angivna krav som inte överensstämmer 
med det tankemönster som människan har kan detta upplevas som negativt och leda till 
en rad av kognitiv arbetsmiljöproblem. 
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 Arbetsmiljölagen ”I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för 
arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa i arbetet. Det finns 
också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om 
skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i 
arbetet så som tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll.” 
Svensk författningssamling (Arbetsmiljölagen,2009). 
 
Arbetsmiljö är ett komplext begrepp och ständigt återkommande problem i arbetslivet. 
Oftast är det en samverkan mellan det psykosociala, fysiska, innehållsmässiga och 
organisatoriska. För att kunna utföra ett arbete av god användbarhet och kvalité är det 
viktigt att man får en större förståelse för hur de här faktorerna påverkar varandra, samt 
hur vi utvecklar metoder för förbättring som bygger på helhetsperspektiv på 
arbetssituationen. Det är betydelsefullt att förstå förloppet i arbetssituation för dem som 
utför arbetet för att kunna påverka och styra de ingående arbetsprocesserna för att 
uppfylla målen för verksamheten. (Sandblad, Lind och Nygren) 
 
Om man inte vet vilka faktorer ligger bakom ett problem ökar förvirringen och belastar 
användare mentalt och kombinationen kallas för kognitiva arbetsmiljöproblem. Sådana 
arbetsmiljöproblem uppstår när egenskaperna i arbetsstationen hindrar människan från att 
utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Med kognitiva arbetsmiljöproblem menas 
sådana hinder av olika ursprung som förhindrar och försvårar förståelse och möjligheter 
till överblick, påverkan samt kontroll och styrning av arbetsprocesserna som oftast 
orsakas av IT-  system.( Sandblad, Lind och Nygren) 
 
Arbetsmiljöproblem av den här sorten är vanligt förekommande då exempelvis ny 
avancerad teknik och datoriserade informationssystem införs. Problemen leder ofta 
långsiktigt till sämre arbetsprestationer och ineffektivitet. En viktig del av de kognitiva 
arbetsmiljöproblemen uppstår vid användandet av ett datoriserat informationssystem, är 
relaterade till gränssnittet, det vill säga den ”yta” av IT -systemet som användaren 
interagerar med. (Gullikson , Göransson et.al, 2002) 

Ett IT - system kan ge upphov till problem och stress för användaren, om systemet och 
dess användbarhet inte är anpassad efter användarnas kognitiva förutsättningar. 
Användarvänlighet är viktigt att beakta och forma IT -system som inte belastar 
användaren med onödigt information.  

Det är viktigt att ha några av de vanligaste förekommande problemen i åtanken vid 
utformade och skapande av IT -system för att inte belasta användaren allt för mycket. 
(Gullikson , Göransson,  2002). Några av de förekommande kognitiva problem som 
relateras till användbarhet i ett IT-system och människans beslutfattning är.  
 
Avbrott i tankegången; Användaren störs av för mycket interaktion på en sida, om det 
finns alldeles för mycket interaktion och inte tillåter användaren att koncentrera sig på 
arbetsuppgiften uppstår en kognitivbelastning som påverkar användaren negativt som kan 
göra det svårt för beslutfattande. (Gullikson , Göransson et.al, 2002) 
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Orienteringsproblem; Användaren ska alltid snabbt kunna se var i den aktuella processen 
den befinner sig. Även om användaren lämnar systemet ska det vara lätt att fortsätta 
senare. Om användaren har bestämt sig för att beslutfatta ett kredit underlag bör det inte 
vara problematiskt att återkomma till det den har lämnat för tillfället. Om användaren får 
svårigheter att hitta sig tillbaka i systemet där den har avbrutit en uppgift uppfyller inte 
systemet användbarhets krav som i sin tur leder till att användaren får svårigheter att fatta 
beslut. (Gullikson , Göransson et.al, 2002). 
  
Kognitivt ”tunnelseende”: Användare tenderar att lägga mer vikt vid den information de 
kan se direkt på plats. Därför bör systemen ha all nödvändig information samlad och 
synliggjord på samma plats. Detta kan till exempel vara anvisningar om hur systemet ska 
användas. Användaren ska inte behöva söka efter information genom länkar eller 
liknande. Systemet bör vissa både helhet och detalj samtidig, det vill säga efter 
gestaltprincipen. Därför är det extra viktigt att genom tänka t.ex. designen av IT -
systemet, så att det inte blir förvirrande för användarna. Om inte användaren kan 
orientera sig var den befinner sig i ett system förvirringen ökar och systemets 
användbarhet minskar. Därmed blir det svårare för användarens beslutfattning. 
(Gullikson,Göransson ,2002) 
 
Belastningar på korttidsminnet: En människas korttidsminne är begränsat och 
störningskänslig. Den har en begränsat kapacitet inte kan lagra mycket information. 
Informationsmängden som människor tar emot kan variera beroende på hur vi associerar 
för att förenkla och förstå det. Att tvingas till att läsa information från olika håll belastar 
korttidsminnet. Om systemet kräver att användaren ska komma ihåg alla information 
upplevs det som belastning.(Gullikson, Göransson, 2002) En sådan belastning påverkar 
användaren negativt ökar stress. Användaren får svårighet i sin beslutfattning som kan 
leda till risker och konsekvenser. Det är därför viktigt att användbarhet relateras till 
människans korttids minne och att arbetsmiljöaspekterna beaktas. 
 
Onödig kognitiv belastning: Om användare ska använda ett system, underlättar det för de 
om systemet konsekvent uppbyggt efter liknande mönster. Mönsterigenkänning gör att 
användaren kan arbeta automatiserat, snabbt, och lätt. Därför är det viktigt att 
uppbyggnaden av IT –system anpassas efter de mänskliga scheman för att underlätta för 
användaren att lätt känna igen sig. Om lösningen är acceptabelt kommer användaren att 
använda systemet. Om systemvetaren, programmeraren inte är konsekvent måste 
användaren läsa och tolka informationen hela tiden då går arbetet långsammare. En sådan 
belastning minskar effektiviteten i hanteringen av ett system. (Gullikson , Göransson et. 
al ,2002) 
 
Spatial ”virrighet”: En användare kan minnas systemets processer efter deras spatiala 
egenskaper, som färg, form läge, och liknande. Om egenskaperna är obefintliga, oklara 
eller förändras, förstörs denna möjlighet. När användaren drabbas av spatial virrighet är 
systemet inte användbar. (Gullikson , Göransson et. al, 2002). När användaren har 
svårigheten att hitta den information som den söker  på ett lätt och enkelt sätt kommer det 
att påverka användaren negativt och även beslutfattningen kan påverkas negativt. 
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Inkonsekvent informationskodning: Kodning kan vara färg, form, font, läge, 
funktionstangenter och annat. Om kodningen inte är konsekvent och förändras, blir det 
svårt att arbeta effektivt. Det är också viktigt att använda begrepp som användaren 
förstår. Det är viktigt att ha dessa problem i åtanke när man designar ett 
informationssystem. Användarna måste hela tiden kunna ha klart för sig vad som händer, 
vad som kommer att hända, och hur de ska utnyttja systemet på bästa sätt. Användaren 
ska lätt kunna växla mellan olika funktioner. Onödigt extraarbete ska undvikas genom 
koncentrerad design av IT - systemet. Systemet måste vara lättanvänt och anpassat efter 
användarna. Utvecklarna måste tala samma språk som användarna. Det är effektivare att 
systemet är lika för alla, istället för individanpassat. Det blir mer enhetligt och lättanvänt. 
(Gullikson, Göransson et.al, 2002). Det blir också lättare att identifiera eventuella 
problem som kan förekomma. På så sättet påverkas användbarheten i positivt riktning 
och det underlättar användarens beslutfattning.  
 
Problem med tidskoordinering av värden: En användare bör få möjligheten till att kunna 
associera information eller tidsrelatera information till varandra. Det kan tillexempel 
handla om att veta när ett visst värde har uppmätts eller i vilken tidsordning något ska 
ordnas. Om användaren inte kan snabbt och automatiskt avläsa detta, leder det till 
ineffektivitet tidsmässigt och onödiga belastningar för användaren.(Sandblad, Lind och 
Nygren). Det kan påverka användaren negativt och ge användaren svårighet i 
beslutfattande. 
 
Problem att identifiera processens status: Det handlar om att på ett snabbt sätt kunna 
sätta sig i en process. Det kan vara administrativa ärenden där användaren kan prioriterar 
för att se vilka som ska snabbt hanteras. Systemet ska inte omöjliggöra för användaren att 
kunna växla mellan arbetsuppgifter på ett effektivt och enkelt sätt. Användaren ska kunna 
planera sitt arbete och kunna hitta i systemet. (Gullikson, Göransson et.al, 2002). Om 
användbarheten i ett IT -system uppfyller de krav användaren ställer för att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett smärtfritt sätt kommer användaren att påverkas positivt och 
underlätta beslutfattningen. 

3.2.4 Effektivitet 
Effektivitet enligt ISO är ett mått på graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursåtgången. Resurserna kan inkludera mental eller fysisk ansträngning, tidsåtgång, 
materialåtgång eller kostnader. Den grad av ansträngning som krävs för att slutföra och 
uppnå målet eller uppgiften. Ju mindre ansträngning, desto bättre effektivitet (OSI 9241-
11, 1998). IT - Systemet ska vara effektivt att använda. Med effektivitet menas att 
arbetsuppgifterna ska kunna utföras med så få steg som möjligt.  
Denna egenskap mäter hur lång tid det tar för en användare som använt systemet under 
en tid att utföra en handling. (Nilsen, 1993) 
 
Schackel (1991) menar att effektiviteten beror på hur lång tid det tar för en funktion att 
utföra och att antalet moment och fel vid exekverandet ska vara så fä så möjligt. 
Effektivitet innebär att man undersöker den tid det tar att utföra en uppgift, tiden det tar 
att lära sig använda systemet, samt effektiviteten vad det gäller användandet.  
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När användaren använder ett system har de oftast ett klart syfte med användandet, 
effektiviteten är t.ex. tiden det tar att lära sig och  att utföra en uppgift. Effektiviteten kan 
påverkas om systemet är krångligt svår navigerat innehåller onödigt information 
blinkande och störande föremål som stör användaren som gör att det blir svårt att hitta 
information man söker och tar tid. (Gullikson, Göransson et al, 2002). Preece (2002) 
menar att användare kan bli irriterade om det finns mängder med onödigt information, 
eller föremål som stör, texter grafik navigering som inte är genom tänkt och tar resurser 
från användaren. Hindrar användaren för att utföra sina uppgifter på ett enkelt sätt och får 
svårt att hitta den information som söker påverkas effektiviteten (Preece,2002) 
 
 Nyttan med att använda ett IT -system avser både den som tillhandahåller produkten och 
dem som använder den. Användbarhet för ett system ligger delvis i hur stor nytta för 
användaren den får. Nyttan av att använda ett IT - system kan variera och den grundar sig 
till att något ska fungera bättre än utan. Avsikten är att IT -system ska bidra med nytta 
och ge mervärde. Det kan handla om effektivisering av verksamhet, ekonomisk vinst, 
samhällnytta eller nöje. Det är svårt att säga exakt vad god nytta med systemen är för att 
det beror helt enkelt vad man använder systemen till och vad man har för användnings 
mål med det. Olika system används av olika sorters användare och därmed att uppnå den 
efterstävande nyttan varierar. Nyttan av ett IT -system uppstår i användningen, därför är 
det värdefull att ha kunskaper om användarna och användningen och hur systemen 
fungerar. Om systemen inte är lätta att lära sig, ändamålsenlighet kommer de inte att bidra 
med effektivitet eller tillfredställa användaren därmed minskar användbarheten. Genom att 
använda sig av dessa egenskaper kan man sträva efter för att uppnå användbarhet i ett 
system även om nyanvändare och expertanvändare krav kan variera (Nilsen, 1993). 
  
Enligt Allwood (1998) är kompetens av värdefull betydande för att användarens ska få ett 
effektivt samspel med systemet. Om inte användaren har tillräckliga kunskaper och 
kompetens försämras samspelet mellan systemet och användaren som ger sämre 
effektivitet. Genom att erbjuda utbildning och utbilda användaren uppnås tillräckligt med 
kompetens och förståelse för användandet av systemet kvaliteten ökar och för användaren 
ökar möjligheten till förbättring  (Allwood, 1998)  
 
Författaren riktar fokus mot interaktiviteten och menar att användbarheten bestäms 
utifrån egenskaper som finns i användningssituationen. Att användbarhet ses som en 
interaktiv egenskap som innebär att systemets användbarhet bestäms utifrån olika 
faktorer i användningssituationen och dessa faktorers samverkan.  
Syftet med att använda IT - System är att underlätta för människor att utföra sina 
uppgifter. Och att funktionerna i ett program bör vara utformade så att det optimalt följer 
användarens vanliga arbetssätt.  
Det kan vara lättare då man utvecklar en systemlösning som är inriktad till ett arbetes 
område eller arbetsplats. Däremot är det svårare att tala om vilka uppgifter ett generiskt 
program kommer att lösa. Allwood (1998) menar att människor koncentrerar sig inte på 
de problem som följer med arbetsuppgiften utan använder tid på problem som systemen 
har. (Allwood, 1998) 
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Att ett system innehåller många funktionalitet som användaren inte behöver kommer inte 
att hjälpa användaren för att utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Det som användaren har 
nytta av är användnings syftet. Samspelet mellan användaren och systemet är viktigt då 
de använder systemet, inte hur avancerade funktionalitet systemen har. Fokus bör ligga 
på användningssyfte och faktorer som påverkar användaren. Författaren menar att 
egenskaper hos systemet användarens uppgift och användnings situationen är viktigt att 
beakta. (Allwood, 1998)  

3.2.5 Tillfredställelse 
Tillfredställelse är enligt ISO ett mått på graden av användarens frihet från obehag samt 
användarnas attityder till användningen av produkten. Detta nyckelord refererar till 
graden av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten frambringar då den 
används. Med tillfredställelse menas att mjukvaran i IT - systemen inte skall inneha 
obehag utan bidra med att användaren får en positiv attityd vid användning av en 
produkt. Detta innebär att användaren själv upplever IT - systemen vid användandet. 
(Gulliksen, Göransson, 2002) 
 
Användaren ska uppleva systemet som behagligt och angenämt att använda, bli 
tillfredställd och subjektivt tilltalad av systemet. Man ska tycka om att jobba med 
systemet Egenskapen är viktigt då användaren väljer ett system som inte skapar obehag. 
(Nielsen,1993). Nielsens och ISO 9241-11 utgör en bra bas för vad som går att 
kvantitativt utvärdera. Tillfredställelse är dock ett begrepp som först kan vara svårt att 
avgöra, men genom att låta användaren gradera tillfredsällelse i ett IT system kan man 
skaffa sig en uppfattning av ungefär var systemet ligger på tillfredställelseskalan. 
(Nielsens 1993,  ISO 9241-11)  
 
Nielsen (1993) beskriver i termer av hur behagligt det är att använda ett visst system. 
Författaren beskriver hur det enklast går att fastställa systemets tillfredsställelse genom 
att fråga användarna direkt hur de upplever användningen. Nilsen (1993) menar om man 
beaktar individuella åsikter från ett fler tal användare kan det skapas ett mer objektivt 
omdöme av systemet de använder. Då användaren får möjlighet att påverka och komma 
tilltals. Det ökar också möjligheten att användarna ger sitt stöd och  kan komma med 
synpunkter. Ett sådant ställningstagande för att bedöma hur tillfredställande av ett system 
bör göras vid utvärderingar av system där användaren medverkar och tar del av resultatet, 
detta för att känna en meningsfullhet i medverkande. (Gullikson, Göransson, 2002). 
 Ett annat sätt att kontrollera användarens tillfredställande är att studera i vilket grad 
användaren använder ett system och jämföra det med andra likvärdiga system som 
används föra att utföra liknande arbetsuppgifter. (Nielsen, 1993)  
 
Enligt Preece (2002) användarens tillfredställande påverkas av utseende som ett system 
har om mjukvaran i systemet är inte genomtänkt och gränssnitts upplevs som irriterande, 
grafik, texter och blinkande föremål som irriterar, och det inte är genomtänkt utan gör det 
svårt för användaren att hitta den information se söker på ett enkelt sätt kommer 
användaren att bli frustrerad och inte tillfredställd (Preece, 2002) 
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3.2.6 Attityd 
Attityd handlar om känslor som användning av systemet ger. Om reaktionen är positiv 
fortsätter användaren med sitt lärande av systemet. Användarens subjektiva uppfattning 
av systemet(OSI 9241-11, 1998,  Löwgren (1993). En attityd är en inställning till något 
eller någon. Den består av tre olika komponenter: känsla, kunskap och handling. Kunskap 
om något eller någon leder till en känsla, eller avsaknad av känsla, som i sin tur kan leda 
till en handling eller ett val att inte handla.  
 
En attityd är också en känslomässigt färgad förhandsinställning till någonting. Den 
kunskapen har vi fått genom andras och egna erfarenheter, fördomar. Vilka också ingår i 
attitydkonceptet och den uppstår när vi generaliserar en illa underbyggd kunskap till att 
omfatta alla liknande situationer, saker eller personer. Den del av attityden som består av 
kunskap är grund för de känslor vi har till personer och saker och kan därmed även utgöra 
ett motiv till att handla på ett eller annat sätt. Attityder får vi bl.a. från de grupper vi 
tillhör eller har tillhört. Genom att ständigt upprepa ett budskap och genom att vädja till 
våra behov en stor inverkan.(Lind, Ann, 2006). När en användare är välvilligt inställd och 
har en hög motivation att använda det och att användarna är positiv inställda till det 
program de använder sig av och uppnå programmets acceptans. Användarens inställning 
är en betydelsefull faktor för användbarhet. Om användaren inte har välvilja och 
motiverad inställning till systemet bry de sig inte om att lära sig att använda det. Det 
finns då en risk till att systemet inte används på optimalt sätt och ger sämre arbetsresultat 
som konsekvens. Allwood (1998) menar att det är angeläget att i ett tidigt skede i 
utvecklings processen vara säker på om acceptans hos användaren. (Allwood, 1998). 

3.2.7 Ändamålsenlighet 
Ändamålsenlighet definieras som ”Noggrannhet och fullständighet med vilken 
användaren uppnår givnamål. (Gulliksen , Göransson (2002). Vidare definieras 
ändamålsenligt som ,”Noggrannhet och fullständighet med vilken användaren uppnår 
givna mål.”(ISO 9241-11, 1998)  
Enligt ISO 9241-11 (1998) innebär ett mått som anger användarens mål och delmål i 
förhållande till den noggrannhet och grad av fullständighet med vilken målen kan uppnås. 
Enligt ISO-standarden är ändamålsenlighet en av tre viktiga aspekterna i användbarhet. 
Ändamålsenlighet enligt ISO innebär ett mått som anger användarens mål och delmål i 
förhållande till den noggrannhet och grad av fullständighet med vilken målen kan uppnås. 
Detta kan till exempel innebära hur användaren minns systemet mellan gångerna, att 
användaren gör få fel samt hur väl användaren uppnår sina mål med användandet.  
Då ändamålsenlighet är en mycket viktig aspekt som innehåller just måluppfyllelse som 
ett krav för användbarhet. Kommer detta mål i min undersökning att vara inriktad på två 
olika IT -system, ett GPS -system och ett ekonomi system där IT -systemen används för 
olika syften. 

