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Syftet med uppsatsen är att presentera en referensram med nödvändig fakta om användbarhet i
teorin och sedan ska GNT Swedens affärssystems användbarhet att praktiskt granskas. För att
undersöka om affärssystem är användbart genomfördes bl.a. en användarundersökning
Det största problemet som utvecklare och designers av datorsystem möter vid utvecklingen av
ett nytt system är att den slutgiltiga produkten ska motsvara vad användaren behöver och
efterfrågar. Att säkra ett användbart system under utvecklingsfasen är oerhört svårt och
tidskrävande.
Ett arbetssätt föddes i samband med tanken om att utveckla användbara system. Med
Usability Engineering menas att utvecklingen av ett system slutligen skulle leda till en
definierat användbart system och ibland även garanterad användbarhet. Arbetssättet består
enligt Faulkner av en rad uppgifter; användardefinition, uppgiftsdefinition,
användarkravsdefinition, uppsättning av användbarhetsmål, designprocessen, riktlinjer ska
sättas upp, uppförande av prototyper, användarutvärdering, ny design och utvärdering samt
användarutvärdering och rapportering.
Till var och en av dessa uppgifter finns en uppsjö av olika metoder att använda sig av men
beroende på syfte, utgångspunkt och mål lämpar sig olika metoder bättre för vissa
förutsättningar än andra. Utgångspunkten i denna undersökning av användbarhet var att se det
från rollen som en utvecklare som jobbar mot ett givet mål och valet av metod föll på
insamlande av användarsynpunkter genom ett frågeformulär.
Resultatet från användarundersökningen var relativt entydigt på många punkter. Problem som
belystes i synpunkterna från användarna var problem med funktionalitet och förståelse,
information som ej är användaranpassad, brist på kortkommandon och genvägar, svårigheter
med användningen av systemet, avsaknad av en hjälpfunktion.
Slutsatserna, som dragits utifrån användarsynpunkterna, faktabasen samt egna åsikter, är att
det finns en rad orsaker som gör att det totala omdömet om GNT Swedens affärssystem blir
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att presentera en referensram med nödvändig fakta om användbarhet i 
teorin och sedan ska GNT Swedens affärssystems användbarhet att praktiskt granskas. För att 
undersöka om affärssystem är användbart genomfördes bl.a. en användarundersökning  
 
Det största problemet som utvecklare och designers av datorsystem möter vid utvecklingen av 
ett nytt system är att den slutgiltiga produkten ska motsvara vad användaren behöver och 
efterfrågar. Att säkra ett användbart system under utvecklingsfasen är oerhört svårt och 
tidskrävande. 
 
Ett arbetssätt föddes i samband med tanken om att utveckla användbara system. Med 
Usability Engineering menas att utvecklingen av ett system slutligen skulle leda till en 
definierat användbart system och ibland även garanterad användbarhet. Arbetssättet består 
enligt Faulkner av en rad uppgifter; användardefinition, uppgiftsdefinition, 
användarkravsdefinition, uppsättning av användbarhetsmål, designprocessen, riktlinjer ska 
sättas upp, uppförande av prototyper, användarutvärdering, ny design och utvärdering samt 
användarutvärdering och rapportering.  
 
Till var och en av dessa uppgifter finns en uppsjö av olika metoder att använda sig av men 
beroende på syfte, utgångspunkt och mål lämpar sig olika metoder bättre för vissa 
förutsättningar än andra. Utgångspunkten i denna undersökning av användbarhet var att se det 
från rollen som en utvecklare som jobbar mot ett givet mål och valet av metod föll på 
insamlande av användarsynpunkter genom ett frågeformulär.  
 
Resultatet från användarundersökningen var relativt entydigt på många punkter. Problem som 
belystes i synpunkterna från användarna var problem med funktionalitet och förståelse, 
information som ej är användaranpassad, brist på kortkommandon och genvägar, svårigheter 
med användningen av systemet, avsaknad av en hjälpfunktion.  
 