3.2.8 Beslut och beslutsfattande  
Beslutsteori har sina rötter i matematiken. Det går att skilja på beslut och beslutfattning. 
Beslut syftar till hur en person bör fatta beslut för att handla logiskt. Beslutsfattning 
handlar om att beskriva och förklara hur människor faktiskt fattar beslut. Beslut kan delas 
in i normativ och deskriptiv.  
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Den normativa delen handlar om att ett beslut bestäms av besluttagarens bedömning, 
konsekvenser av ett handlingsalternativ och värderingen av det.(Sjöberg, 1978) 
 
Beslutfattning har sin grund i människors handlande med utgångspunkten från sociala 
processer eller personligheter. När vi ser andra människors handlingar förknippar vi det 
med våra upplevelser, oftast med permanenta egenskaper vi har på mer eller mindre goda 
grunder.  Människor är unik helt i sin yttre gestalt, i sättet att röra sig kroppsliga drag, 
tala, temperament, och mentalt tillstånd. Dessa faktorer ligger bakom varje handlande 
som människan gör av typen avsikter och beslut. Om vi tänker på människors handlingar 
kan vi få en ökad förståelse till relationen mellan människans personliga drag och dess 
handlande. (Sjöberg, 1978)  
 
Det viktigaste är de faktorer ligger bakom en handling och inte hur handlingsmönstret ser 
ut och upplevelsen av en handling ligger nära till förklaringsgrunder till handlandet. 
Handlingar beror på personliga egenskaper. Det finns ingen mottsättning mellan 
strukturellanalys av handlingar och upplevelsen av en handling har olika processer. De 
strukturer processer i medvetande hos människan och beslutfattande handlar om 
psykologiskt struktur analys. (Sjöberg, 1978)  
 
Strukturellanalys leder till förenklingar och handlandet ses som en direkt indikator på 
något underliggande dispositioner eller personlighetsegenskaper. Det är inte lätt att dra 
slutsatsen för när man genomför en strukturellanalys av handlandet. Det är inte bara 
analysen av personligheten utan det beror helt enkelt på individens världsbild,  kunskap, 
erfarenhet och tankesätt att fatta beslut. Strukturellanalys har viktigt roll i handlandet men 
det finns många andra komponenter som påverkar människans beslutfattande. 
(Sjöberg,1978) 
 
Beslutfattande är den mest vanlig förekommande aktiviteten inom många områden av 
alla typer och påverkar många. Beslutfattningen syftar till att effektivisera, eller förändra, 
där nya hot eller mjöligheter finns i omgivningen. Detta kan vara risker i trafiken eller ett 
beslut för att göra en bedömning av en sökt kredit. Ett framgångsrikt beslut är ett sådant 
som resulterar i uppfyllelse och orsakar till beslutets uppkomst av ett mål som blir  
orsaken till beslutets uppkomst. Det allmänna synsättet att fatta beslut leder till 
måluppfyllelse som är baserad på en rad processer för beslutfattande. När beslutfattaren 
har uppsatta mål underlättar det att se alternativa lösningar. Sedan kan den avgöra vilka 
alternativ är mest relevanta för att göra bedömning för utvärdering och säkerställning. För 
att fatta beslut bör det finnas tydliga grunder, handlingsalternativ och 
konsekvensbedömning även om det inte är så lätt att bedöma konsekvenser i förväg. 
Beslutfattning är ett sätt att lösa problem och om det finns flera alternativ ökar 
osäkerheten kring olika handlingsalternativ och beräkningen av konsekvenser och detta 
gör det svårt att tillämpa en normativ beslutmodell då besluten fattas. (Sjöberg, 1978) 
 
Beslutsteorier kan delas upp i normativa och deskriptiva beslutteorier: 
Inom den normativa beslutsteorin tänker man vilken beslut bör fattas. Man sätter 
kriterierna vad som kan betecknas som rationell till beslut. 
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 De normativa beslutmodellerna bygger på orealistisk antagande och antaganden som 
görs är sekventiella i förlopp. Att fatta beslut blir en rationell tankeprocess där tillgång till 
information behandlas logiskt med hjälp av givna regler. Detta kan vara svårt eftersom 
varje steg i den rationella beslutprocessen kan ha en mängd med problem. Det finns en 
mängd med undersökningar som stödjer på att många beslut är irrationella med normativ 
mått men många beslutmodeller ger en dålig bild av verkligheten. (Nationalencyklopedin 
2008) 
När det gäller deskriptiv deskriptiva beslut sättet syftar till att beskriva hur beslutfattande 
faktiskt går till. Hänsyn tas till komplikationer som uppkommer under beslutsprocessen 
och hur dessa hanteras. Beslutfattaren bör ha en realistisk hållning och använda 
acceptabla nivåer i måluppfyllelsen. Människors förväntade nytta och den maximeringen 
som de har är förklarningen till hur de håller sig till beslutfattnings mål. Oftast brukar 
beslutfattaren föredra att säkra vinster en förlust. Människor föredrar t.ex. att ha säkra 
förluster än att riskera de förväntade förluster, vinster fångar och påverkar 
beslutsfattandet hos människan.  En annan anledning är människans begränsade förmåga 
att hantera information, beräkna konsekvenserna både mänskligt och ekonomisk. När 
handlingsalternativen kommer som har godtagbara konsekvenser fattas beslut om det och 
det är rationellt att hantera problemen som kommer under beslutprocessen. (Sjöberg, 
1978) 
Beslutfattning kan delas upp i rationella och irrationella beslut. I samband med 
beslutfattningen finns det risker och konsekvenser att vara breda på. Beslutfattande sker 
när beslutfattaren Beslut tas oftast i samband med att man gör ett antagande och när detta 
antagande är uppfyllt kallas det beslut under risk. Om man inte känner till de möjliga 
konsekvenserna tar man beslut under osäkerhet. Däremot om man gör vissa val av beslut 
då man är säker på konsekvenserna av varje besluts alternativ som man tar, då har man 
tagit beslut under säkerhet.  
 
Inom den traditionella beslutsteorin säger man att den största nyttan förkommer då man 
utför en handling rationellt. Den förväntade nyttan bestäms genom att man väger samman 
nyttan av de möjliga konsekvenserna av handling och sannolikheten för det. De rationella 
besluten tas där beslutfattarna känner till och utgår ifrån vinsten.  
 Beslutsfattaren väger vinsten, förlusten och konsekvenser mott varandra för att välja det 
relevanta handlingsalternativet men det mesta av besluten uppvisar irrationella drag. 
(Nationalencyklopedin ,2009) 
 
Att irrationella beslut fattas kan delvis förklaras av tre faktorer. Det första är att alla 
människor inte har tillräckligt kunskap och intelligens för att kunna inhämta samt tolka 
information som krävs för att kunna fatta ett rationellt beslut.  
Den andra bygger på psykologiska faktorer som påverkar för att människor att fattar ett 
rationellt beslut. Det innebär att även experter handlar irrationellt. Det tredje bygger på 
praktiska begränsningar som finns vid beslutsfattande. En orsak kan vara att 
informationen inte är tillräckligt kopplet för att fatta beslut. Ett synsätt som är mer 
inriktad på själva handlingen som ska följa av ett beslut en beslutet självt. Forskningen 
kring beslutfattande ger utryck för sökande och en analytisk attityd till objektet som 
studeras.  
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Attityd är inte något som är självklar och given en gång för alltid. Ibland behöver 
beslutfattaren använda sig av förnuftet trotts att det inte är så lätt att acceptera förnuftet 
alla gånger för att relatera förnuftet och omvärlden måste man ha en säkerhet. (Sjöberg 
et.al ,1978) 
 
Handlande kräver en viss grad slutenhet om man ser det från analytisk 
handlingsalternativ. Detta synsätt leder till att den analytiska attityden som ifrågasätter 
och pekar på nya möjligheter och skapar nya och svåra beslutssituationer. Människor som  
är enbart handlingsinriktade utvecklas oftast till en sidiga auktoritär och får svårigheten 
att uppskatta den analytiske attityden. Människor som är kompulsiva får svårare att 
uppskatta förmågan till handling och nödvändigheter för förenkling. Det gäller att ha 
stödåtgärder handlingar i kunskap och förnuft. Den analytiske attityden innebär en lång 
väg innan det kan etableras. När det gäller förnuftet finns det bara ett av att välja. 
(Sjöberg et.al,1978) 
 
Beslut är ett steg mot handling och beslutfattningen bör inte utformas enbart för rationella 
handlingar. Eftersom rationella handlingar inte är alltid en god bas för lämpliga och 
välgrundade beslut. Beslutprocessen bör utformas för att motivationen och förväntningar 
skall stärkas för att initiera handlingar. På så sätt minskar också osäkerheten kring det 
bäst valda alternativen. En osäkerhet beror oftast på hanteringen av handlingsalternativen 
i en beslutsprocess. Det kan därför vara en god ide att ta bort flera alternativ i ett tidigt 
stadium för att underlätta och förstärka kopplingen mellan målet man vill nå och minska 
osäkerheten kring det man har bestämt sig för. Om osäkerheten minskar kan man samla 
in de positiva konsekvenserna och välja bort de negativa konsekvenserna för det 
alternativ som planeras att genomföra. På så viss kan beslutfattaren på ett irrationellt sätt 
uträtta handling som kan implementeras, ett annat sätt är att synliggöra olika alternativ 
och handla därefter. Rationellt är inriktad på val av handlingar och irrationellt är ett sätt 
att underlätta för handlingar. (Sjöberg et.al 1978) 
 
Beslutfattning förknippas oftast med vinst. Vinsten kan vara tillfredsställelse eller 
förväntade nytta, därefter kan beslutstagaren välja det beslut som ger den största nyttan 
eller tänka på konsekvenser som ett fel kan medföra. Beslutfattning i ekonomiska 
samanhang kan det oftast handla om den ekonomiska nyttan som man förväntar sig man 
bör även räkna med risker. För att människan ska kunna fatta sina beslut på ett 
optimalsätt bör den ha en struktur som underlättar för människan att ta beslut i ett IT -
system. Beslutsfattaren ska vara både subjektivt men att kunna räkna de tänkbara 
möjligheterna och kunna tänka ut t.ex. hur stor den förväntade förlusten eller vinsten är 
under olika förutsättningar. Vinsten behöver inte kunna uttryckas som en ekonomisk 
vinst utan det kan lika gärna handla om tillfredställelse, glädje eller annat som gör att 
människan blir nöjd med sitt beslut. Att relatera användbarhet i ett IT - system till 
beslutfattning kräver både en subjektiv bedömning och även kunskap, erfarenhet 
information, informationsbehandling, psykologiska aspekter samt hur olika människor 
uppfattar, tolkar och tar till sig information.(Sjöberg et.al,1978)  
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Utifrån min forskningsfråga hur kan användbarhet relateras till människans 
beslutfattning, samt om användbarhet påverkar beslutfattning positivt och negativt beror 
på väldigt mycket på nyttan som människan förväntar sig. Förståelsen för beslutfattning 
handlar om en rad aspekter som normativa, deskriptiva, rationella och irrationella 
processer. Beslutfattningen relateras även utanför den kognitiva ramen för att hitta 
sambandet mellan den subjektiva sannolikheten och värderingar. Det är också viktigt att 
reda ut samspelet mellan värderingar och attityder, attityd samanhang och de faktiska 
åsikterna som finns kring beslutfattning. Man måste också veta om vinster och 
konsekvenser med att fatta beslut. Efter att man har vägt konsekvenser mott vinster och 
när vinsten är mer avgörande en förlust kan man gå till handling för att fatta beslut. Det 
finns en mängt med faktorer om hur vi handlar och vilka aspekter påverkar som en.  
(Sjöberg et.al,1978)  
  
Då jag väljer att behandla beslutfattningen när man använder sig av ett GPS - system och 
ett kreditsystem kan dessa system kan påverka användaren på olika sätt. En yrkesförare 
måste göra sin bedömning baserad på kunskap erfarenhet och planera sina handlingar och 
räkna in de konsekvenser som kan utsätta hans och andras liv i fara. Planering av 
handling och koncentration är livsviktigt för att fatta beslut. Ett GPS -system är ett 
verktyg som kan stödja användaren för att hitta en adress men besluten måste användaren 
själv hur denne ska planera sin körning. När det gäller ett kreditsystem sitter inte 
besluttagaren under samma förutsättningar som handlar om liv och död, men nytto 
aspekten för att utföra handlingar rätt är mycket viktigt, ett enda tryckning på 
tangentbordet kan ha enorma ekonomiska konsekvenser om system användaren inte utför 
sitt arbete rätt.  
 
Om inte handlingar ibland underrättas rationellt kan konsekvenserna bli oerhörda. t.ex. i 
ett GPS -system har inte en yrkesförare information om hur hög eller låg en bro kan vara 
utan denne måste tänka på fordonets och brons höjd för att avgöra om man kan passera 
utan problem trotts att GPS -systemet visar denna väg. När föraren har gjort sitt val 
kommer GPS- systemet att vissa ett annat alternativ karta som föraren kan fortsätta sin 
körning mot. I den irrationella beslutfattning om en yrkesförare endast följer GPS -
system skulle det innebära oerhörda konsekvenser om bilins höjd är mer en vad bron 
tillåter. En sådan  situationen kräver en handling för att inte utsättas för risk.  
 
Synen på rationell eller irrationell beslutfattande är inte lämpligt i alla lägen, utan den kan 
användas i mer kontrollerad sammanhang man måste leva sig in i situationer och fatta 
besluten därefter beroende på lärande kunskap. Den rationella och irrationella 
beslutprocessen är inte lämplig i alla samanhang.(Sjöberg et.al,1978) 
 
En yrkesförare kan inte bara göra en hastig svängning mitti rusande trafik eller klämma 
bilen under en bro som inte tillåter bilens höjd utan måste planera sin körning i tid på ett 
irrationellt sätt och räkna med konsekvenser. Det finns anda medtrafikanter ett sådant 
beslut i trafiken är av hög grad vårdslöshet. Att planera är en viktig aspekt för en 
yrkesförare. Även om användbarheten av ett IT system har står betydelse för användaren 
måste användaren avgöra sina val till slut för att få positivt effekt.  
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4 Empiri 
Den empiriska delen i min studie grundar sig på två intervjuer och test inom skilda 
branscher som använder sig av olika IT system. Syftet är att utreda faktorer som påverkar 
användbarhet i ett IT system då en specifik handling genomförs. En av intervjuerna och ett 
test har skett hos Tosseryds Taxi AB där de använder sig av ett GPS - system för att 
underlätta vägbeskrivningar i sin körning. Den andra intervjun genomfördes på en bank, 
där de använder sig av ett ekonomi system. Avsnittet är en sammanställning av intervjun 
och testmaterialet, vidare görs en analys av resultatet med hjälp av teorierna.  
________________________________________________________________________ 

4.1 Intervju 1 
Tosseryds Taxi AB är ett taxiföretag som är etablerade i Borås. Företaget har funnits i 7 
år och har 20 anställda. Företaget använder sig av ett GPS -system för att underlätta och 
effektivisera sitt arbete. Det är en service bransch där kundens krav sätts i centrum och att 
hitta adresser i tid då det handlar om tid och pengar. Att arbeta effektivt och att komma 
till kunden i tid är viktigt. Utöver de körningar som de får in under dygnet kör företaget 
sjukresor. Sjukresor är oftast bestämda en kort tid före själva resan och förarna tar upp 
kunden ifrån de adresser som de hänvisas till. Med tanke på att det är ett taxi bolag så har 
de körningar runt om i landet, men mest i Västra Götalandsregionen. 
 
Intervjun är genomförd på Tosseryds Taxi AB, där respondenten är Hugo Rikkinen som 
är chef på Tosseryds Taxi AB. Han har varit i taxi branschen länge. Han använder GPS - 
system för att underlätta att hitta kartor och vägbeskrivningar på ett effektivare sätt. För 
honom är effektivitet mycket viktigt eftersom varje förlorad minut handlar om förlorade 
intäkter. Hugo har en bakgrund ifrån pedagogiken och har arbetat som lärare tidigare. 
Taxibolaget bildade han för sju år sen för att kunna arbeta självständigt och ha mer 
flexibel fritid som han kan styra själv. Han använder oftast GPS -systemet när han är 
utanför Borås och även i samband med körningar då det gäller sjukresor, för att komma 
fram på ett effektivare sätt. Han anser att det underlättar mycket för att vinna tid, komma 
fram snabbare, minska kostnader för sig själv och för kunden. 

4.1.1 System 
GPS -systemet används av Hugo dagligen för att underlätta och hitta vägbeskrivningar 
adresser kartor. Hugo har inte gått på några kurser för att lära sig att använda GPS -
systemen i bilarna. De använder sig av olika modeller Dayton, Saabs original och 
Tomtom. Han tycker att Tomtom är en bra modell som är lätt att använda och det skapar 
mindre problem. Skulle det vara något problem med det så får de service för att åtgärda 
det. Det är inget som taxi förarna som ordnar och det är viktigt att de fungerar som det 
ska. Ett problematiskt GPS -system har de inte tid med och skulle det krångla till så 
måste de kontakta service för att få det åtgärdat. 
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4.1.2 Användbarhet 
Användbarhet enligt Hugo är sådant som han kan ha nytta av då han använder ett GPS –
system under sin körning. Han menar att systemet inte ska kräva allt för mycket tid av 
användaren. Han anser att användbarheten av ett system är mycket viktigt och därför ska 
det vara lätt att lära sig, enkelt att använda, inte vara tidskrävande och inte vilseledande 
för användaren. Systemen ska inte vara för svåra för att lägga en massa tid på det. Enligt 
Hugo ska systemet bidra med effektivisering och underlätta hans arbete. Om 
användbarheten i systemet är tillräckligt tillfredställande och inte skapar obehag och det 
skapar problem som upplevs jobbigt och blir ytterligare en belastningsfaktor som 
försvårar arbetet kommer det inte att användas. I så fal blir det en belastning för förarna 
och minskar effektiviteten för verksamheten detta är mindre uppskattad. Om en 
yrkesförare utsätt för press kommer den att bete sig annorlunda i trafiken, detta kan öka 
att beslutfattande som föraren ska ta påverkas och leda till konsekvenser. Därför är det 
viktigt att användbarhets aspekter beaktas för att ta hänsyn till användaren.  

4.1.3  Effektivitet 
De krav som respondenten ställer för användbarhet handlar mest om effektivitet eftersom 
verksamheten bedriver ett taxibolag. Respondenten anser att användbarheten bör uppfylla 
kraven på att arbeta effektivt. Med det menar han att när kunden väntar och taximetern är 
igång ska föraren inte behöva lätta sig fram för att hitta beskrivningar. Om systemet inte 
är användbart kommer föraren att söka sig fram för att hitta adresser och beskrivningar 
om hur denna ska ta sig fram till kunden. Detta är en kostnad både i tid, pengar samt att 
service kvalitet minskar. Vilket gör att bolaget förlorar kundens förtroende och även 
intresse i det långa loppet drabbar företaget som helhet. Att systemet bidrar med 
effektivitet och underlättar hans arbete upplever han som positivt. Om systemet skulle 
skapa problem och orsaka förseningar skulle han inte använda det för då kommer det att 
handla om förlorade resurser. Systemets effektivitet kan påverka beslutfattande om 
systemet är långsam och det inte går att hitta den information som föraren söker. Föraren 
blir involverad i att hitta rätt information för att planera sin körning kommer den att fatta 
ett felbeslut. Däremot om effektivitet i systemet underlättar och föraren kan planera sin 
körning som han hade tänkt sig kommer han antagligen att fatta ett gott beslut. 