Slutsatserna, som dragits utifrån användarsynpunkterna, faktabasen samt egna åsikter, är att 
det finns en rad orsaker som gör att det totala omdömet om GNT Swedens affärssystem blir 
negativa, systemet är bristfälligt vad gäller användbarheten. Utifrån synpunkterna från 
användarna kunde även en rad rekommendationer göras som skulle kunna leda till ett mer 
effektivt system, ökad kunskap hos personalen om DBM och även en hälsosammare 
arbetsmiljö. Sammantaget kan rekommendationerna leda till ett användbarare system. 
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1. Inledning 
Detta kapitel presenterar kortfattat bakgrund, problem, syfte, metod avgränsningar samt 
strukturen på uppsatsen. Kapitlet utgör sedan grunden och omfattningen för uppsatsen. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Det största problemet som utvecklare och designers av datorsystem möter vid utvecklingen av 
ett nytt system är att den slutgiltiga produkten ska motsvara vad användarens krav. Att säkra 
en sådan utgång är oerhört svårt och tidskrävande. Utvecklingsteamet måste ha full insikt i 
vad användaren verkligen behöver och efterfrågar. Men frågan är om användaren själv vet 
vad den behöver och söker efter. Målet för alla i ett utvecklingsteam är oftast att producera ett 
användbart och effektivt system som möjligt är men att uppnå detta är en komplicerad 
uppgift. 
 
För att säkerställa ett systems användbarhet kan användbarhetsingenjörer användas vars mål 
är att säkerställa att systemet är lämpat för det syfte som det ursprungligen utvecklades för. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Användbarhet i teori och praktik definieras i denna uppsats från ett antal frågeställningar: 

• Hur definieras användbarhet? 
• På vilket sätt kan ett system utvecklas för att maximera användbarheten? 
• Kan man mäta användbarhet och i så fall, hur gör man det? 
• Med vilka metoder kan ett systems användbarhet utvärderas? 
• Kan GNT Swedens affärssystem kännetecknas som användbart? I så fall på vilka 

grunder? 
• Vilka förslag till förändringar kan tänkas göras för att eventuellt förbättra 

användbarheten? 
 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att utvärdera ett GNT Swedens befintliga affärssystem DBM utifrån vissa kriterier 
och även presentera förslag till förbättringar. En litteraturstudie kommer att utgöra den 
faktiska grunden för att kunna ställa upp kriterier. Huvuduppgiften för uppsatsen är att 
presentera en referensram med nödvändig fakta om användbarhet och sedan ska gränssnittets 
användbarhet att granskas. 
 
1.4 Avgränsningar och struktur 
Någon närmare studie på hur man analyserar ett systems uppgifter har inte gjorts då fokus har 
lagts på användarna och inte uppgiften. Metoder som används för att analysera systemets 
uppgifter har därför inte heller att undersökts. Den grafiska utformningen av systemet 
behandlas inte av denna uppsats. 
 
Affärssystemet DBM används idag av hela GNT Group som omfattar de fem bolagen; GNT 
Finland, GNT Estonia, GNT Latvia, GNT Lituania och GNT Sweden. 
 
Valda delar av affärssystemet DBM har granskats. Vissa delar används idag inte av den 
svenska organisationen och känns därför inte aktuella. Endast de modulerna som används av 
merparten av organisationen var föremål för utvärderingen. 
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1.5 Metod 
Litteratur har studerats med avseende att ge en bra referensram till fallstudien. Huvudsakligen 
har utredningar kring vad användbarhet är, hur det tillämpas samt hur man utvärderar ett 
systems användbarhet gjorts.  
 
En fallstudie har gjorts på GNT Swedens affärssystem DBM. För att ge läsaren en inblick i 
företaget och affärssystemet har en kort beskrivning av detta givits i kapitel 3.1 – Om GNT 
Sweden AB och 3.2 – Affärssystem DBM. Utgångspunkten har varit användbarhet, hur 
systemet skulle klassificeras utifrån givna kriterier och mina synpunkter och slutsatser kring 
detta. Vidare har även ett förslag till förändring utarbetats i form diagram dock utan 
bakomliggande funktionalitet och programmering.  
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2. Teori - Användbarhet 
 
2.1 Introduktion 
Datorer används idag av en stor mängd olika typer av människor, inte bara tekniska 
specialister som tidigare. Därför är det viktigt att designa MDI (Människo- Dator- Interaktion) 
som stödjer behoven och kunskaperna för de tänkta användarna. MDI handlar om förståelse, 
design, utvärdering och implementering av interaktiva datorsystem för mänsklig användning. 
Det är också bevisat att MDI leder till en ökad produktivitet och ökad säkerhet. Usability eller 
användbarhet utgör ett viktigt ämne i MDI och har som syfte att producera system som är 
säkra, lätta att lära och lätta att använda (Preece, 1994, s 26). 
 