4.1.4 Lärbarhet 
När det gäller lärbarhet menar respondenten att systemen ska vara lätta att använda och 
hitta kartor och även beskrivningar på ett enklare sätt för att komma fram till berörande 
kund. Om systemet inte är lätt att använda kommer det inte att användas av förarna. Det 
handlar om att hitta en karta på ett enkelt och snabbt sätt för att komma fram till kunden. 
Det är viktigt att föraren inte ska behöva leta sig fram och till att backa för att hitta en 
karta. Detta kan skapa en fara i trafiken och en risk som kan kosta föraren och 
medtrafikanterna livet. Föraren måste lära sig att läsa koordinater på GPS -systemet för 
att veta vart han ska ta vägen. Det är dessutom viktigt att kunna grunderna i koordinat 
läsning för att kunna bygga vidare på koordinatläsning på GPS.  
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Om föraren inte kan läsa koordinaterna måste han ringa upp kunden flera gånger för att ta 
reda på vägbeskrivningen. Detta kan skapa irritation hos kunden, förarens självförtroende 
minskar samt att det ökar kostnaderna. Hugo menar att lärbarheten bidrar med ökad 
kompetens och det upplever han som positivt. 
 
 Även om det är ett enkelt system måste användaren ha kunskaper för att kunna läsa den 
information som framgår av systemet. När användaren har lärt sig att använda systemet 
tillsammans med egen bedömning kommer det att underlätta att fatta beslut om vilken 
vägval kan vara den bästa och om vad det finns för alternativa vägar. Systemets lärbarhet 
påverkar inte vilken beslut som skall tas utan det kan underlätta att fatta visa beslut om 
man har lärt sig att hantera det på ett bra sätt. 
 
Lokalkännedom och kartorientering är också viktiga för att kunna ta sig fram. En annan 
viktigt aspekt är pålitligheten. Respondenten talar om att om det t.ex. hade hänt en olycka 
får föraren inte den informationen av GPS -systemet  utan han måste själv söka 
information och göra lämpliga vägval. Information om olyckor inte framgår av GPS -
systemet.  När det gäller handlingsbarheten går det att kommunicera med GPS -systemet. 
Det händer ibland att föraren missar en avfart och då är GPS -systemet till hjälp. Den ger 
då alternativa vägar för att komma fram.  
 
Det är viktigt att lära sig nya saker för att underlätta för sig själv och andra. Ett snabbare 
sätt att lära sig om GPS -systemet är att fråga sina kollegor om hur man kan använda sig 
av det än att satsa en massa dagar på utbildning. Respondenten menar genom att testa sig 
fram kan användaren lära sig att använda systemet på ett snabbare sätt. Rollen som 
yrkesförare är också viktig att lära sig och även hålla sig till regler som finns i trafiken. 
Lärande är viktigt för en professionell yrkesförare, för att denna ska kunna utföra sitt jobb 
utan stora problem. 

4.1.5 Attityd  
När det gäller attityden till ny teknik och GPS -systemet som respondenten använder sig 
av talar han om att det viktigt att lära sig av tekniken för att underlätta sitt jobb. Han ser 
GPS - systemet som ett stöd för att underlätta sin körning och tillägger att världen 
förändras. Det ställs högre krav på tjänster och individer. Därför bör man inte vara emot 
att använda sig av nya system. Använder en förare sig av ett GPS -system underlättar det 
körningen. Det är ändå mycket viktigt att inte lita på det allt för mycket. Det finns 
adresser och namn på gårdar som enbart brandkåren och polisen känner till. Dessa 
adresser finns inte med i ett GPS -system utan föraren måste själv försöka ta reda på var 
den berörande adressen ligger.  
 
Attityd är något individen själv skapar. Det beror på vilket synsätt man har till saker och 
ting. Har användaren inte rätt attityd mot systemet och gör fel bedömningar ökar 
möjligheten till att han fattar fel beslut om hans egna kunskaper inte är tillräckliga om 
systemet och vägvalet. Har användaren gott attityd och goda kunskaper då kommer 
möjligheten att fatta goda beslut att öka. Respondenten menar att, om jag har en negativ 
attityd kommer jag att uppleva verktyget som negativt. 
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 Detta kan bero mycket på att vi människor är rädda för att testa nya saker. Oftast saknar 
vi kunskap och vilja att lära oss något nytt. När individen har den inställningen får den 
helt enkelt en negativ känsla. Om individen däremot vill testa nytt och hänga med 
utvecklingen och tar fördelarna som kan bidra till att arbetet underlättas kan den få en 
positiv inställning till användandet av ett GPS -system. 
 
4.1.6 Tillfredställelse 
När det gäller tillfredställelse talar respondenten om att det viktigt att användaren är nöjd 
med det GPS -system som används. Systemet bör inte bidra med obehag. Som 
yrkesförare är man redan utsatt för allt annat som finns omkring att tänka på. Om 
systemet dessutom bidrar med obehag kommer det inte användas. Det gäller också 
obehagliga färger, texter och grafik som upplevs som jobbigt som belastar användaren. 
Då stänger föraren det helt för att minska de belastande faktorerna för att minska risker i 
trafiken. Grafiken, texter och form bör upplevas som behagligt för att få positiv känsla 
och det kan underlätta beslutfattningen. Eftersom det underlättar att ta till sig den 
information som behövs på ett enklare sätt. 
 
Respondenten använder sig av tre olika GPS -systemunder namnet Dayton, Saabs 
original och Tomtom. Respondenten anser att Tomtom är ett mycket användbart system, 
för att det är lätt att hitta genom det. Det upplevs inte som störande trotts att ergonomin 
på arbetsplatsen inte är den bästa. Den är i mindre form och tar inte mycket plats. 
Respondenten är rätt så nöjd med att de GPS -systemet som han använder sig av. Han 
anser att den är tillfredställände och tillägger att Tomtom har en bättre kvalitet när det 
gäller designen. Att den goda designen ger en bild kvalitet som underlättar för synen som 
gör att han når den information han söker på ett enkelt sätt.  
 
4.1.7 Användarevänligheten 
 Användarevänligheten är en viktig aspekt för respondenten. För Hugo är det viktigt att 
kunna navigera mellan olika val för att hitta kartan. Han menar att det skall finnas 
möjlighet till att skriva in den informationen för att hitta vägbeskrivningar utan större 
problem. Vidare talar han om att han inte har större problem med att hitta den 
information han söker. GPS -systemet är helt verksamhets anpassad och det underlättar 
ytterligare. Utöver det finns det lagringsmöjlighet. Det finns en viss intelligens i 
systemen som gör att det kan lagra information och snabbt hitta det. Adresser som 
användaren matar in i systemet lagras nämligen. Vid nästa tillfälle när föraren söker 
information kan han få fram adressen på ett lättare sätt. 
 
När det gäller ljud funktionen i GPS -systemet använder inte användaren detta för att han 
upplever det som jobbigt och vill koncentrera sig på sin körning. Han tillägger att höra på 
trafik informationen är mer viktigt för en yrkesförare för att planera sin körning. GPS -
systemet hjälper användaren att hitta vägen och detta visas på bildskärmen på kartan som 
finns. Att planera och nå målet på ett lättare och effektivare sätt är viktigast. 
 
Vidare menar han att grafiken i GPS -system bör vara genomtänkt för att förstora och 
förminska kartor samt att en god skärpa behövs då föraren söker information under 
pågående körning. 
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Däremot bör den inte ha störande föremål som t.ex. blinkar som stör användaren. Det kan 
leda till att föraren får svårt att koncentrera sig vilket innebär risker i trafiken. Att 
systemet inte bör belasta användaren med onödig information utan det räcker med enbart 
väsenligt information för att hitta vägbeskrivningar. Respondenten menar att onödig 
information ökar stress och användaren påverkas negativt och försvårar för föraren att 
fatta beslut.  
 
Han tillägger att neutrala färger är uppskattade tillsammans med läsbara texter och en god 
kontrast för att underlätta läsningen då han är mitt i rusande trafik. Det finns färger som 
upplevs som störande eller är otydliga, när dessutom solen skiner blir det omöjligt att se 
vad som står i den lilla skärmen som GPS -systemet har. Även om det finns möjlighet att 
välja en annan väg för att informationen inte är läs och synbar på den lilla skärmen 
innebär det en tids förlust eller oväntade beteenden i trafiken som ökar risker och 
konsekvenser. Om systemet är tydlig och upplevs som behaglig kommer föraren att 
använda det mer. 
 
Vidare talar Hugo om att GPS -system där det är fullt med störande blinkningar, färger 
som är otydliga eller obehagliga tar resurser från användaren. Syftet med att använda 
GPS -systemet är att underlätta vägbeskrivningar och inget annat. Han tillägger att man 
måste vara medveten om användningssyftet förebygga det genom att ta bort allt som inte 
är relevant i förväg för att förebygga eventuella belastningar för föraren. Det är viktigt att 
föraren kan koncentrera sig i trafiken istället för att lägga energi på systemet. I annat fal 
kan det sluta med enorma konsekvenser för föraren och medtrafikanter. 
 
Däremot tycker Hugo att kriterier som likhet närhet enkelhet är viktiga med tanke på att i 
trafiken är man beroende av att komplettera intryck för att göra bedömningar. Det 
underlättar att ta till sig informationen under körningen från GPS -systemet och tolka det. 
Vidare talar han om att det är svårare att läsa enbart versaler på en liten skärm under olika 
väderförhållanden. Det underlättar om att använda blandade typsnitt, då går det att läsa 
snabbt och ta till sig informationen. Att kartan i displayen markeras med olika färger, och 
informationen som kommer upp på displayen är bara vägbeskrivningar uppskattas av 
respondenten han menar att det underlättar uppfattningen och det blir lättare att följa den. 
Han tillägger att det är viktigt att den information som han söker kommer upp på skärmen 
och inget annat. Han menar att allt annat som är oväsentligt, störande och tidskrävande 
som han inte har nytta av och att det ökar stress reaktioner mer. Han vill enbart ha 
tillgång till den information som underlättar hans körning och inget annat. 

4.1.8 Arbetsmiljöaspekter 
Enligt Hugo har en yrkesförare inte väldens bästa arbetsplats. Arbetsområdet är redan 
begränsat och ett GPS -system som inte är placerat i rätt höjd för ögonen kan upplevas 
som störande. För att minska arbetsmiljöproblem måste ett GPS -system vara placerat i 
en vinkel som blir tydlig för föraren. GPS -systemet bör inte innehålla blinkande och 
störande föremål. Det kan leda till att föraren tappar koncentrationen i sin körning. 
 Det ska inte vara svårt att navigera sig på ett enkelt sätt och hitta informationen snabbt. 
Han menar att ett störande system belastar användaren leder till minskad koncentrationen.  
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Är man trött försämras reaktionsförmågan ytterligare och om användaren belastas med 
ytterligare. Oväsentlig information som framgår av GPS -systemet ökar påfrestningen 
och koncentrationen försämras som kan leda till att man tappar kontrollen i trafiken. 
Sådana faktorer i användbarhet i ett system påverkar föraren negativt och det blir 
oundvikligt att fatta fel beslut som ökar risker och konsekvenser. 
 
Systemet får inte vara svårt att kunna hantera och hitta informationen som man söker. 
Om föraren söker en karta ska det vara enkelt att hitta den och inte tvingas till att söka 
fram och tillbaka i systemet. En sådan sökning kan leda till att användaren belastas mer 
påverkas negativt och tappar koncentrationen i trafiken. Enligt Hugo tydliga texter, 
genomtänkt grafik god skärpa på displayen och ett lätt navigerat system underlättar för 
GPS användarna. Texter i enbart versaler, blinkande föremål, ljud dålig kontrast och 
grafik uppskattas inte. För att det påverkar föraren negativt och ökar stress under olika 
väderförhållanden. Vidare menar Hugo att föremål som närhet likhet för att komplettera 
intryck underlättar för GPS användarna.  
 
GPS -systemet ska vara ett hjälpmedel som underlättar körningen och inte något som 
belastar föraren ytterligare. Då det finns många andra faktorer i trafiken att tänka på ska 
det inte ta mer resurser från användaren. I ett GPS -system ska det finnas bara relevant 
information som användaren har nytta av och inget annat. Om föraren blir allt mer 
upptaget med att söka information tappar han koncentrationen för trafiken. De system 
som respondenten har i sina bilar upplever han inte som belastning utan anser att de 
stödjer planeringen av körningen. Vilket han tar det som en fördel för att effektivisera 
arbetet.  Respondenten ser inte GPS -systemet som belastning utan anser att det 
underlättar arbetet. Han skulle inte tänka sig att använda sig av något som belastar 
föraren ytterligare eftersom varje belastning under körningen kan innebära mänskliga och 
materiella risker och konsekvenser. 
 
Om man jämför GPS -systemet med papperskartan underlättar det mycket mer. I en 
papperskarta måste föraren böja sig ner för att hitta en adress vilket underlättas av ett 
GPS -systemet. I GPS -systemet matar föraren in adressen och får  adress informationen 
på skärmen. Det underlättar för föraren att på ett enkelt sätt hitta informationen och 
koncentrera sig på körningen. Respondenten talar om att man kan programmera GPS -
systemet till destinationsadressen. Det underlättar både effektiviserar körningen samt 
minskar förvirringen. Det finns olika GPS -system, som t.ex. en GPS av märket Dayton. 
Den kan föraren programmera under körningen vilket inte går att göra i Saabs original 
eller Volvos integrerade system, då måste föraren stanna för att programmera annars 
finns det risk att man blir påkörd bakifrån vilket är en nackdel. En smartare lösning hade 
varit att direkt kunna tala med GPS -systemet via röst. Om föraren t.ex. säger Kungsgatan 
1 i Alingsås, då skulle GPS -systemet ta emot ljudet och skriva upp, Kungsgatan1 i 
Alingsås, på displayen snabbt och sedan ge en kart beskrivning genom det. 
  
Respondenten anser att GPS -systemet kan leda till arbetsmiljöproblem om den inte 
placeras till rätt höjd. Han menar om den t.ex. är längre ner då måste föraren hela tiden 
böja sig för att hitta rätt, vilket kan skapa problem och koncentrationen i trafiken minskar.  
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Det blir också svårt att navigera om det finns allt för mycket onödigt information som en 
yrkesförare inte har nytta av. Samt att föraren måste ha tillräckligt med kunskaper och 
vara medveten om risker i trafiken. Han ser GPS -systemet som ett hjälpmedel som 
underlättar om den användes rätt. Vägbeskrivningar förändras för att det byggs upp nya 
adresser och det förekommer annat hinder i trafiken. Det är viktigt att uppdatera GPS -
systemet för att få den senaste informationen samt minska belastning och hitta 
beskrivningar på ett enkelt sätt. Ljud funktionen som finns i GPS -systemen upplevs som 
ett störande moment, men respondenten menar att det kan vara bra för dem som vill 
använda det. Den ergonomiska placeringen är viktig eftersom yrkesförare redan är en 
utsatt grupp som får besvär med axlar och nacke. Att använda sig av papperskartor skulle 
skapa mer belastning, om föraren dessutom inte riktigt vet hur kartan ska läsas menar 
han. 
  
4.1.9 Beslut  
Beslut och beslutfattning i relation till användbarhet med hjälp av ett GPS system. Utifrån 
forsknings frågan Hur kan användbarhet i ett IT -system relateras till människans 
beslutsfattande? Respondenten ser ett GPS -system som ett verktyg som kan underlätta 
beslut. Det underlättar att planera körningen i förväg men vägvalet och besluten får 
föraren ta själv. De faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -system positivt är att det 
bör vara enkelt att använda lätt att lära sig tillfredställande och effektivisera arbetet. Om 
systemet är för svårt att hantera och upplevs som belastning för en aktiv förare kommer 
det inte att användas. 
 
En sådan belastning som förorsakas av systemet kommer att påverka föraren negativt. Då 
det redan finns många andra faktorer i trafiken som man ska koncentrera sig på. Om 
systemet är lätt att hantera kommer det att bidra med att man planerar sitt arbete på ett 
bättre sätt. Det bidrar med att arbetet effektiviseras och underlättas. På så sätt påverkas 
användbarheter och beslutfattningen positivt. Faktorer i användbarhet är viktiga för att 
inte belasta föraren ytterligare. Om föraren påverkas negativ kan beslutfattning påverkas 
negativt. Eftersom koncentrationsförmågan försämras vilket kan leda till att föraren beter 
sig annorlunda i trafiken. Det är också viktigt att vara säker och klara av att använda 
systemet som ett verktyg som underlättar. Detta kan bidra med att föraren upplever 
positiv känsla gentemot systemet, kan koncentrera sig på körningen och fatta sina beslut i 
lugn och ro. Användbarheten i systemet är ett stöd som ska underlätta för föraren, 
besluten ska föraren fatta själv efter kunskap, bedömning och förnuft. Känslan av att 
hantera verktyget är viktigt för att underlätta och effektivisera sitt arbete. Om den upplevs 
som ett störande moment kommer den inte att användas för att då påverkar den föraren 
negativt och tar ifrån användarens resurser. 
 
Ett GPS -system som är svårhanterlig och full med orelevant information som inte 
uppfyller något syfte och nytta för användaren ökar påfrestningar. Störningen i 
informationen ökar stress och belastar användaren. Det är viktigt att informationen är 
tydligt för att underlätta förarens beslut. När informationen missuppfattas av användaren 
kan det leda till föraren kör fel, panikbromsar, beter sig annorlunda i trafiken och får 
svårigheten i sin beslutfattning det kan leda till negativa konsekvenser. Ett GPS -system 
är inte pålitligt till hundra procent.  
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Om ett GPS -system inte uppdateras regelbundet saknar den ny information. De talar inte 
om vilka hinder som förekommer på vägarna, den ger inte någon information om det har 
hänt en olycka på vägen. Den informationen som finns tillgängligt är väg beskrivningar 
och hur föraren kan följa en karta. Resten av informationen ska föraren själv ta reda på 
och därefter fatta beslut. När användaren gör sin bedömning och ändrar körvägen eller 
missar en avfart anpassar sig GPS -systemet. Systemet ger alternativa vägbeskrivningar 
om hur föraren kan ta sig till t.ex. nästa avfart eller nästa väg för att komma till 
destinations målet. GPS -systemet vet inte heller om ett fordon kan köra under en bro och 
om brons höjd inte motsvarar fordonets höjd. Bedömningar måste besluttagaren fatta 
själv och sedan själv tänka ut alternativa lösningar. 
   
Namnet på en gata kan vara lika i olika städer, GPS -systemet vet inte i vilken stad den 
efterfrågade gatan finns föraren måste därför ange stad för att få rätt beskrivning. 
Besluten måste användaren själv fatta och inte lita allt för mycket på ett GPS -system. 
Respondenten tar som ett exempel att det var nyligen en lastbilsförare som fastnade under 
en bro just för att han litade på GPS -systemet och inte bedömde att fordonets höjd inte 
kan passera bron. Att använda GPS -systemunderlättar för att få vägbeskrivningar, men 
föraren måste ta ansvar för sina handlingar och beslut. Beslutfattningen underlättas 
genom att använda sig av ett GPS -system för att kunna planera sin körning på ett lättare 
sätt och för att veta i förväg var föraren ska svänga, med mera. På så sätt förbereder 
föraren sig på att fatta sina beslut. Det minskar risken att för att fatta hastiga beslut som 
ger risker och konsekvenser. Användbarheten är en viktig aspekt i ett GPS -system, men 
det påverkar beslutfattningen ytterst lite. För att de är förarens egna handlingar som ska 
vägas och inte användbarheten i GPS -systemet. Respondenten anser inte att det går att 
lita på GPS - systemet helt för att fatta beslut. Föraren måste själv  göra sina bedömningar 
och fatta beslut därefter. 
 