 
2.2 Standarder 
Standarder finns på många olika områden i samhället t.ex. för telefoner och standardisering 
bidrar oftast till att underlätta och säkra människors liv. Men mest av allt handlar standarder 
om kvalité då specifika mål och krav sätts upp för en specifik standard och de produkter eller 
tjänster som är standardiserade är därför även i viss mån kvalitetssäkrade.  Kvalité på 
mjukvara är t viktigt då de flesta verksamheter i dag är datoriserade och i hög grad påverkas 
av systemfel orsakade av mjukvarufel.  
 
Det finns idag två stora organisationer som jobbar med standarder; ISO (International 
Organisation for Standardisation) för mekanisk och IEC (International Electrotechnical 
Commision) elektrisk standardisering. Den internationella standardserien ISO 9000 innefattar 
generella standarder för mjukvara (Preece, 1994, s 504). Standarder kan enkelt underlätta 
MDI och användbarhet. 
 
Andra grupper som kan sätta upp standarder är: 

• Stater och myndigheter. 
• Professionella grupper som t.ex. institut. 
• Företag exempelvis Microsoft, Apple och Adobe har egna standarder för sina 

mjukvaror. 
• De facto standarder som utvecklas med tiden. 
• House standarder som utvecklas av stora organisationer eller företag där riktlinjer för 

bl.a. dokumentationer kan ingå. 
(Preece et al, 1994, s 505) 
 
Standarder för gränssnitt kan medföra många fördelar. Det blir lättare att jämföra olika system 
vid utvärderingar. Underhålls- och utvecklingsarbete blir lättare att utföra. Samtidigt så blir 
igenkänningsnivån hög om gränssnitten utformas efter en standard vilket gör systemet mer 
användbart. Med standarder blir det även lättare att utbilda sina användare då systemen följer 
samma standard, användare känner igen sig. Detta leder även till att säkerheten blir bättre och 
även arbetsmiljön, om användarna känner igen sig i systemet gör de mindre fel och blir 
mindre stressade i sin arbetssituation (Preece, 1994, s 506). 
 
House standarder kan i stor utsträckning bidra till en ökad användbarhet. Företagsstandarder 
där samma regler och utformning, ”look and feel”, används i alla system ger en ökad 
igenkänning, användarna känner sig säkrare med systemet vilket ger en bättre effektivitet. 
Denna typ av standard används även av mjukvaruföretag för att binda upp användare till just 
sina system. 
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2.3 Definitioner av användbarhet 
Den internationella organisationen för standardisering (ISO) definierar användbarhet, 
usability som följande: 
 
”…the effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users can achieve 
specified goals in particular environments” 
ISO DIS 9241-11 
 
Effectiveness eller effektivitet definieras av att användaren kan utföra den tänkta uppgiften för 
systemet. I detta inkluderas dock inget tidsperspektiv eller synen på hur lätt ett system är att 
använda. Det enda kravet för att ett system ska betraktas som effektivt är att den tänkta 
uppgiften ska gå att utföras i systemet.  
 
Efficiency eller en användarens prestationsförmåga, räknar med ett tidsperspektiv i 
definitionen. Om användningen av ett system kan slutföra en uppgift på fem minuter medan 
det för ett annat system tar tio minuter, innebär det att den kortare tiden för det första systemet 
ger det systemet högst prestanda. Men hur lätt, eller svårt, ett system är att lära sig tas inte in i 
beräkningen. 
 