 Nyttan av ett GPS -system är att effektiviteten i körningen ökar genom den planerade 
körningen och det underlättar för att hitta adresser. På frågan om användbarhet påverkar 
beslutfattningen positivt eller negativt. Anser respondenten att det kan påverka positivt 
om den användes på ett vettigt sätt och vad man har det till. Däremot kan man inte skylla 
på att det är systemets fel för att föraren har fattat ett visst beslut. Beslutet och dess 
påverka måste föraren ta ansvar för själv. Han menar också att alla människor är olika 
och agerar olika. Det beror mycket på vilken inställning föraren själv har för de besluten 
han tar. 
Beslutfattningen beror på många faktorer. Det kan bero på hur informationen från ett 
system uppfattas, tolkas det kan omfatta allt ifrån kognitiva processer till attityd hur 
användbarhet uppfattas. Det beror helt enkelt om vilken ställning man har till systemet 
som man använder. Om användaren anser att det bara är problematisk så blir det 
problematisk. Det är slutligen också bara användaren som kan ansvara för sina handlingar 
och beslut. Om vikten ligger på att GPS -systemet ska stödja användaren och är 
genomtänkt kommer det att påverka beslutfattningen positivt. Då upplever användaren 
detta som ett stöd. Däremot om systemet inte är genomtänkt skapar problem för 
användaren belastar användaren med orelevant information som användaren inte har 
nytta av kommer det att påverka beslutfattningen negativt. 
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Eftersom användaren lägger ut allt för mycket resurser för att koncentrera sig på systemet 
och inte på beslutfattningen. När  koncentrationsförmågan försämras kan leda till att 
beslutfattningen inte genomtänks ordentligt utan blir en nödlösning som kan innebära 
andra  risker och konsekvenser. 
 
 

4.2 Test och intervju 2 
 Testet genomfördes på Tosseryds Taxi AB, Test personen är Lasse Polbäck 
 
I detta fal är respondenten Lasse Polbäck som är en yrkesförare han använder ett GPS -
system för att hitta vägbeskrivningar. Lasse har arbetat som yrkesförare i 20 år och har 
kört olika fordon bl.a. buss och lastbil, men de senaste 2 åren har han enbart kört taxi. 
Förutom rena taxi körningar kör han sjukresor. Testet bestod av att åka med i taxin för att 
se hur användaren reagerar i samband med att använda sig av ett GPS -system och hur 
användbarhet i ett GPS -system påverka beslutfattning.  

4.2.1 System 
Testpersonen får som uppgift att använda sig av GPS -systemet för att göra en körning 
där jag vill observera hans intryck, hur han beter sig mot systemet då han är i trafiken. 
För att se om användningen av GPS -systemet påverkar honom att fatta beslut. När testet 
skulle utföras, skulle föraren köra sjukresor. När föraren börjar med sin körning tar han 
det mycket lugnt. Man ser att det är en aktiv yrkesförare som är säker på sig själv och han 
uppmärksammar trafiken.  
 
När kunden ringer skriver föraren adressen i GPS -systemet, därefter får han upp en karta 
med vägbeskrivning om hur han ska ta sig till kunden. Sedan börjar körningen mot 
adressen som han ska hämta kunden ifrån. På kartan ser man att vägbeskrivningen är 
markerad och det är lätt att planera körningen. Föraren är van att använda sig av systemet 
och känner till adressen där han ska hämta kunden. Föraren är uppmanad till att förändra 
körriktningen, för att se hur GPS -systemet beter sig. När han ändrar körriktning och kör 
mot en annan väg kommer det upp en alternativ vägbeskrivnings karta på skärmen som är 
riktad mot adressen som föraren hade skrivit in i displayen tidigare. 
 
Föraren är uppmanad för att använda ljudfunktionen som finns i GPS -systemet, detta 
upplever han som ett störande moment och stänger av det lika snabbt. Föraren föredrar att 
ha sin interna radio för att kunna ta emot kund beställningar och han menar att om han 
dessutom har en ytterligare ljudfunktion blir det omöjligt att höra allt på en gång, därmed 
kan han inte koncentrera sig på trafiken. Föraren upplever alltså ljudfunktionen som ett 
störande moment. Testet sker mitt på dagen, mitt i centrala Borås där det finns 
fotgängare, cyklister och trafikanter. Föraren tillägger att det kan vara lättare att testa om 
man inte har mycket runt om kring sig att tänka på. Jag uppfattar som att hans 
koncentrationsförmåga försämras och föraren påverkas negativt då han utsätts för 
ytterligare störande moment när då han har ljudfunktionen på. Denna färd tar oss fram till 
kunden utan problem.  
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När det gäller placeringen på GPS -systemet är den placerad på vindrutepanelen, han 
tilläger att det är viktigt att den är i höjd med ögonen, för att inte störa koncentrationen 
för trafiken. 

4.2.2 Användbarhet 
Testarens krav när det gäller användbarhet i ett system är inte så tydliga utan han talar 
mer om att systemet ska fylla de krav och förväntningar användaren har och att GPS -
systemet inte skall upplevas som en störande moment under körningen.  
 
Han tillägger att det kan variera från person till person hur användaren upplever det samt 
vad som ses som störande. Det finns många andra faktorer som tillsammans med 
störningar i ett GPS -system kan göra att det upplevs som jobbigt. Han anser att GPS -
systemet är mer användbart än papperskartan, för att det är lätt att hitta vägbeskrivningar 
på ett enkelt sätt. Han menar att texterna som finns på GPS  -systemet syns tydligt, men 
detta kan variera beroende på väderförhållandena. Om systemet är enkelt att använda och 
bidrar med att arbetet flyttar sig och inte skapar en massa problem kommer det att 
användas för att det bidrar med att planera arbetet och bidrar med effektivisering och ger 
en positiv känsla och underlätta för att fatta beslut. Då blir det lättare att planera och göra 
vägval.  

4.2.3 Effektivitet 
När det gäller effektivitet i ett GPS -system menar Lasse att det underlättar för att hitta 
kartbeskrivningar och är mycket effektivare än att använda sig av en papperskarta. Han 
beskriver att när han använder sig av en papperskarta måste han stanna och kolla på 
kartan, när han använder sig av GPS -systemet behöver han inte stanna utan kan söka sig 
fram på ett snabbare sätt. Han ser GPS -systemet som ett hjälpmedelsverktyg som han 
oftast använder sig av när han är i andra städer för att hitta vägbeskrivningar och adresser.  
Respondenten menar GPS -systemet effektiviserar hans arbete och underlättar mycket för 
att planera körningen. Det bidrar med att han upplever en positiv känsla samt att det 
underlätta beslutfattningen. 

4.2.4 Lärbarhet 
När det gäller lärbarheten anser inte Lasse att det inte är svårt att använda sig av ett GPS -
system jämfört med papperskartan där man måste leta fram informationen. Han testar 
adress genom att mata in namnet på en gata och får fram den information som han 
behöver på displayen som är tydligt att se och läsa. Han har använt GPS -systemet under 
lång tid och är van att använda det och få fram den information han söker snabbt för att 
planera sin körning till berörande adress. Han tilläger att det vitigt att lära sig ny teknik 
för det underlättar och ger ökad kompetens och erfarenhet. Den ger också stöd för att 
göra bedömningar i trafiken, med lärande får man en ökad kunskap som stödjer för att ta 
beslut under olika situationer. Men han skulle inte lägga ut en massa tid på att lära sig att 
använda det om det hade varit svårt för det har han inte tid med. Lärbarheten i GPS -
systemet upplever han som positivt för att det är enkelt att använda. 
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4.2.5 Attityd 
Attityden som Lasse har till systemet är klart och han understryker att använda sig av ett 
GPS -systemet underlättar för föraren för att placera sin körning och därför har han en 
positiv hållning till användandet. Att ha rätt attityd kan underlätta för beslutfattning. 

4.2.6 Tillfredställelse 
När det gäller tillfredställelse ser Lasse GPS -systemet som ett hjälpverktyg som är bra att 
använda för att få fram vägbeskrivningar på ett enkelt sätt. Att systemet inte är krångligt 
och enkelt är det han ser som viktigt samt att vara medveten om syftet med 
användningen. Som aktiv förare ser Lasse tillfredställelse i informationen han får av GPS 
- systemet för att underlätta sin körning, han menar att om systemet underlättar för 
honom effektiviseras hans arbete och på så sätt blir han nöjd. Syftet med användningen är 
viktigt för att bli tillfärdställd. Systemet bör inte vara svårt att hantera svårigheten kan 
göra att man upplever obehag att använda det. Systemet bör inte ha obehaglig grafik eller 
liknande som gör att föraren avstår från att använda det. Om användaren inte blir 
tillräckligt tillfredställd kan det även påverka beslutfattande negativt. Om systemet är 
enkelt och det är lätt att hitta den information som föraren söker blir han nöjd med det, 
vilket gör att man använder sig av det mer. 

4.2.7 Användarevänligheten 
Till frågan om vad han anser om användarevänligheten i GPS -systemet som han 
använder sig av talar han om att användarevänligheten är inte så mycket att kommentera, 
den består av vit bakgrund och svart text på formen är rätt så klar att läsa. Kartan får han 
fram i färgform var markerad med blå färg och han hade inga problem med att läsa 
texterna eller kartbilden. Enligt Lasse är de nyare systemen mycket bättre och 
användarevänligare mot ögonen. Samt att grafiken i de nyare modellerna är mycket 
bättre. När det gäller användarevänligheten anser inte respondenten att det kan påverka 
beslut utan han menar att allt annat omkring tillsammans med användarevänligheten i 
systemet kan påverka förarens beslutfattning.  

4.2.8 Arbetsmiljöaspekter 
Det system som Lasse använde var helt neutral. Det var vit bakgrund och svart text och 
testaren ansåg att detta var vänligt mot ögonen. Enligt Lasse har de nyare systemen 
mycket bättre bild kvalité. Han menar att det är lättare att söka och få fram information 
samt att den har skarpare skärpa som gör att det blir lättare att se. Testaren koncentrerar 
sig på körningen och jag lägger märke till att det en erfaren yrkesförare som är säker på 
sig. Han koncentrerar sig på körningen är observant på allt som händer runt omkring och 
tar emot de intrycken. Att använda sig av ljud funktionen skulle innebära ytterligare 
belastning då han måste koncentrera sig på trafiken. Det är inte lätt att ta intryck från alla 
håll när det finns mycket folk som rör sig, fotgängare, cyklister, medtrafikanter bilradion 
och ljud från GPS -systemet. Jag ser att det som är viktigast för föraren är att koncentrera 
sig på trafiken och ta emot information från bilradion. Han har ljudfunktionen på som han 
upplever som ytterligare som belastning och blir störd av ljudet. 
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Han tillägger att användningen av ljudfunktionen blir så monotomt när man har det på 
länge, och efter ett tag känns det som att man avstänger det och inte bry sig om längre 
vad GPS -systemet talar om, detta kan minska koncentrationen på trafiken med och talar 
om att det viktigaste är att koncentrera sig på trafiken och inte på ljudet från GPS -
systemet. Testaren tycker inte att det ska finnas en massa saker på skärmen som stör. 
Enligt Lasse ska  GPS -systemet vara placerad i höjd med ögon riktningen för att snabbt 
se. Texter, grafik ska vara placerad för att ta till sig snabbt blinkande och störande 
föremål som stör ska inte finnas i ett GPS -system och belasta användaren. 
 
 Det gör att föraren blir trött tappar koncentration i trafiken. Vidare menar Lasse att all 
ljud och oväsen samt att onödig information som finns på GPS -systemet vill han stänga 
av för att prioritera och koncentrera sig på körningen. GPS -systemet är placerad på 
panelen på vindrutan och det upplever han som störande. Han vill ha den någon 
annanstans men är inte riktigt säker på var det kan vara lämpligast med tanke på platsen i 
bilen. Han tillägger att det beror också på väder förhållanden hur han upplever 
placeringen av systemet och det finns ingen bättre plats att placera den på. 
 
Han tillägger att det bör finns enbart väsentligt information på displayen och inget annat. 
Allt annat som tar tid att söka kan upplevas som störande. Föraren tappar koncentrationen 
för att körningen och ett litet fel kan leda till enorma konsekvenser. I trafiken finns det 
redan många saker att tänka på och som taxiförare är man inte direkt ensam på vägarna. 
Det är viktigt att föraren inte blir störd, för både sin egen del och andra. Om störningarna 
runt omkring ökar tappar föraren koncentrationen för körningen vilket inte är acceptabelt. 
Svårigheten att koncentrera sig på trafiken kan skapa oförväntade beteende. Som kan 
påverka beslutfattningen och ge negativa konsekvenser.  
 
 Systemet ska inte belasta användaren med ytterligare onödig information och utsätta 
användaren för påfrestningar. Att ha information från olika system upplever han som 
jobbigt och menar att det skulle underlätta mycket mer om man fick all information 
samlad på ett ställe. Med det menar han att information från GPS -systemet, 
radiosystemet och taximetern skulle samlas på en och samma system. Om man kunde 
sammankoppla allt på ett system skulle det underlätta mycket mer och det blir lättare för 
föraren att koncentrera sig på körningen. Att ha information från olika system upplever 
han som jobbigt. En förare är redan utsatt för ergonomiska problem som leder till axel 
och nackvärk, när belastningen ökar mer skapar det problem som kan leda till stora 
konsekvenser. 

4.2.9 Beslut 
När det gäller beslut och beslutfattning talar Lasse om att detta inte påverkas av att 
använda sig av ett GPS -system. Utan han tar besluten själv, GPS -systemet finns för att 
underlätta körningen. Med hjälp av GPS -systemet kan han planera körningen. Om 
informationen är otillräckligt eller störande kan det påverka honom som kan leda till att 
ett fel beslut tas. I ett sådant fal ligger ansvaret på föraren, varje människa måste ansvara 
för sina handlingar och varje människa är olika i sitt beteende det beror också mycket på 
hur van man är och hur länge man har varit förare.  
 

- 48 - 



 

Att göra fel är en mänsklig faktor när det strömmar in intryck ifrån alla hål som ska 
tolkas och relateras till beslutfattningen. Att använda sig av ett GPS -system bidrar med 
effektivitet, det upplever Lasse som positivt. Om systemet skulle störa då skulle han avstå 
ifrån att använda det. Bedömningen om vilka beslut som ska tas tar han själv. GPS -
systemet kan inte ta över då ligger det illa till menar han. GPS -systemet kan vara positivt 
om det används rätt och inte är full med faktorer som ökar belastning. Om den bara 
skapar problem kan det öka belastningen hos en yrkesförare detta kan bidra med att man 
gör fel bedömningar i trafiken och ta fel beslut. 
 
Lasse är full medveten om risker i trafiken och risker om att inte lita på ett GPS -system 
till hundraprocent. Han talar om att som förare bör man göra egna bedömningar, ta beslut 
efter egenförmåga och inte anlita sig på systemets rekommendationer. GPS -systemet 
beskriver hur han ska ta sig fram från ett ställe till ett annat. Hur han tar sig fram och 
vilka beslut han tar beror på hans egen bedömning. Om han bara litar på systemet och är 
själv passiv och följer GPS -systemet kan det sluta illa. Om systemet bara stör kommer 
koncentrationen hos föraren att försämras, föraren påverkas negativt och gör fel 
bedömning att fatta rätt beslut. Därför är det viktigt att systemet inte stör användaren. 
Han menar att systemet ska vara lätt att hantera och effektivt att använda. 
 

4.3 Intervju 3 
 
Respondenten önskar inte att jag anger namn. I detta fall är det en man, anställd som 
kreditchef på en bank. Han är utbildad till ekonom och jurist har arbetat i många år inom 
bankvärlden.  
 
Banken finns i Västra Götaland regionen och genom samarbete med andra banker 
sträcker den sig i Sverige men också utanför. All kredit beslut tas på banken stora som de 
små på lokalt nivå. De mindre kreditens ansvar ligger på banktjänsteman och de stora 
besluten om krediter är det kreditchefen som tar ställning till och fattar beslut om 
kundens kredit beviljas eller inte. 

4.3.1 System 
Tanken var att utföra en test, där användaren använde sig av ett ekonomisystem för att se 
om användbarheten i systemet påverkar användarens beslut. Detta gick inte att genomföra 
eftersom kunduppgifter behandlas under sekretess och banken kunde inte tillåta att 
studera respondentens beteende. Det blev istället en intervju där jag ställde frågor kring 
användbarhet och beslutfattning. 

4.3.2 Användbarhet 
Användbarhets krav som respondenten ställer är att användbarhet handlar om att arbeta 
på en strukturerad sätt. Det ska vara lätt att använda systemet och systemet ska vara 
verksamhets anpassad och uppfylla användnings syftet för banken. Det viktigt att de är 
anpassade till de krav och förutsättningar som banken har. IT -systemet bör vara 
kommunicerbar och tillfredställa användarens behov och förväntningar.  
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Vidare menar respondenten att IT -systemen ska vara effektivt för att bidra med nytta. 
Om inte systemet bidrar med effektivisering för verksamheten arbete kommer 
verksamheten inte att lägga ut massa resurser på det.  
 
IT -systemet bör inte innehålla en massa fel för detta minskar pålitligheten. Det kan 
orsaka stora risker och konsekvenser för verksamheten. Sådana konsekvenser kan också 
påverka användaren negativt. Om systemet är korrekt kommer pålitligheten att öka och 
det underlättar för att använda det. De system som banken använder sig är mycket 
pålitliga och är anpassade till de funktioner som banken använder sig av. 
Funktionerna är utformade på ett optimalt sätt för att användaren ska kunna utföra sitt 
jobb på ett bra sätt. IT -system som banken använder är anpassade till verksamheten efter 
användnings område. 
 
 Det lägger grund för beslutsfattande är informationen och tolkningen som användaren 
och inte själva användbarheten av systemet. Är användbarheten i ett system genom tänkt 
och uppfyller användarens krav och behov kommer det också att påskynda beslutfattande. 
Är den däremot obegripligt och svår hanterlig, svår att lära sig kommer det att leda till 
fördröjningar för att fatta beslut eftersom användaren måste ta till sig informationen först 
för att sedan fatta ett beslut. Användbarheten i systemet relateras till informations 
behandling och det är tolkningen av det som lägger grund för beslutfattande. 

4.3.3 Effektivitet 
När det gäller lärbarheten menar respondenten att det bör bidra med nytta för att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Man lär sig att hantera de olika systemen genom 
interna utbildningar och det är inte svårt, och nytt. För att banken har använt sig av de 
olika systemen länge och alla kan hantera systemen. Nyttan för verksamheten är viktigt 
och det ska vara lätt att lära sig och enkelt att använda systemen. Det får inte vara svårt 
och strula till för användaren. Det är också viktigt att användaren är motiverad för att lära 
sig, för dålig motivation påverkar inlärningen negativt. Om användaren inte kan lära sig 
systemet på ett enkelt sätt kommer det att drabba verksamheten och användaren kommer 
att påverkas negativt. Det leder till dålig service och kunden kommer att lämna banken 
vilket har sina konsekvenser för banken.  
 