Satisfaction eller tillfredsställelse är det tredje och sista begreppet som ISO anger. Men att 
ange hur ett system tillfredsställer sina användare är oerhört svårt och kräver en stor insikt i 
många punkter kring användaren. Ett krav som ses som relativt generellt är hur användaren 
uppfattar systemet, hur bekväma de känner sig med ett system eller varför användare föredrar 
ett visst system framför ett annat system (Faulkner 2000). 
 
Lövgren (1993) har ett annat synsätt på användbarhet, ”the REAL approach” 
 
“Usability is a result of Relevance, Efficiency, Attitude and Learnability (REAL). 

• The relevance of a system is how well it serves the user’s needs. 
• The efficiency states how efficiently the users can carry out their tasks using the 

system. 
• Attitude is the user’s subjective feelings towards the system. 
• The learnability of a system is how easy it is to learn for initial use and how well the 

users remember the skills over time.” 
 
Båda dessa beskrivningar ingår i Usability Engineering och dess likheter är stora. Utöver 
dessa definitioner finns ett antal fler bland litteraturen i ämnet men sammanfattningsvis 
presenterar de alla de ovannämnda tankarna kring användbarhet. 
 
 
2.4 Usability Engineering 
Ett arbetssätt föddes i samband med tanken om att utveckla användbara system. Med 
Usability Engineering menas att utvecklingen av ett system slutligen ska leda till en definierat 
användbart system och ibland även garanterad användbarhet. Usability Engineering beskrivs 
t.ex. som: 
 
” …a process whereby the usability of a product is specified quantitatively, and in advance. 
Then as the product itself, or early ´base levels or prototypes are built, it is demonstrated that 
they do indeed reach the planned levels of usability” 
(Faulkner; 2000, s 10) 
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Arbetssättet Usability Engineering kan sättas upp i ett livscykelsammanhang. 
 
Tabell 1 Livscykel för Usability Engineering (Faulkner 2000, s 15). 
 
Uppgift Producerad information 
Lära känna användaren Användarens egenskaper 

Användarens bakgrund 
Lära känna uppgiften Användarens nuvarande uppgift 

Uppgiftsanalys 
Definiera användarkrav  Användarkrav 
Sätta upp användbarhetsmål Användbarhetsspecifikation 
Design process Design 
Sätta upp riktlinjer Feedback på design 
Göra en prototyp Prototyp för användartest 
Utvärdera med användaren Feedback på ny design 
Designa nytt och utvärdera med användaren Färdig produkt 
Utvärdera med användaren och rapportera Feedback på produkten för framtida system 
 
Denna livscykel kan jämföras med en allmänt vedertagen modell för mjukvaruutveckling, 
vattenfallsmodellen. Modellen består av ett antal olika processer och representationer.  

 
 
Figur 1. Vattenfallsmodellen (Preece 1994, s 356) 
 
I modellen leder varje process till någon form av representation, nästa steg i 
utvecklingsprocessen och samtidigt ges feedback efter varje process vilket för utvecklingen 
framåt. På ett relativt naturligt sätt brukar vattenfallsmodellen medföra en lätt hantering av 
delmål under utvecklingsprocessen. Usability Engineering följer denna modell med en ständig 
återkoppling och systematiskt utvärdering.  
 
 
 
 

Applikations-
beskrivning 

Kravspecifikation 

Systemdesign 

Produkt 

A Initiering 
B 

Analys eller 
insamling av krav 

C Design 

D Implementering 
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2.4.1 Lär känna användaren 
Att lära känna användaren menas att man ska skapa sig en klar uppfattning om vilka 
användarna av en produkt är, vilken kunskapsnivå användarna har, vad de kan tänkas ha för 
uppfattning om system och miljön som de jobbar i. Men användargrupper är sällan homogena 
utan består oftast av många olika typer av människor som alla har olika kunskapsnivåer och 
olika uppfattningar. Därför bör alltid någon sorts klassificering av användarna göras t.ex. i 
form av End-user classes.  Dessa klasser avgränsas utifrån en del av den totala gruppen av 
användare. Gemensamt för dessa grupper ska vara deras användning av system för att utföra 
vissa uppgifter samt deras personliga egenskaper.  
 