Effektivitet går att nå genom att utbilda personal som kan hantera systemen på ett bra 
sätt. Därför är det viktigt att erbjuda personalen utbildning för att öka kompetens och på 
så sätt öka effektivitet och kvalitet. Rätt kompetens bidrar med att användaren upplever 
positivt känsla i sitt arbete. När användaren har tillräckligt med kompetens ökar 
kvaliteten för det de gör. Känslan av att det flyttar på sig gör att användaren kan 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. När användaren når den kompetens för att 
hantera ett system ökar effektivitet. Därför är det viktigt att användaren utbildas för att 
hantera de system som de använder sig av. Har inte användaren den kompetens som kan 
klara av att hantera systemet leder det till sämre effektivitet och påverkar både 
användaren och banken negativt. Det är viktigt att systemen bidrar med nytta och att 
personalen kan hantera det utan stora problem.  
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4.3.4 Lärbarhet  
När det gäller lärbarheten menar respondenten att det bör bidra med nytta för att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Det handlar om kompetens som personalen 
erbjuds genom olika interna utbildningar och det är inte nytt och svårt att hantera 
systemen. För att banken har använt sig av de olika systemen länge och alla kan hantera 
systemen. Nyttan för verksamheten är viktigt och det ska vara lätt att lära sig och enkelt 
att använda systemen. Det får inte vara svårt och strula till för användaren.  
 
Det är också viktigt att användaren är motiverad för att lära sig, för dålig motivation 
påverkar inlärningen negativt. Lärbarheten och att lära sig att använda systemet är viktigt 
för beslutfattande. Har användaren inte tillräckliga kunskaper för att hantera systemet och 
informationen som behandlas kommer det att leda till ett felbeslut. Om systemet inte är 
tillräckligt lärbart och enkelt att hantera kommer det att drabba verksamheten och 
användaren kommer att påverkas negativt. Det leder till dålig service och kunden 
kommer att lämna banken vilket har sina konsekvenser för banken.  
 
Det är viktigt att systemen bidrar med nytta och att personalen kan hantera det utan stora 
problem. Utbildning prioriteras inom banken för att ge personalen rätt kompetens sant att 
ge stöd i den mån det behövs. Det finns en support avdelning som kan stödja då 
personalen har problem. Problemen som uppkommer får inte vara av permanent art utan 
bör åtgärdas snabbt. Det är även viktigt att användaren har acceptans för de systemen 
som de använder sig av för att underlätta för sig själv och få positivt känsla i sit arbete. 
Om systemet är obegripligt för användaren kommer denne inte att vara motiverad till att 
lära sig och det påverkar både användarens motivation och självförtroende. Att lära sig 
använda och hantera IT -systemen ger nya möjligheter att påverka och förändra sin 
arbetssituation på ett vetigt sätt. 

4.3.5 Tillfredsällelse 
Användarens behov och åsikter är viktiga för att få uppleva tillfredställelse. Systemet får 
inte vara obehagligt att användaren avstår från att använda det. Att användaren upplever 
positiva reaktioner är viktigt. Grafik form, texter och färger som används bör vara 
behagliga för ögonen och inte upplevas som obehagligt. Att systemet har en god grafik 
upplevs som behagligt bidrar till att användaren får en positiv känsla att använda det. Om 
IT-systemet upplevs som jobbigt och obehagligt kommer användaren att undvika att 
komma i kontakt med det. För egen del anser respondenten att det viktigaste är att få de 
handlingar han behöver för att ha som underlag för sina beslutfattningar. Hur han får dem 
är det inte så viktigt, det viktigaste är att de kommer i tid och är samlade på ett snabbt 
sätt. Det kan lika gärna vara maskinskrivna papper eller utdrag från en kopieringsmaskin, 
fast då skulle det ta ännu mer tid. 

4.3.6 Attityd  
Attityden mot ett IT -system beror mycket på kunskap och erfarenhet. Det är ett stöd att 
använda sig av datorsystem för att underlätta arbetet, en känsla för att göra val i handling. 
Har användaren av IT -systemet tillräckliga kunskaper underlättar det beslutfattningen. 
Det är kunskap erfarenhet som tillsammans med informations uppfattning som gör 
grunden för beslutfattandet.  

- 51 - 



 

Det beror på hur man för håller sig till IT -systemen som man använder. Datorsystemen 
finns i allt idag, det har blivit som en del av samhället. Banken är beroende av många 
olika system som de får information ifrån för att allt ska flytta sig. Om användaren har en 
negativ attityd till att använda IT -systemen blir samarbetet svårare och allt kan gå 
långsammare. dvs. tillbaka till pappers och perm systemet.  
 
Det kan leda till att banken hamnar utanför det teknologiska samhället vilket inte är 
tillåtet idag. Det handlar också om användarens inställning har användaren positivt 
inställning till att använda datorn påverkas attityden positivt. Användaren bara ser det 
som ett problem påverkas han också negativt. Attityden är personligt och det varierar från 
person till person. Det är ett behov att använda IT -systemen för att underlätta arbetet, 
uppfyller inte banken det behovet hamnar den utanför informationsteknologiska 
samhället, som kan ge banken stora konsekvenser. 

4.3.7 Användarevänlighet 
När det gäller användarevänligheten anser respondenten att åtkomlighet är viktigt för att 
komma åt den information man söker för vidare bedömning. Vidare menar respondenten 
att läsbarheten är en viktig aspekt och menar att om det inte går att läsa den information 
som kommer fram går det inte att göra en bedömning av det. Systemen ska inte vara 
långsamma så att inte kunna nå den information inom rimligt tid. Informationen ska 
anpassas till mänskans förmåga för att kunna ta till sig och bedöma det. Om 
informationen är försvårat att ta till sig och tolka det kommer det att bli svårare att fatta 
beslut om det. Hur dokumenten är i form är det inte så viktigt, för att det inte själva 
formen på dokumentet som är intressant. Utan informationen som framgår av det och 
innehållet som används för att underlätta arbetet och använda det som underlag för beslut. 
När det gäller individualiseringen är banken inte så mycket för det för att det är olika 
personer som kan använda sig av varje datorstation. Därför anser respondenten att det är 
viktigt att systemen är lika för alla för att undvika svårigheten för användare som 
använder sig av samma system. När användaren får problem då finns det hjälp resurser 
att ringa till. Det är också viktigt att användaren talar om vad de vill ha hjälp med, då går 
det på ett enkelt sätt att åtgärda. 

4.3.8 Arbetsmiljöaspekter  
Systemen bör vara genomtänkta och anpassade efter verksamhetens mål för att inte 
belasta användaren med onödigt information. Det som användaren inte har nytta av 
kommer att skapa problem vilket minskar koncentrationsförmågan. Enligt respondenten 
är systemen som banken använder genomtänkta. De är väl strukturerad och det finns inte 
så mycket information som användaren störs av. Respondenten menar att när banken 
använder sig av ett verksamhetsinriktat system ställs vissa krav och mål om hur detta ska 
designas. 
 
 Enligt respondenten är systemen designade efter verksamhetens användningssyfte. Fokus 
ligger på verksamhetens behov, systemet är inte designad i den mån som kan förhindra 
att användaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter.  
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Enligt respondenten är system som banken använder sig av genom tänkt och 
verksamhetsinriktade för att underlätta arbetet. Inom bankvärlden accepteras inte fel och 
om användaren belastas kan det leda till fel hantering av t.ex. kund uppgifter som har 
enorma konsekvenser. Belastning kan leda till att man inte kan arbeta på ett effektivt sätt. 
Om systemet upplevs som störande innebär tidsförlust och kan skapa irritation för att 
användaren inte kan arbeta som man har planerat blir det också svårt att fatta beslut om 
det. I de system som banken använder sig av finns det få sådana störningar som stör 
användaren. Utsätter man användaren av information från alla håll gäller det att ta till sig 
det som är väsentligt och koppla bort allt annat som finns runt omkring en, i annat fal blir 
det svårt att fungera. IT -systemen bör inte ha en massa information som användaren inte 
har nytta av. Arbetar användaren i ett klart och tydligt system underlättas beslutfattningen 
för att informationsbearbetningen underlättas. 
 
Respondenten menar att det viktigt att informationen som finns i IT -systemen är 
kommunicerbar genomtänkt och begripligt för att ta till sig och tolka det. I annat fall går 
det inte att ta till sig och tolka för att göra det meningsfullt. Vidare talar om att system 
som banken använder är mycket genomtänkta och verksamhetsinriktade och belastar inte 
användaren med onödigt information. 
 
Däremot är driftstörningar som pågår länge är ett problem, det gör att man inte kan arbeta 
som man hade tänkt sig. Det blir svårt att komma åt information och banken är beroende 
av de system som de använder. När IT -systemen inte fungerar som de ska kan de inte 
arbeta som de har tänkt sig. Svårigheten att komma åt informationen leder till 
furstrationer. Kunden drabbas genom att det blir fördröjningar och påfrestningar som 
påverkar användaren negativt. Men när allt börjar rulla på sig då jobbar man vidare. 

4.3.9 Beslut 
Enligt respondenten går beslut på följande sätt. Banken använder sig av flera olika system 
där de sammanställer underlag för att göra en kredit bedömning. När kunden söker kredit 
gör banktjänstemannen en kalkylbedömning för att se förutsättningar om kundens 
inkomster kan täcka utgifter beroende på vad det för krediter och hur stora summor det 
handlar om. Ett av villkoren är att de hämtar uppgifter från upplysningscentralen för att 
kontrollera vilka inkomster och krediter kunden har. Detta för att säkra sig om kunden 
kan betala den sökta krediten och om inkomsterna kan motsvara utgifterna. I en kund 
kalkyl brukar banktjänstemannen räkna in t.ex. boende kostnader, bil, 
försörjningskostnader den sökta krediten med beräknad ränta  med mer. När de har räknat 
utgifterna och inkomsterna gör banktjänstemannen en bedömning om kunden får kredit. 
Om kundens inkomster inte motsvarar utgifter avslås krediten, om kunden har tillräckliga 
inkomster beviljas krediten. 
 
Att använda sig av ett IT -system är ett sätt att strukturera och styra arbetet på ett enklare 
sätt.  Det kan variera hur man är som person, att arbeta med ett IT -system underlättar 
arbetsprocessen och ger nya möjligheter till att styra och påverka sitt arbete på ett 
effektivt sätt. Det är lättare att följa vem som har gjort vad och vilka beslut vem har tagit i 
ett kredit system. Besluten som tas påverkas inte av användbarheten i systemet. Besluten 
är baserad på den information som finns lagrad på IT -systemen.  
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Enligt respondenten är det inte lätt att relatera användbarhet i ett system till att människan 
fattar beslut. Han menar att besluten påverkas inte av hur systemet är designat utan 
besluten måste tas av att man gör en bedömning av den information som finns. 
 
Däremot kan faktorer i användbarhet påverka människan både positivt och negativt. Om 
ett IT -system inte har mycket fel kan användaren arbete på ett smärtfritt sätt. Det gör att 
användaren påverkas positivt och blir nöjd med systemet. Det bidrar även med att arbetet 
effektiviseras. Om användaren förhindras och störs som gör att man inte kan utföra sina 
arbetsuppgifter påverkas man negativt, för att man inte kan utföra sina arbetsuppgifter på 
ett bra sätt. Men det påverkar inte beslut. Utan beslut måste man ta efter de bedömningar 
man gjort av informationen som finns lagrad IT -systemet som underlag. 
 
Besluten tas efter bedömning efter att man har bedömt den information som finns. Dator 
systemet effektiviserar arbetet för att få information för kredit bedömningar. Det 
underlättar att följa ärenden och kan ge säkerhetskänsla i det man gör men 
användbarheten bidrar inte med vilka beslut som tas. Underlag för besluten är baserad på 
information som finns i olika dokument som respondenten tolkar och tar till sig för att 
fata beslut. Det viktigaste är att få underlag dessa kan vara i pappersform, som man får 
från en kopierings apartat eller om någon har skrivit det med maskin. All beslutfattning 
har en riskbedömning det är viktigt att göra en riskbedömning för att relatera om besluten 
påverkas positivt eller negativt. En sådan risk bedömning har också sin grund i den 
information som behandlas för att senare fatta beslut och inte i dator systemets 
användbarhet. Respondenten ser ingen koppling mellan användbarhet i ett datorsystem 
och beslut. Utan menar att den tolkningen i informationen som är grund till 
beslutsfattande blir positivt eller negativt. 
 
 

5 Diskussion och slutsatser 
 
Här presenterar jag mina slutsatser utifrån teori och empiri för denna studie. 

5.1 System 
Jag har valt att undersöka två IT -system som används av två olika verksamheter och 
branscher. IT -system används inom de flesta verksamheter för att effektivisera 
verksamheten, underlätta för användaren att utföra sina arbetsuppgifter på ett snabbt och 
korrekt sätt. Likheten är att båda systemen jag har undersökt är IT -system. Men de 
används för olika ändamål för att utföra olika arbetsuppgifter. Studien visar att i ett GPS -
system användaren får sin information om kartor vägbeskrivningar med mer, av satelliter 
i omloppsbanan som sänder exakt information om sina positioner i rymden till jorden. I 
Ett ekonomi system som består av en databas, finns lagrad information om olika kunder, 
uppgifter, inkomster uppgifter med mer. 
 
En taxiförare använder GPS -system för att hitta den kortaste möjliga färdvägen mellan 
två punkter för att få vägbeskrivningar och kartor för att snabbt hitta vägbeskrivningar, 
följa en färdväg eller hitta alternativa omvägar.  
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Om användaren har installerat tilläggsprogramvara på sin GPS-system kan den få 
trafikmeddelanden och varningar om var trafikövervakningskameror finns. Användaren 
kan bestämma sin exakta position och följa den linje mellan två punkter. GPS -systemet 
kan beräkna enhetens exakta position i vilken hastighet ett fordon rör sig och den exakta 
tiden på dygnet på den aktuella platsen.  
 
GPS -systemet ger också information om vilken hastighet bilen har om det finns 
trafikövervakningskameror på vägen så att föraren kan försäkra sig om att hålla 
hastighetsgränsen. GPS -systemet underlättar genom den digitala kartan och underlättar 
för att hämta information snabbt.  
Systemet sparar även de senaste sökta adresserna och den kommer ihåg till nästa gång 
användaren söker det. Användaren  kan också själv markera ett ställe för att senare 
komma till samma punkt.  
 
Vissa GPS -systemet spelar upp trafikmeddelanden och varnar föraren för problem på 
vägen och automatiskt, läggar om färdvägen för att undvika trafikstockningar. 
Användaren även kan få information om som bensinstationer, räddningstjänst, med mer i 
kartprogramvaran. 
 
I ett ekonomi system finns det olika lagrade uppgifter som användaren hämtar upp det 
data för att behandla från en databas. Användaren har möjlighet att ändra, lagra och 
radera information om den har tillräckligt med befogenhet och kan avgöra vilka slutsatser 
ska dras av informationen. Det kan handla om en betalning till en kund eller ett kredit 
beslut om kunden ska få kredit eller inte. I ett ekonomi system är det enbart värdet i 
handlingarna som avgör vad användaren ska dra för slutsats av informationen som finns i 
systemet.  
 
I ett GPS -system har användaren kommunikation med ett IT -system där användaren får 
bestämma vad han vill göra med den informationen som GPS -systemet ger. För att den 
ger bara en beskrivning hur användaren kan ta sig från en punkt till nästa. Användaren 
matar in den information som han söker och får beskrivning på hur han kan ta sig fram 
från en punkt till nästa och själv avgör hur han vill ta sig fram.Värdena i ett ekonomi 
system är av sådan karakter som inte bör vara fel och det uppdateras med jämna 
mellanrum där det finns uppgifter på vem som har gjort vad och när. Användaren kan  
följa och notera vem som har gjort förändringar i en handling, på så sätt underlätta och 
grantera att det som görs dokumenteras för senare redovisningar. 
 
Värdena i ett GPS -system kan variera beroende på när systemet är uppdaterat. Ett GPS - 
system ger ingen beskrivning på t.ex. Hur bredd ett fordon bör vara för att passera under 
en bro. Den ger inte beskrivning om det finns hinder på vägen eller när man ska ta en 
avfart. Om systemet inte uppdateras så finns det inte några uppgifter om nya vägar, 
förbindelser, körfält som läggs till tas bort eller om hastighetsgränserna ändras, 
enkelriktning införs och trafiksignaler byts ut. Det går inte att följa användarens 
handlingar och bedömningar i ett GPS -system. Användaren avgör själv vilken väg val 
han gör och gör sina bedömningar efter kunskap erfarenhet och förnuft samt systemets 
stöd. 
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Detta gör att användbarheten i olika system skiljer sig beroende på vilken syfte man 
använder systemet och varför. Det varierar mellan olika verksamheter vad man har för 
behov och krav på användbarheten i ett IT -system och vad man använder systemet till. 

5.2 Användbarhet  
Emiriska undersökningen påvisar att samtliga respondenter stödjer de kriterier för 
användbarhet som framgår av teorin och prioriterar att systemen bör vara lätt att lära sig 
enkelt att använda. Den emiriska undersökningen påvisar att systemen inte bör vara 
tidskrävande och obegripligt. Vidare påvisas det att ett system inte bör vara så 
komplicerade att det inte går att lära sig eller att det kräver alldeles för lång tid för att 
kunna hantera det. Att systemet ska vara kommunicerbart.  
Systemen bör inte innehålla en massa information användaren inte har nytta av och det 
ska inte heller upplevas som störande. Systemen ska vara klara tydliga och strukturerad 
samt verksamhetsanpassad, funktioner och liknande ska vara optimalt anpassad till 
verksamheten för att underlätta användarens arbete. Samt att IT -system bör uppfylla 
användarens krav och behov för användningen. IT -systemet bör ha genomtänkt färg 
form, text och typsnitt skulle underlätta för användarna, upplevas som behagligt och 
påverka de positivt. 
 
Användbarheten i ett system relateras till beslutfattande på många sätt beroende på hur 
den påverkar användaren. Därför är det viktigt att användbarheten i systemen är 
genomtänkt. Systemen ska vara pålitliga och inte orsaka massa problem och öka risker 
och konsekvenser. Vidare påvisar den empiriska undersökningen att användaren påverkas 
av systemet negativt om pålitligheten minskar och det ger risker konsekvenser. I teorin 
framgår det att funktioner i ett program bör utformas optimalt för att stödja användarens 
vanliga arbetssätt. Vidare påvisar den empiriska undersökningen att användaren påverkas 
av systemet negativt om pålitligheten minskar det ger risker konsekvenser. 
 
 Användaren påverkas av systemets användbarhet om användarens arbete flyttar sig och 
underlättar för dem. På så sätt bidrar systemet med att användaren får en positivkänsla till 
att använda systemet. Studien påvisar att användaren tillfredställs genom att arbetet 
underlättas vilket gör att det underlättar till att fatta beslut. Om systemet är tillräckligt 
tillfredställande och upplevs som behagligt av användaren. Däremot om systemet är 
försvåra att hantera och lära sig kommer det inte att användas. Vidare påvisar studien att 
onödig information, blinkande föremål, ljud samt obehagliga färger och form inte 
uppskattas, det upplevs som jobbigt.  

5.3 Lärbarhet  
Utvecklingen inom tekniken och användandet av det har ökat ständigt. Att lära sig att 
använda tekniken för att effektivisera och underlätta sina arbetsuppgifter är något de båda 
undersökningsinstanserna har god förståelse för. I teorin framgår det att lärbarhet har att 
göra med hur lätt det är att lära sig och att komma ihåg. Empiriska undersökningen visar 
att lärbarheten i ett IT -system är en viktig del av att använda IT -systemen och ökar 
kompetens.  
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I teorin framgår lärande som en grundläggande egenskap att ett system ska vara lätt att 
lära sig behärska och användaren ska snabbt kunna börja använda systemet och att genom 
lärande och aktivitet knyter individen kunskap med erfarenhet för att använda det i 
praktiskt sammanhang. Den empiriska undersökningen påvisar att lärande är en viktig 
faktor för att underlätta sina handlingar bl.a. i trafiken för en yrkesförare för att göra 
bedömningar, ger nytta för att planera och effektivisera arbetet. Empirin påvisar att 
lärbarheten bidrar med ökad kompetens och att användare upplever lärande som positivt 
för att kunna nå kvalitet i sitt arbete.  
 
Den emiriska undersökningen påvisar att lärbarheten är betydligt för att öka kompetens 
bland systemanvändarna. Den bidrar med nytta och öka effektiviteten i verksamheten.  
Det påvisar också att användarna inte vill att system skall vara för avancerad och för svårt 
att lära sig använda det. IT -systemen bör inte vara tidskrävande för att lära sig och det 
ska vara lätt att komma ihåg att använda sig även om man inte har använt det på ett tag.  
I fallet med GPS - systemet visar det sig att användarna inte använder sig av bruksböcker 
för att lära sig. Utan det räcker med ett par timmars utbildning eller förklaring av någon 
för att kunna hantera systemet. Vidare menar respondenterna att det skulle kunna gå att 
lära sig genom att fråga en kollega vilket det framgår i teorin som lärande i aktivitet där 
individen får hjälp av någon som kan lite mer. 
 
Det påvisar också att om systemen är för svåra att lära sig, är tidskrävande och inte lätta 
att komma ihåg hur det var vid nästa gång de använde sig av det finns då en risk att det 
inte används alls eller användaren kommer att påverkas negativt som kan leda till en 
negativ motivering och påverka användarens självförtroende, öka osäkerhet och ge 
negativa konsekvenser. Om systemen är lätta att lära sig kommer det att öka kompetens 
hos användaren som kan ge positiv känsla. Lärbarheten ökar kunskap och kunskap om 
den information användaren tolkar och tar till sig blir grunden till beslutfattande. 
 
Studien påvisar att lärbarheten inom olika undersökta instanser varierar beroende på hur 
avancerade systemen är. Samt hur mycket tid det kräver att lära sig att använda IT -
systemen. För taxibolaget som använder sig av ett GPS -system visar det sig att det räcker 
med ett par timmas utbildning. Medan banken som använder flera olika system lägger 
mer tid på att utbilda personal vid införande av nya system och uppgradering av gamla 
system. De ger stöd och support för att öka kompetens för användaren. För att 
användaren skall få tillräckligt med förståelse för systemet. Eftersom bankens system 
kräver en viss kompetens. Respondenten på banken anser också att det är viktigt att 
hantera systemen och öka kompetens blad användarna. I båda fallen var de inte 
intresserad av svår obegripliga system. Och menar att system som är lätta att ära sig ger 
ökad möjlighet till förbättring och kvalitet. Vidare framgår det i teorin att människan är 
också en skapare och förändrare genom aktivitet. I empirin framgår det att genom lära sig 
att hantera IT -systemet får användaren nya möjligheter till att påverka och förändra sin 
arbetssituation.  
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5.4 Effektivitet 
I teorin framgår det att effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse i förhållande till 
resursåtgången. Att ett system ska vara effektivt är ett av de kraven systemanvändarna 
ställer. Den empiriska undersökningen påvisar att effektiviteten är ett av de viktigaste 
kraven som samtliga medverkande för studien ställer på ett IT -system för att underlätta 
sitt arbete och utföra sina arbetsuppgifter på ett snabbt sätt.  Effektiviteten var särskild 
viktigt i båda fallen för att utföra sina arbetsuppgifter på ett snabbt sätt. Nyttan att 
systemet ska bidra var av görande i båda fallen. Det var viktigt att få så mycket 
effektivitet så möjligt av systemen för att underlätta sitt jobb.  
 
Detta påverkade verksamheten i stort och var mycket betydelsefullt att systemen skulle 
uppfylla kraven på effektivitet för att bidra med nytta. Störningar i effektiviteten utgjorde 
risker och förluster. Respondenterna som använder sig av GPS -systemen menar att deras 
arbete underlättas och att de vinner mycket på tiden och kan på ett snabbt sätt hitta 
vägbeskrivningar, det underlättar som ett hjälpmedel, vilket bidrar med att verksamheten 
vinner på tid och pengar, samt att kunden inte behöver vänta allt för länge och där med 
ökar kvaliteten i de tjänster som företaget åtar sig. GPS -systemet underlättar som 
hjälpmedel att hitta vägbeskrivningar på ett snabbt sätt och det upplever användarna som 
positivt.  
 
När det gäller banken bidrar effektiviteten till att de snabbt kan behandla information från 
olika system det ökar kvaliteten på tjänster de erbjuder kunden och andra intressenter blir 
nöjda. Den information som behandlas på ett snabbare sätt blir också grunden till 
beslutfattning. Den empiriska undersökningen visar att effektivitet är en viktig faktor för 
systemanvändarna genom att det underlättar arbetet det gör att användaren påverkas 
positivt och känner att arbetet flyter sig i rätt riktning. För banken skulle effektiviteten 
öka om det inte förekom driftstörningar för störningar påverkar användarna negativt 
genom att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter som de har planerat och en långvarig 
driftstörning påverkar kvaliteten.  

5.5 Tillfredställelse 
I teorin framgår det att tillfredställelse är ett mått på graden av användarens frihet från 
obehag samt användarnas attityder till användningen av produkten. Detta nyckelord 
refererar till graden av tillfredsställelse och positiva känslor som produkten frambringar 
då den används. Att mjukvaran i IT -systemen inte skall inneha obehag utan bidra med att 
användaren får en positiv attityd vid användning av en produkt. Den empiriska 
undersökningen visar att tillfredsällelse är ett av kraven som respondenterna ställer.  
 
Systemet bör inte bidra med obehag och inte är tillräckligt tillfredställande då kommer 
den inte att användas. Den obehagliga känslan som användaren får av systemet kan 
orsaka att användaren inte tar till sig informationen av systemet på rätt sätt och det kan 
påverka användarens beslutfattning.  
 

- 58 - 



 

Om användaren är nöjd kommer de att ha positiva känslor för att använda systemet och 
om användaren upplever de som störande och obehagligt kommer de att inte använda det 
och även detta kan påverka användarens beslutfattning. I samtliga fal var användarna 
nöjda med sina system och ansåg att det uppfyllde deras krav och förväntningar.   
 
För GPS användare som använder systemet under olika väderförhållande och 
förutsättningar är det angeläget att systemets mjukvara inte skapar obehag och upplevs 
som jobbigt för ögonen. Den emiriska undersökningen påvisar också att om mjukvaran i 
systemen upplevs som obehagligt och jobbigt kommer användaren inte använda 
systemet. Om systemet underlättar upplevs behagligt skapar inte problem då man söker 
information kommer det att upplevas som positivt att använda det. Den påvisar också att 
det beror på hur man upplever systemet och vilka förväntningar och syfte användaren har. 
Ett system bör inte upplevas så obehagligt att man avstår ifrån att använda det. Att 
använda neutrala färger, god grafik med mer som upplevs behagligt leder till att 
användaren får en positiv känsla att använda systemet. Om systemet skapar obehag 
kommer det att leda till negativa känslor hos användaren som gör att man avstår från att 
komma i kontakt med.  

5.6 Attityd 
I teorin framgår att attityd handlar det om känslor som användning av systemet ger.  
Den empiriska undersökningen visar att samtliga användare har en positiv attityd till IT -
system användandet. Attityden som samtliga respondenter hade handlade om kunskap, 
har användaren tillräckliga med kunskaper om IT -systemet underlättas också 
beslutfattande. Samtliga respondenter var positiva till att lära sig att använda nytt teknik 
för effektivisera verksamheten och inte hamna utanför dagens teknologiska samhälle. 
Empirin påvisar att det är betydelsefull för användarna för att underlätta sitt jobb och 
tänka på fördelarna med att använda IT -systemen och nyttan för verksamheten. GPS -
systemanvändarna ser det som ett stöd för att underlätta och effektivisera sin körning 
samt att världen förändras och det ställs högre krav på tjänster och individer därför bör 
man anpassa sig till det som omgivningen ställer krav på och inte vara emot att använda 
nya system. Attityden beror också på kunskap och erfarenhet IT -systemen är en del av 
samhället. 
 
 Empirin visar att inom banken är man beroende av IT -systemen för att få information 
från olika håll för vidare bearbetning. Har man en negativ attityd att använda sig av 
systemen kommer samarbetet inte fungera, det kan leda till att leda banken hamnar 
utanför samhället. I teorin framgår det att attityd handlar om användarens subjektiva 
uppfattning av systemet. Det handlar om användarens egen inställning mot IT -systemen. 
Har användaren positivt ställning påverkas de positivt och fortsätter att använda systemet 
har man negativt ställning ökar risken att man påverkas negativt. Empirin påvisar att 
attityden är personligt och varierar mellan olika personer. Det gäller att ha rätt inställning, 
tänka på verksamhetens behov och se de positiva sidorna med att använda tekniken för att 
det underlättar och effektiviserar arbetet och därefter forma attityden. 
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5.7 Användarevänligheten 
I studiens teoretiska del framgår det att användarevänligheten är en viktig aspekt och har 
står betydelse för IT -system användandet inom olika områden där människor kommer i 
kontakt med IT -systemen. Systemutvecklingen befinner sig i ett expansivt läge där 
människa -datorinteraktion är oundvikligt. IT -systemen utvecklas allt mer avancerad 
både tekniskt och mjukvaran aktigt. I Studiens genomförande undersökning påvisar att 
användarevänligheten i IT -system är en avgörande del. Användarevänligheten är ett 
förekommande faktor som påverkar användaren både positivt och negativt beroende på 
hur användaren upplever och vilka faktorer påverkar. I de studerade systemen har man 
prioriterat användarevänligheten genom att ta hänsyn till verksamheten och 
verksamhetsanpassat det. Om systemet är anpassad till verksamheten blir det lättare för 
användaren att ta till sig den information som behövs för att fatta sina beslut.  
 
Empirin påvisar att åtkomligheten är betydelsefullt samt att systemen stödjer användarna 
för att utföra sina arbetsuppgifter på ett lättare sätt och effektivisera verksamheten och att 
systemen inte bör vara långsamma. Vidare visade sig att de inte var positiva till 
individuella lösningar eftersom systemen användes av flera som kunde skapa problem, 
utan standardlösning för alla användare var det man uppskattade. 
 
I fallet med GPS -systemen uppskattas lagringsmöjligheter, och att en god grafik, läsbara 
texter och användarevänliga färger är viktigt då de är beroende av att förstora och 
förminska kartor under olika väderförhållanden. Empiriska undersökningen påvisar att 
användarevänligheten i ett system för användaren har mer betydelse för att underlätta och 
effektivisera arbetet. Det visar också att man har visa krav på genomtänkt och behagligt 
grafiken, texter, färger och kontraster, och godstruktur för att inte leta sig fram i systemet 
utan hitta information lätt. Och att systemet inte bör om systemet upplevs som obehagligt 
och inte uppfyller användarens krav, förväntningar och underlättar informationsökningen 
upplevas obehagligt utan den måste uppfylla användaren krav, förväntningar och 
underlätta informationssökningen, beroende på IT -systemens användnings syfte och efter 
användningsområdet. Om systemet uppfyller användarens krav och förväntningar 
kommer det också att underlätta för användarens beslutfattning.  
 
Empiriska undersökningen påvisar också om användaren lägger allt mer tid på att söka 
information i ett GPS -system ökar risken till oförväntade beteende, ökande stress 
koncentrationsminskning risken för oförväntade beteenden i trafiken kan ge 
konsekvenser. När användaren lägger all mer tid för att söka och fatta informationen  blir 
det svårt för användaren att bestämma sig och fatta beslut blir det också svårt för 
beslutfattande.  
 
Empiriska undersökningen påvisar att åtkomligheten av information och läsbarheten är 
viktiga krav användarna ställer på ett system. Långsamma tidskrävande system inte 
uppskattas inte. Det visar också att man inte är så mycket för individualisering system för 
att systemen användas av olika användare och bör anpassas efter en bredare 
användaregrupp. 
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5.8 Arbetsmiljöaspekter 
I teorin framgår det att arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet så 
som tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll.” 
(Arbetsmiljölagen,2009)  Empirin påvisar om användaren blir störd av ytterligare ljud 
upplever han som en belastning samt att GPS -system användarna vill gärna ha systemet 
placerade på en nivå där de har bra sikt och att grafik texter ska vara tydliga och läsbar. 
 
I teorin framgår det människas korttidsminne är begränsat om systemet kräver av 
användaren att måste komma ihåg all informationen belastas korttidsminnet. Empiriska 
undersökningen påvisar att system som innehåller onödigt information uppskattas inte av 
användaren. Att ett IT -system inte bör innehålla en massa onödigt information som 
förvirrar användaren, informationen ska vara tydligt och lätt tillgängligt för att inte 
belasta användaren.  
 
Empiriska undersökningen påvisar också att tydliga texter, genomtänkt grafik god skärpa 
på displayen och är lätt att navigering för att finna den information snabbt underlättar för 
GPS -system användarna. Texter i enbart versaler, blinkande föremål och ljud, dålig 
kontrast och grafik uppskattas inte för att det påverkar de negativt och ökar stress under 
olika väderförhållanden. Studien påvisar också att föremål som närhet likhet för att 
komplettera intryck underlättar för GPS -systemanvändarna. Det bör finnas enbart 
relevant information för att underlätta för användaren om användaren blir störd av olika 
föremål som finns i systemet eller får det svårt att hitta den information de söker det kan 
bidra till att föraren tappar koncentration för trafiken runt omkring vilket leder till 
konsekvenser för föraren och medtrafikanter.  
 
I studiens test del när jag observerade testpersonens reaktioner och hade ljud funktionen 
igång observerade jag att han blev mycket störd av ljudet från GPS -systemet som talar 
om väg beskrivningar och ger förklaring hur han ska planera sin körning. När det fanns 
en mängd med olika faktorer runt om kring som bilradion, fotgängare medtrafikanter 
cyklister och ett extra ljud från GPS -systemet ökade ytterligare en stress faktor för 
honom som han var tvungen att stänga av. Undersökningen påvisar också att hämta 
information från olika system radiosystemet och taximetern för en yrkesförare ökar mer 
påfrestning. Det skulle underlätta om all information var kopplad till en och samma 
system. Det skulle även underlätta beslutfattande för användaren för då ökar möjligheten 
till att koncentrera sig på körningen. Att ha information från tre olika system upplever 
test personen som jobbigt. Samt vill de ha GPS -system placerade i ögon vinkeln för att 
kunna se bra. 
 
Empirin påvisar också att ljud, föremål som blinkar, och ger obehag svårt navigerat 
system och onödigt information tillsammans med de ergonomiska problemen i ett 
monoton arbetsmiljön ökar belastningen ytterligare. Det gör svårt för användaren att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Det tar mer energi, resurser som försvårar 
beslutfattande samt kan leda till risker och konsekvenser. Empirin påvisar också att 
systemen bör vara verksamhetsanpassade, uppfylla verksamhetens behov och krav.  
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Systemet inte ska inneha mängder med onödigt information som belastar användaren och 
hindrar från att utföra sina arbetsuppgifter och ger negativa konsekvenser. Att fokus bör 
ligga på verksamhetens användnings mål och designas därefter.  
 
Studien påvisar att göra fel på grund av att systemet belastar användaren är inte 
uppskattad. Om IT -systemet belastar användaren med onödigt information upplever 
användaren irritation stress och det skapar tidsförlust effektiviseringen minskar. 
Användaren måste hela tiden koppla bort annat föra att utföra sina arbetsuppgifter. 
Studien påvisar också att IT -systemen bör vara kommunicerbar genomtänkt för att 
underlätta för användaren. Om systemen inte uppfyller kraven som användaren ställer 
kommer det att skapa problem för användaren och verksamheten blir lidande. Ett 
exempel som användaren tar upp är driftstörningar om det på går länge drabbas kunden 
och verksamheten av negativa konsekvenser samt att det skapar problem och hindrar 
användaren från att utföra sina arbetsuppgifter och ökar frustration hos användaren. 
 
Empirin påvisar att när användaren belastas med mycket onödigt information och 
störningar leder det till frustration, koncentrationen försämras och det leder till att 
oförväntade beteenden. Användaren blir stressad, osäkerhet gör att feltolkningar av 
information blir ett faktum. Det visar också om användarens uppmärksamhet störs blir 
det svårare att ta till sig den information som behövs för att tolka och göra informationen 
meningsfullt och det försvårar även beslutfattande.  
 
Det visar sig att det viktigt att ta bort all onödigt information som användbar inte har 
någon nytta av för att underlätta och förebygga för arbetsmiljöaspekter. Det påvisar också 
om användaren upplever obehag och utsätts för påfrestningar påverkas de negativt och 
om användaren inte utsätts för ytterligare belastning påverkas de positivt samt att 
belastningsfaktorer kan leda till fel hantering av information, feltolkningar, risker och 
konsekvenser. 

5.9 Beslut 
I teorin framgår det att beslutsfattning handlar om att beskriva och förklara hur 
människor faktiskt fattar beslut och har sin grund i människors handlande med 
utgångspunkten från sociala processer eller personligheter. Empiriska studien påvisar att 
samtliga respondenter ser IT -systemet som ett verktyg som underlättar deras arbete.  
 
I studien framgår det att beslut i samtliga fall relateras till hur människan tolkar och tar 
till sig information baserad på informationsbearbetning. Kunskap, erfarenhet och att 
information som framgår av systemet har betydande roll beroende på faktorer i 
användbarhet som kan påverka användaren negativt respektive positivt och att effekter 
beror på hur man upplever det. 
 
De användbarhetsfaktorer som påverkar beslutfattandet positivt som samtliga 
respondenter tar upp är att systemen ska vara lätt att lära sig och enkelt att använda. Det 
ska bidra med effektivisering för verksamheten samt tillfredställa användarens behov, 
förväntningar och stödja beslutfattande. Vidare påvisar det om ett system är 
svårbegripligt upplevs som belastning och skapar problem leder till frustration. 
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Användaren lägger allt mer energi på att hitta rätt och blir hela tiden involverad av 
onödigt information kommer reaktionsförmågan att försämras hos användaren som kan 
påverka beslutfattande negativt. Däremot om systemet är klart och tydligt lärbar, lätt att 
använda och det inte finns störande blinkande element som belastar användaren kommer 
det att påverka beslutsfattande positivt. Då får användaren en lättare kontroll över 
systemet får ökade koncentration för sina arbetsuppgifter och får stöd av systemet för att 
underlätta sitt jobb på så sätt underlättar det beslutfattningen.  
 
Studien påvisar också att IT -system användningen bidrar med effektivisering och 
underlättar för användaren. De får hjälp och stöd för att planera sitt arbete men det 
påverkar inte vilka beslut skall tas och när. Däremot om systemet upplevs som ett 
störande moment kommer det att påverka användaren negativt vilket i sig kan leda till att 
fel beslut tas då användaren är under påfrestning för störningar som kommer från 
systemet ökar stress för användaren. 
 
Empirin påvisar också om information som finns i systemen är tydligt, lätt att ta till sig 
underlättar det och påverkar beslutfattande positivt. Om informationen inte är svår läsbar, 
otydligt eller svårt att hitta rätt och IT -systemet har för mycket fel som leder till 
missuppfattningar och hindrar användaren att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt 
sätt, är vilseledande belastar användaren med onödigt information eller hindrar för att 
utföra sina arbetsuppgifter kommer användaren att påverkas negativt.  
När handlingsmönster för användaren förändras och påverkas av faktorer runt omkring 
påverkas användaren negativt och fel bedömning av informationen som medverkar till att 
fel beslut tas. Ett sådant beslut ökar risker konsekvenser. 
 
Empirin påvisar också att GPS -system användarna inte litar på den informationen om 
vägbeskrivningar till hundra procent för att fatta beslut. GPS -systemet ger en 
vägbeskrivning men inte om vilka hinder finns. Användaren måste själv göra sina 
bedömningar om vilka beslut ska tas och när. Empirin påvisar också att IT -system är ett 
hjälp medel som underlättar användarens arbete och att faktorer i användbarhet som 
upplevs som belastning påverkar användaren negativt respektive positivt beroende på hur 
de upplever det. Däremot vilka beslut man fattar bör man ta ställning till själv och inte 
lägga ansvaret på IT -systemet.  
 
Vidare framgår det av empirin om IT -systemen är verksamhetsanpassad och det finns 
enbart den information som användaren behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
effektivare sätt utan att det framgår en massa onödigt information som stör användaren 
kommer det att påverka användaren positivt till att använda det mer.  Enligt GPS -systen 
användarna påverkas de av systemet ytterst lite. De menar att som yrkesförare bör man ta 
ansvar för sina handlingar och att ha klart för sig varför man använder ett GPS -system. 
Det beror också på hur användaren upplever och vilken ställning man har till systemet. 
 
Empirin påvisar att besluten som tas är baserad på en riskbedömning som har sin grund i 
den information som behandlas och tolkningen av den informationen lägger grund till om 
beslutfattande blir positivt eller negativt. 
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Empirin påvisar att för banken som använder sig av ett IT -system underlättar för att 
arbeta på en strukturerad sätt och effektiviserar arbetet det ger nya möjligheter att 
påverka sin arbetssituation. Det bidrar med att användaren påverkas positivt men det 
påverkar inte vilka beslut användaren tar.  
 
Besluten är baserad på den information man gör en bedömning av och inte i hur t.ex. IT -
systemet är designat. Om Informationen är klar och tydlig och användaren kan arbeta på 
ett smärtfritt sätt kommer användaren att påverkas positivt. Men det påverkar inte 
beslutfattande vare sig positivt eller negativt för att besluten är baserade på underlag av 
den information som behandlas. Empirin påvisar att underlaget i informationsmängden 
som är specifik tillsammans med de egna tolkningarna som lägger grund för 
beslutfattande. I samtliga fall anser respondenter att beslutsansvaret ligger hos 
beslutfattaren och inte i hur IT -systemets användbarhet ser ut. Det finns positiva effekter 
med IT -system men också konsekvenser som bör räknas in om hur mycket man kan lita 
på ett IT -system. 
 

5.10 Slutsatser 
Jag presenterar slutsatser med de forskningsfrågor jag ställt som utgångspunkt. 
Hur kan användbarhet i ett IT -system relateras till människans beslutsfattande? 

 
• Användbarhet; Användbarhet relateras till användarens beslutfattning. Då 

systemet är lätt att lära sig enkelt att använda och ta till sig informationen. 
Systemet är kommunicerbar, lätt hanterligt, klart och tydligt anpassad optimalt för 
verksamheten och underlättar för användaren. Det underlättar också för 
användaren att relatera till människans beslutfattning. Om IT -systemets grafik 
färg form, är genomtänkta inte belastar användaren att det stödjer människan 
relateras det också till människans beslutfattande. Om användbarheten i IT -
systemet överensstämmer med människans kognitiva förmåga, användaren får lätt 
att ta till sig information för att effektivisera sina arbetsuppgifter underlättar det 
även för användarens beslutsfattande.  

 
Däremot om systemets användbarhet är fullt av onödigt information, systemet inte 
är pålitligt till fullo. Svårt att lära sig, svårt att hantera, strular till och skapar 
problem för användaren minskar effektivitet och är komplicerad tidskrävande. 
Samt att det finns störnings moment som blinkande föremål, ljud som upplevs 
som oväsen. Texter i versaler oläsbar information som skapar irritation hos 
användaren relateras det också till beslut fattande. Då får användaren svårt att 
koncentrera sig på sina arbetsuppgifter upplever stress och får svårt att utföra sina 
arbetsuppgifter som den hade tänkt sig vilket kan orsakar risker och konsekvenser 
beslutfattaren bör ansvara för.  

• Lärbarhet; Lärbarheten i ett IT -system relateras till människans beslutfattande om 
systemet är lätt att lära sig och med att effektivisera verksamheten. Den ökar 
kompetensen hos användaren, förbättrar kvaliteten i verksamheten samt bidrar 
med personligt utveckling och ger ökad möjlighet till att påverka, förändra sin 
arbetssituation.  
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Det underlättar för användaren att knytta erfarenhet i praktiskt sammanhang. Det 
underlättar  också  för användaren att relatera kunskap, kompetens och erfarenhet 
till beslutfattande. Däremot om systemet är försvårat att lära sig ta till sig 
information, obegripligt, tidskrävande. Det minskar användarens motivation att 
lära sig och utan att erhålla rätta kunskaper kan beslutfattande innebära risker och 
konsekvenser. 

• Effektivitet; Effektivitet underlättar för att fatta beslut på ett snabbare sätt. När 
användarens arbetsuppgifter effektiviseras får användaren möjlighet att 
koncentrera sig på beslutfattande. Det har att göra med hur snabbt användaren kan 
behandla information och ta till sig för att relatera till beslutfattande. Om 
effektiviteten i IT -systemet bidrar med att användaren kan på ett enkelt sätt ta till 
sig information, bearbeta och relatera  till beslut underlättar det för 
beslutfattningen. Om effektiviteten hindras av olika anländningar som dröjningar, 
störningar och informationen i IT -systemet inte är korrekt som den borde vara 
och innebär risker, förluster samt tar det allt för många resurser ifrån användaren 
som kan relateras till beslutfattningen. För i ett sådant läge kommer användaren 
inte att lita sig på IT -systemet för att skapa ett grund för sina beslut. 

 
• Tillfredställelse; Användbarhet i ett system relateras till människans 

beslutfattande om användaren blir tillräckligt tillfredställd av det system som den 
använder sig av och trivs med det. Genom att systemets grafik, färg form, 
kontraster är genom tänkta. Att systemet upplevs som behagligt för ögonen, vid 
användandet samt om systemet tillfredställer användaren tillräckligt blir det 
lättare att relatera till beslutfattande. Då får människan möjligheten till att 
koncentrera sig på informationen som kan vara till grund för ett beslut. Däremot 
om systemet inte är tillräckligt tillfredställände kommer användaren att uppleva 
obehag. Om det finns föremål som upplevs som störande moment ogenomtänkta 
texter, kontraster, grafik och informationen inte är lätt att ta till sig kommer det att 
bli svårt för användaren att grunda sina beslut och uppleva kognitiv belastning. 

 
• Attityd; När det gäller attityden hur användbarhet i ett IT -system relateras till 

människans beslutfattande handlar det mest om kunskaper erfarenheter som 
användaren har. Det är något helt personligt hur människor relaterar det till 
användbarheten i IT -systemet. Har användaren rätt attityd till att använda sig av 
IT -systemet för att stödja sina arbetsuppgifter kommer det även att stödja 
beslutfattande som användaren tar. Däremot om användaren inte vill komma i 
kontakt med det för att han saknar kunskaper erfarenheter om ett IT -system 
kommer det inte att relatera det till beslutfattande. 

 
• Användarevänligheten; När det gäller användarevänligheten hur användbarhet i 

ett IT -system relateras till människans beslutsfattande. Handlar det om att 
systemet är genomtänkt, verksamhets anpassad, har en god struktur som stödjer 
användarna. Att systemet uppfyller användningssyftet och är lätt navigerat, lätt att 
ta till sig informationen som framgår av systemet. Att systemet inte är 
tidskrävande och belastar användaren med information som användaren inte har 
nytta av.  
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Samt att systemet har god grafik läsbara texter och inte är anpassad efter en viss 
person utan stödjer många användare. Om systemet uppfyller dessa krav och 
förväntningar kommer det att städja användarens beslutfattning. Besluten som 
användaren tar grundas på informationen som användaren får av systemet.  

 
Användarevänligheten är en viktig aspekt för att stödja användarens 
arbetsuppgifter. Beslutfattningen relateras också till hur användaren upplever 
användbarheten i systemet. Om systemet inte uppfyller de krav som användaren 
ställer skapar irritation, är tidskrävande, tar allt förmåga resurser av användaren 
kan det leda till att användaren beteende mönster förändras, koncentrationen 
minskar på arbetsuppgiften användaren upplever stress och press vilket kan leda 
till ett fel beslut som innebär risker och konsekvenser. 

 
• Arbetsmiljöaspekt; Arbetsmiljöaspekterna när det gäller användbarhet i ett IT -

system relateras de till människans beslutsfattande på många punkter. Det mesta 
bygger på hur människan utsätts under olika förutsättningar och hur den tar till sig 
information. Om användaren utsätts för onödigt information belastas användarens 
kognitiva förmåga som gör att människan får svårt att ta till sig information för att 
göra det meningsfullt. Som det framgår i teorin är människans korttidsminne 
begränsad. Om användaren belastas med föremål som upplevs som obehagligt, 
färger, texter, grafik och den ergonomiska ställningen kommer koncentrations 
förmåga att försämras. När koncentrations förmåga försämras leder det till 
minskad koncentration på uppgiften vilket kan skapa oförväntade beteenden och 
missuppfattningar av informationen som kan leda till att användaren fattar fel 
beslut. Om systemet är genomtänkt i grafik färg form, texter, kontrast och 
navigering som upplevs som belastning och förvirrar informations uppfattning för 
användaren underlättas det också för beslutfattningen.  

 
Om dessa faktorer framgår i systemet leder det till ökad påfrestning stress och 
kognitivt belastning försvårar systemets användbarhet för användaren att fatta 
beslut. När systemets användbarhet har blinkande föremål, ljud, obehagliga 
färger, texter som är svåra att ta till sig är svår navigerat har dålig kontrast, 
vilseledande information och dålig design gör det svårt för användaren att hitta 
rätt den information som han söker. Och användaren lägger ut resurserna på 
faktorer i systemet och fattarbeslut innebära risker och konsekvenser. Att system 
belastar användaren med ytterligare en faktor gör att användaren koncentrations 
förmåga försämras, användaren upplever obehag och missuppfattningar av 
informationen. När användaren har allt förmåga saker och intryck från alla hål blir 
det svårt att tolka informationen på rätt sätt. Det kan leda till att användaren fattar 
fel beslut. Det blir också svårt att planera sitt arbete för att ingenting stämmer med 
den mänskliga tänkande. Om systemet är lätt att hantera och lära sig inte tar allt 
förmåga resurser från användaren. Samt är genomtänkt vad det gäller likhet, 
närhet för att underlätta för människan att komplettera intryck underlättar för 
användaren för att bilda en grund för sin beslutfattning.  
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För en GPS -system användare som använder systemet under olika 
väderförhållanden i trafiken är dessa faktorer viktiga för beslutfattningen. Att 
användaren påverkas av användbarheten i ett IT -system i sin beslutfattning är 
oundvikligt beroende på vilka förutsättningar som finns. Systemets användbarhet 
kan bidra med att användaren fattar goda beslut men också beslut som innebär 
risker och konsekvenser. 

 
• Beslutsfattning; Användbarhet i ett IT -system relateras till beslutfattande genom 

att människan tolkar och tar till sig den information som finns i systemet eller 
framgår av systemet. Faktorer som kunskap, erfarenhet och att systemet skall vara 
lätt att lära sig enkelt att använda relateras till beslutfattning. IT -systemet bidrar 
med att underlätta för användaren att arbeta på en strukturerad sätt. Om systemet 
är lätt att hantera och ta till sig information effektiviseras användarens arbete och 
det underlättar att fatta beslut. Användbarhets faktorer som belastar användaren 
och upplevs som störande moment uppskattas inte.  

 
Otydlig information, dåliga kontraster, dålig grafik, störningar av olika form som 
förhindrar användaren att utföra sina arbetsuppgifter på ett snabbare sätt.   
När det gäller användbarhet i ett IT -system relateras till människans 
beslutsfattande anser inte samtliga användare att det finns dem kan påverkas av 
systemets användbarhet utan hävdar att beslut har sin grund i den information de 
får av systemet, som tillsammans med den egna tolkningen skapar grund för vilka 
beslut som skall tas och när. De menar att det inte är beroende till hur systemet ser 
ut och har svårt att relatera beslutsfattande till användbarhet i ett IT -system. 

 
I fallet med GPS -system användarna litar de inte på informationen som framgår 
av systemet eftersom det alltid är inte den korrekta informationen de får för att 
grunda beslut på. I fallet med ekonomi system användaren är det bara 
informationen som sammanställs som är grunden till beslutfattande. Besluten är 
inte beroende av hur systemet ser ut utan det är informationen som samtliga 
användare får tillsammans med egen kunskap och förnuft som är det viktigaste 
anser respondenterna. 

 
 
Vilka användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar beslutsfattande positivt? 
 

• Användbarhet; Användaren påverkas positivt om systemet är lätt att lära sig 
enkelt att använda, och inte tidskrävande inte upplevas som störande och att den 
är kommunicerbart, har en tydlig struktur samt verksamhetsanpassad, uppfyller 
användarens behov och förväntningar. Att systemet är pålitligt och inte orsakar 
problem som ökar risker och konsekvenser samt att funktioner och liknande 
optimal anpassad för att underlätta för användaren för att minska risker och 
konsekvenser. Det visar sig att genom tänkta färg, form, text och typsnitt för att 
underlätta för användaren. 
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• Lärbarhet ; Att systemets lärbarhet bidrar med effektivitet ger ökade kunskap och 
kompetens förbättrar kvalitet  ger positiv känsla.   

 
• Effektivitet; IT -system  ska vara effektiv för att underlätta arbete, behandla 

snabbt information, bidra med nytta för verksamheten och användaren samt ökar 
kvalitet.  

 
• Tillfredställelse; Om systemet är behagligt och leder till måluppfyllelse, kommer 

det att användas. Att färgerna är neutrala systemets grafik är behagligt och vänlig 
för ögonen gör  det att användaren påverkas positiv. 

 
• Attityd; Underlättar arbetet, effektiviserar verksamheten, anpassa sig till dagens 

samhälle och föredrar de positiva aspekterna samt nyttan för verksamheten. Det 
ökar samarbete ger kunskap. verksamhetens behov och nytta  prioriteras  därefter 
prioriteras attityden. 

• Användarevänlighet; Åtkomlighet för att underlätta för användaren, 
lagringsmöjligheter, en god grafik, läsbara texter och användarevänliga färger är 
viktigt då de är beroende av att förstora och förminska kartor under olika 
väderförhållanden.  
Att systemet ska underlätta, effektivisera arbetet, genomtänkt och ha behagligt 
grafiken, texter, färger samt kontraster. En godstruktur som uppfyller användarens 
krav och förväntningar och underlättar informationsökning. 

 
• Arbetsmiljöaspekter; Tydliga texter, genomtänkt grafik god skärpa på displayen, 

lätt navigering hitta snabbt information och närhet likhet för att komplettera 
intryck, enbart relevant information som är verksamhetsanpassad.  

 
• Beslut; Lätt att lära sig och enkelt att använda och att det ska bidra med 

effektivisering för verksamheten samt tillfredställa användarens behov och 
förväntningar. Att systemet är klart tydligt och lärbar, lätt att använda inga 
störande blinkande element som belastar användarens beslutsfattande positivt i 
trafik och att IT -systemet är verksamhets anpassad effektiviserar arbetet för 
användaren det ger positivt känsla för att arbetet flyttar sig. Att det är lättare att ha 
kontroll över systemet som ger ökade koncentration och stödjer för att planera och 
effektivisera sina arbetsuppgifter och underlättar för användaren 
 
Det påverkar inte  användarens beslut, beslut tas efter bedömning av information i 
ett ekonomi system och i ett GPS - systemtar föraren själv ansvar för sina beslut 
och ansvarar för sina handlingar efter egna bedömningar. 

 
 
Vilka användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar beslutsfattande negativt? 
 

• Användbarhet; Minskad pålitlighet ger ökade risk och konsekvens, blinkande och 
störande föremål, ljud samt obehagliga färger, form som upplevs obehagligt 
upplevs som negativt. 
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• Lärbarhet; Om systemen är försvåra att hantera och lära sig kommer det inte att 

användas. Svår begripliga system som inte är begripliga bidrar med att 
användaren påverkas negativt och tappar självförtroende. Om systemet har 
störningar som medför risker och konsekvenser påverkar användaren negativt. 

 
• Effektivitet; Driftstörningar som hindrar användaren från att utföra sina 

arbetsuppgifter påverkar användaren negativt för att de inte kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 

 
• Tillfredställelse: Om systemet är obehagligt kommer det inte att användas för att 

det påverkar användaren negativt. Om systemet inte är fritt från obehag och inte 
leder till måluppfyllelse och att mjukvaran i ett IT -system upplevs som jobbigt, 
obehagliga färger, texter och kontrast leder till negativa känslor påverkas 
användaren negativt och systemet kommer då inte att användas. 

 
• Attityd; Helt personligt hur man förhåller sig till IT -systemen, subjektiva 

uppfattningar brist på kunskap, leder till att hamna utanför samhället, samarbete 
fungerar inte har man negativt attityd kommer det att påverka negativt. 

 
• Användarevänlighet: Individuella lösningar, svårt att hitta information, ökar risken 

till oförväntade beteende, ökar stress koncentrationsminskning som ökar risker 
och konsekvenser. Oåtkomligheten av information svår läslighet långsamhet, 
tidskrävande IT -system påverkar användaren negativt. 

 
• Arbetsmiljöaspekter; Texter i enbart versaler, blinkande föremål, ljud, dålig 

kontrast och grafik. Faktorer som oåtkomlig information som ökar förvirring och 
ger koncentrationsminskning Samt användning av flera system samtidigt och 
svårt navigerade system dåligt ergonomi och monoton arbetsmiljö påverkar 
användaren negativt. Dålig design som inte anpassar efter verksamhetens behov 
och krav. System som hindrar användaren att utföra sina arbetsuppgifter och ger 
ökad frustration, stress samt onödigt information som belastar användaren som 
leder till ökad osäkerhet och feltolkningar eller oförväntade beteende påverkar 
användaren negativt och ger risker och konsekvenser. 

  
• Beslut; Kunskap, erfarenhet och att information som framgår av systemet har 

betydande roll beroende på faktorer i användbarhet som kan påverka användaren 
negativt respektive positivt. Vidare påvisar studien om ett system är svårbegripligt 
upplevs som belastning och skapar problem som leder till frustration samt om 
användaren lägger allt mer energi på att hitta rätt och blir hela tiden involverad av 
onödigt information kommer reaktionsförmågan att försämras hos användaren 
som kan påverka beslutfattande negativt. Föremål som blinkande grafik, ljud som 
upplev som ett störande moment påverkar användaren negativt vilket i sig kan 
leda till att fel beslut tas då användaren är under påfrestning för störningar som 
kommer från systemet som ökar stress och påfrestning. Om informationen inte är 
läsbar, otydligt eller svårt att hitta rätt och om IT -systemet har för mycket fel som 
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leder till missuppfattningar hindrar användaren att utföra sina arbetsuppgifter på 
ett korrekt sätt.  

 
Vilseledande, ostrukturerad information som användaren inte har nytta av och 
belastar användaren med onödigt information eller hindrar användaren för att 
utföra sina arbetsuppgifter påverkar användaren negativt. I fallet med GPS -
system visar empirin att pålitligheten inte är till hundra procent vilket gör att det 
inte går att lita på GPS - systemets information för att fatta beslut. 

  
Besluten som tas är baserad på en riskbedömning som har sin grund i den 
information som behandlas och tolkningen av den informationen lägger grund till 
om beslutfattande blir positivt eller negativt. Undersökningen påvisar att banken 
som använder sig av ett ekonomi system har som insikt att underlätta sitt arbete 
och effektivisera verksamheten genom att använda sig av ett strukturerat system 
som ger nya möjligheter att påverka sin arbetssituation. Det bidrar med att 
användaren påverkas positivt men det påverkar inte vilka beslut användaren tar. 
Besluten är baserad på den information som de gör en bedömning av och inte hur 
ett system är designat. I samtliga fall anser respondenterna att beslutsansvaret 
ligger hos beslutfattaren och inte i hur IT -systemets användbarhet ser ut. Det 
finns positiva effekter med IT -system men också konsekvenser som bör räknas in 
om hur mycket man kan lita på ett IT -system. 

 
Då syftet med studien är att utreda faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -
system då en specifik handling genomförs. Har jag kommit fram till att IT -system 
som upplevs som jobbigt och problematiks, belastar användaren med onödigt 
information. System som är svår begripliga inte stödjer verksamhetens behov och 
användarens arbetsuppgifter som de har planerat hindrar användaren från att utföra 
sina arbetsuppgifter påverkar användaren negativt.  
 
Vidare om systemet inte upplevs behagligt utan som belastning påverkar det också 
användaren negativt. Om systemet är svårt att lära sig svår att hantera, skapar 
problem för användaren påverkar det användaren negativt. Om systemets 
användbarhets aspekter är genomtänkta, verksamhets anpassade, stödjer 
användaren att utföra sina arbetsuppgifter på ett planerat och strukturerat sätt 
kommer IT -systemet att påverka användaren positivt. För att effektivisera sitt 
arbete, lära sig mer om systemets funktioner få stöd av systemet och utföra sina 
arbetsuppgifter. Om användaren blir tillräckligt tillfredstäd tycker om att använda 
systemet får stöd av systemet ökar sina kunskaper om systemet kommer den att 
positivt attityd till att förhålla sig till systemet. 

Slutsatsen jag drar av undersökningen är att användbarhet i ett IT -system relateras till 
människans beslutfattande på många punkter. Dessa är helt beroende på hur 
informationen är strukturerad, om det finns föremål som upplevs störande eller behagligt. 
Det finns också föremål som tillfredställer användarens behov stödjer attityden respektive 
avvisar, det sistnämnda är beroende på användarens egen ställning till IT -systemet. 
Det finns ett mål med att användarna använder sig av ett IT -system för att effektivisera 
och underlätta sitt arbete.  

- 70 - 



 

Om användaren inte blir tillräckligt nöjd med det system de använder sig av kommer det 
att påverka användaren. När det gäller verksamheten beror det på vad de har för krav och 
vilka systemförväntningar de har. Ett viktigt kriterium jag kom fram i denna 
undersökning är arbetsmiljöaspekten som relateras till människans beslutfattande. Det 
visar om användaren är under påfrestning, hindras från att utföra sina arbetsuppgifter som 
den hade planerat. Om användaren belastas hela tiden med information ifrån olika håll 
kommer användaren att påverkas av informationsmängden och fatta beslut bra och även 
dåliga beslut som kan innebära risker och konsekvenser. 
 
Jag har svårt att hålla med om respondenterna till fullo. Att användbarhet i ett IT -system 
inte relateras och påverkar beslutfattningen. Om systemet orsakar problem för 
användaren och användaren får svårt att koncentrera sig. Samt påverkas av alla andra 
faktorer runt omkring och användaren utsätts under press, påfrestningar kommer 
användarens handlingsmönster att förändras. Detta kan påverka beslutfattande Om t.ex. 
GPS -system användaren belastas med mera faktorer svår hanterligt onödigt information 
under körningen blir det oundvikligt att han panikbromsar. Samma sak skulle gälla för 
ekonomi system användaren om systemet har mängder med onödigt information som tar 
resurser ifrån användaren dag in och dag ut skulle de vara omöjligt att inte fatta fel beslut.  
 
Min uppfattning om hur kan användbarhet i ett IT -system relateras till människans 
beslutsfattande är att det finns faktorer som kan belasta användaren som kan relateras till 
hur användaren fattar beslut beroende på vilken situation användaren befinner sig i.  
Om faktorerna i användbarhet inte överensstämmer med människans sätt att tänka och ta 
till sig information. När användaren utsätts under påfrestningar som orsakas av 
användbarhet ökar osäkerheten och användaren upplever det som belastnings faktor. 
Enligt respondenterna påverkas det inte vilka beslut som fattas. Utan relationen till 
användbarhet i ett IT -system och människans beslutsfattande grundas på hur människan 
tar till sig informationen som gör grunden till att ett beslutfattas.  
 
Faktorer i användbarhet påverkar användaren också negativt om informations mängd är 
ostrukturerad och inte är verksamhets anpassad, belastar användaren, utsätter användaren 
för onödig stress och påfrestningar kommer användaren att påverkas negativt och fatta fel 
beslut som innebär risker och konsekvenser. Om informations mängd och faktorer i 
användbarhet är genomtänkta och tar hänsyn till den mänskliga kognitiva förmågan som 
är begränsad kommer användaren att påverkas positivt. När handlingsmönster för 
användaren förändras och användaren påverkas av faktorer runt omkring sig finns det en 
risk att användaren gör felbedömningar av informationen och fatta fel beslut som ökar 
risker och konsekvenser. Enligt min mening har arbetsmiljöaspekterna en större 
inflyttande på hur användaren påverkas, om användaren belastas dag in och dag ut från 
sin arbetsmiljö så finns det inte större chans att användbarhet i ett IT -system inte till 
människans beslutsfattande. Belastar man användaren med mängder av information som 
de inte kan ta till sig på ett rätt sätt blir det oundvikligt att det inte skulle påverka 
beslutfattande. 
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5.11 Resultat – kunskapsbidrag 
Så här i studiens slut när jag knyter an till mitt syfte med denna studie. Vad jag ville 
åstadkomma och det kunskapsbidrag jag ämnade bidra med har jag kommit fram till är att 
system som innehåller mängder med information kan påverka att fatta fel beslut. Detta 
kan ses som en arbetsmiljöaspekt som påverkar användaren under olika förutsättningar.  
Då syftet med studien är att utreda faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -system 
då en specifik handling genomförs. Har jag i den empiriska undersökning hållit mig till 
två olika system som används för olika syften för att fatta beslut. Resultatet av studien 
visar att beslut fattas på faktiska grunder i det ena fallet där jag undersökte ett ekonomi 
system som banken använder sig för att fatta kredit beslut. 
 
I det andra fallet har jag undersökt ett GPS -system. Ett taxibolag använder det för att 
underlätta och effektivisera sin verksamhet. Även i detta fal tas inte några beslut baserad 
på informationen i systemet eller på användbarhets aspekter som finns i systemet, utan 
besluten fattas av användaren efter bedömningar som föraren gör i trafiken, men att 
föraren belastas av information från olika håll som försvårar hans arbete på grund av 
arbetsmiljöaspekter är ett faktum. Vidare har jag testat genom att se förarens reaktioner 
då han använde sig av tre olika system och som extra tillägg med ljud från GPS - 
systemet som visade att föraren belastade ytterligare och stängde av ljud funktionen för 
att minska belastningen. Så ifråga om vilka som kommer att beröras av mitt kunskap 
bidrag i första hand till systemutvecklare/ systemvetare men också till verksamheter som 
använder IT -systemen och sätter krav på användbarhet och de arbetsmiljöaspekterna som tar 
ifrån användaren resurser.  
 

5.12 Metodutvärdering av studien 
När jag ser tillbaka på hur jag genomfört denna studie och tänker över hur jag samlade in 
data och den metod jag  använt mig  utav i studien anser  jag att det har fungerat bra. Jag  
anser att jag har fått ut det jag vill av studien. Jag har gjort en kvalitativ studie för att 
identifiera och belysa frågor kring hur i ett IT -system relateras till människans 
beslutsfattande. Min kvalitativa metod har varit ett stöd för att få svar på studiens forsknings 
frågor när jag genomförde den empiriska studien. Jag upplever att det var relevant att 
genomföra personliga intervjuer och test för att få detaljerade uppfattningar av 
systemanvändarna och på så sätt få mer tillförlitligt bidrag till studiens empiriska del. Jag 
började arbetet med frågeställningar och specificerat problem som jag senare försökte finna 
undersöka genom litteraturstudie och empiriska undersökningar. 
 
Att formulera goda forskningsfrågor förenklade och styrde arbetet, att ha något att förhålla 
sig tillför att inte komma ur kurs. Genom litteraturstudien fick jag information som ökade 
min förståelse och kunskap inom ämnet. Genom att göra ett medvetet val bland relevant 
litteratur har jag valt lämpligt litteratur för att belysa studien med sådant som ligger grunden 
till utveckling av den nya kunskapen. Jag har granskat källkritiskt det material jag har och 
använt mig av tillförlitliga källor.  
Eftersom jag vill göra en kvalitativ undersökning läste jag de teorier som finns för 
användbarhet och när jag hade det klart för mig påbörjade jag mina intervjuer.  
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Jag formulerade intervju frågorna genom att använda mig av punkterna i användbarhet som 
ett fler författare nämner som jag senare sökte svar för i den empiriska undersökningen. 
 
Användningen av kvalitativa intervjuer som insamlingsteknik för den empiriska 
undersökningen har get mig möjligheten till en öppen konversion. Ibland har jag undvikit 
frågan helt och även fick möjligheten att omformulera frågan. Det fanns också mjölighet till 
helt spontana frågor och gav utrymme för att skapa en god relation med respondenterna för 
att få en riktig uppfattning av deras synsätt. Att jag valde intervju personer från helt skilda 
branscher med olika erfarenheter har bidragit till att varje intervju/test bidragit med speciell 
information för min undersökning. Insamlingstekniken kräver stor koncentration och det har 
inte varit så lätt att ta till sig all information och intryck som ensam intervjuare. Det har varit 
invecklat att koncentrera sig på frågan samtidigt försöka ta del av alla intryck fån 
intervjupersonerna och komma med en följdfråga.  
 
 
Intervjuerna gav mig ytterligare information om vilka användbarhets aspekter faktiskt 
påverkar användarnas beslutfattning samt hur det påverkar användarna positivt/negativt och i 
samband med testet kunde jag observera respondentens reaktioner på nära håll och få en 
verklig uppfattning om hur människor faktiskt påverkas av användbarhets faktorer. Hur jag 
har gått tillväga kan man se i den modell jag har i metodkapitlet föra att få en klarare bild och 
den hjälper att synliggöra ytterligare. Efter att jag hade analyserat den empirin jag fick av 
intervjuerna och ett test har jag analyserat det för att kunna besvara mina forsknings frågor.  
 
Då studien är en kvalitativ undersökning har arbetat utifrån kriteriet att ge läsaren en god 
förståelse för faktorer som påverkar användbarhet i ett IT -system då en specifik handling 
genomförs.  Och hur användbarhet i ett IT -system relateras till människans beslutsfattande. 
Den teoretiska delen har varit till grund för den empiriska undersökningen och jag har i min 
litteraturstudie strävat efter att behandla de centrala begreppen som jag har tagit upp. 
I den empiriska delen har jag verifierat all insamlat material innan jag fastställt mina 
slutsatser. 

5.12.1 Tillförlitlighet 
Genom att studera noga och uppfatta dem utvalda intervjupersonernas resonemang har jag 
uppnått god tillförlitlighet i studien och för att öka trovärdigheten har jag undvikit alltför 
förenklade generaliseringar och följt alla de regler som finns inom ramen för studiens 
innehåll.  

5.12.2 Överförbarhet 
För att försöka bidra med ny och relevant kunskap inom området har Jag gått igenom det 
material jag fick av respondenterna noga, behandlade och redogjorde alla detaljer av den 
verklighet jag studerade. De som kan använda sig av kunskapen som studien tar fram är i 
första hand är systemvetare/systemutvecklare och studenter för vidare forskning av ämnet. 
Det kan också ge en insikt till verksamheter som utvecklar egna system. Då användbarhet av 
system är ett brett begrepp och det finns många faktorer som påverkar användaren kan det 
vara intressant att beakta det jag har tagit fram för att vidare utveckla användbara system som 
belastar användaren mindre och relateras till beslutfattandet.     
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5.12.3 Pålitlighet 
För att uppnå pålitlighet har jag försökt skapa en fullständig bild och redogjorde all 
information så gått så möjligt. 

5.12.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Jag har varit objektivt i studien och inte medvetet låtit mina värderingar påverka utförandet 
och slutresultatet. 

5.12.5 Taktisk autenticitet 
Den nya kunskapen om användbarhetsfaktorer i ett IT-system som påverkar beslut har 
bidragit till att informations uppfattning och arbetsmiljöaspekter har betydelse för användaren 
som använder sig av ett IT -system för att faktorer i användbarhet kan påverka användaren att 
fatta beslut som grundas på fel uppfattning av information också som orsakas av 
arbetsmiljöbelastningar. Studien kan på så sätt fungera som ett underlag för eventuella 
framtida åtgärder kring användbarhet och för att förebygga i ett tidigt skede  IT -relaterade 
arbetsmiljöproblem.  

5.12.6 Generaliserbarhet 
De personer jag har valt i min undersökning är från två helt skilda branscher som använder 
sig av helt skilda IT -system detta för att få en bredare syn på det undersökta området. 
Varje verksamhet är unik i sin helhet, om de kan ses som representativ för sina branscher går 
det inte att uttala sig om. För att uttala det bör man göra undersökningen på ett bredare basis 
och intervjua fler användare. Det är också svårt att dra slut satsen att mitt resultat kan gälla 
för andra inom samma bransch och verksamhet. 

5.12.7 Förslag till fortsatt forskning   
Det hade varit intressant att utföra studien mer omfattande för att se om det verkligen 
överensstämmer med det jag kommer fram till. Det skulle också vara intressant att kunna 
testa flera för att studera djupare det beteende som framträder mot systemet och därefter 
avgöra om användbarhet i ett IT -system påverkar människan. Begreppen användbarhet, 
användarvänlighet, tillfredsällande, effektivitet lärbarhet, arbetsmiljöaspekter och beslut, är 
något som vi dagligen kommer ikontakt med utan att man tänker så noga hur kan 
användbarhet i ett IT -system relateras till människans beslutsfattande. Genom att göra 
liknande undersökningar skulle systemvetare studerande kunna påvisa mer av det jag har 
kommit fram till och för systemtillverkare kan det ge en god insikt för att bidra till en 
godgrund för att forma system som belastar användaren mindre och på så viss underlätta för 
framtida användare. 
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BILAGA - Intervjufrågor  
Här med skickar jag intervjufrågor som jag kommer att ta upp enligt avtalat tid. 
Jag är student vid högskolan i Borås, studerar systemvetare linjen, håller på att skriva min 
C- uppsats. Ämnet för uppsatsen är att ta reda på faktorer som påverkar användaren i ett 
IT -system då en specifik handling genomförs, samt hur kan användbarhet i ett IT -
system relateras till människans beslutsfattande och om vilka användbarhetsfaktorer i ett 
IT-system påverkar beslutsfattande positivt och negativt. Jag kommer därför att ställa 
frågor som berör användbarhet i IT -system påverkan på beslutfattning. En del av 
frågarna kan kräva längre beskrivningar då jag vill ta reda på sambandet mellan 
användbarhet, kognitiva processer och beslutfattning. Därför kommer jag att be om 
beskrivning hur man upplever användbarhet av ett IT -system som kan påverka 
användaren positivt eller negativt. Jag vill ta reda på hur man påverkas av olika faktorer 
som påverkar användarens beslutfattning och vad man kan förbättra för att inte belasta 
användaren onödigt. Jag är mycket tacksam för er medverkan. 
 
C Bahceci 
 

1. Vilken är din bakgrund (position, utbildning erfarenhet mm) 
2. Vad Innebär effektivitet i ett IT -system för dig? 
3. Vad är det som motiverar er till att använda ett IT -system då ni fattar beslut? 

 
4. Vad har du för krav och förväntningar på ett IT -systems användbarhet? 
5. Vad är användarevänlighet för dig? Hur påverkar det beslutfattande hos dig? 
6. Vad är tillfredställande för dig i ett IT -system? 
7. Vad är attityd för dig och vad har du för ställning till IT -systemet? 
8. Vad är beslut för dig, påverkar avhändbarhet i ett IT -system beslutfattning i så fal 

hur? 
9. Vad är bra användbarhet som stödjer beslutfattning? 
10. Vad är dåligt för användbarhet som inte stödjer beslutfattning? 
11. Vad vill du lära dig av systemet om du lär dig något och vad är lärbarhet för dig? 
12. Hur tillförlitlig är det system som du använder? 
13. Hur påverkar avvändbarhet i ett IT -system, handlingar och beslutsfattning? 
14. Vad kännetecknar dålig användbarhet i ett IT -system och vilka konsekvenser kan 

det föra med sig. 
15. Hur kan användbarhet i ett IT -system relateras till din beslutsfattande? 
16. Hur skulle du beskriva att användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar 

beslutsfattande positivt? 
17. Hur skulle du beskriva att användbarhetsfaktorer i ett IT-system påverkar 

beslutsfattande negativt? 
18. Vilka uppfattningar, tankar reaktioner känslor får du av systemet? 
19. Hur påverkar användbarheten i ett system dig för att fatta beslut? 
20. Hur belastas du i samband med användningen av IT -systemet som kan påverka 

dina beslut. 
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21. Anser du att belastningen kan påverka användaren negativt och leda till att fel 
beslut tas? 

22. Vilka kopplingar ser du mellan användbarhet, arbetsmiljöproblem och 
beslutfattning? 

23. Vad för slags nytta och förväntan kan ett IT -systemet bidra med till att fatta 
beslut? 

24. På vilka sätt kommunicerar användaren med systemet? 
25. Vilka faktorer i användbarhet är viktiga i samband med beslutfattning enligt dig? 
26. Vilken relation ser du mellan användbarhetsfaktorer i ett IT -system och 

beslutfattning? 
27. Vad är det som är viktigast för att ett system ska vara användbar och stödja 

beslutfattning? 
28. Hur lätt/svårt är det att använda systemet? 
29. Blir du påverkad positivt eller negativt av att använda ett IT -system som är rent, 

korrekt och behagligt? 
30. Blir du påverkad positivt eller negativt av att använda ett IT -system som skapar 

problem, och är fullt av information, svårt att navigera svårt att använda? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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