Vanligtvis delas dessa grupper in i fyra olika användarklasser med hänsyn till deras 
arbetsuppgifter och användning av systemet: 
 
Direct users 
Användare som använder sig direkt av systemet för att utföra sina uppgifter. Exempelvis kan 
en medlem av denna grupp vara en säljare som via ordersystemet lägger sina ordrar. 
 
Indirect users 
Användare som låter andra personer använda system för egna syften. Exempelvis kan en 
medlem av denna grupp vara en kund som låter en expedit undersöka en fråga i butikens 
webbkatalog. 
 
Remote users 
Dessa användare använder själva inte system direkt men är ändå beroende av vad systemet 
producerar. Exempelvis kan en medlem av denna grupp vara en bankkund som är beroende av 
bankens system för att komma åt sin egen kontoinformation. 
 
Support users 
Användare som tillhör denna grupp tillhör den administrativa delen eller supportdelen som 
hjälper andra att arbeta i systemet. Uppgiften som de har är att underlätta användningen av 
systemet. Exempelvis kan medlemmar i denna grupp vara systemadministratörer eller 
tekniker. 
 
Utöver dessa grupper som antas vara obligatoriska preciseras även två grupper till. Dessa 
indelas efter om det ingår i deras arbetsuppgifter att använda systemet eller inte.  
 
Mandatory users 
Användning av systemet ingår i deras arbetsuppgifter 
 
Discretionary users 
Användning av systemet ingår inte i deras arbetsuppgifter. Dessa användare kan välja om de 
vill utföra en uppgift i systemet eller inte (Faulkner 2000).  
 
För att även kunna ta hänsyn till användarens kunskapsnivåer och bakgrund bör även en 
indelning göras med avseende på detta. Detta underlättar både utformningen av systemet för 
den tänkta målgruppen samtidigt som det kan ge en indikation på vilken typ och mängd av 
utbildning som supporten av systemet kommer att kräva. 
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Novice users 
Användaren som tillhör denna grupp har ingen eller mycket liten erfarenhet av datorer sedan 
tidigare. Noviser kräver kontinuerlig feedback från systemet att de använder systemet på rätt 
sätt för att utföra den tänkta uppgiften. De finner det lättare att bli introducerad för 
valmöjligheter än att själva behöva fundera ut sina handlingar. De vill bevaka systemet, följa 
processer och jobba i sitt eget tempo. Det är av stor vikt att dessa användare informeras om att 
de inte skadar eller kan skada systemet men sin användning. En stor tillgång till hjälp är en 
förutsättning för novisers optimala användning av systemet. 
 
Intermittent users 
Denna typ av användare medför ofta en utmaning för utvecklingsteamet. Användarna som 
tillhör denna grupp använder endast systemet sporadiskt eller under vissa begränsade 
tidsperioder. De kan vara både noviser och experter och även denna grupp behöver mycket 
stöd i form av hjälp och bra manualer. Oftast kan dessa användare memorera övergripande 
delar av systemet medan detaljer kan vara betydligt diffusare. 
 
Expert users 
Experterna besitter en högre grad av självförtroende och har generellt sett mer kunskap om 
systemanvändning och därför är behovet av hjälp och feedback betydligt mindre än hos 
noviserna. Men det finns tillfällen då även det behövs. Expertanvändare behöver verktyg som 
effektiviserar deras användning av systemet som t.ex. genvägar, kortkommandon m.m. och 
experterna behöver kunna påverka användningen på egen hand (Faulkner 2000). 
 
 
För att kunna kategorisera och lära känna användaren kan man utgå från följande checklista: 
 
Användarinformation: 

• Åldersgrupp 
• Utbildningsbakgrund 
• Kunskaper 
• Användarklassificering 

 
Användning av systemet: 

• Discretionary eller mandatory user 
 
Arbetsdetaljer: 

• End-user klass 
• Kort jobbeskrivning 
• Huvuduppgifter 
• Ansvarsområden 
• Control of work load 

(Faulkner, 2000, s 47) 
 
I kapitel 3.3.1- Klassificering av användarna görs en definition av användarna av GNT 
Swedens affärssystem DBM då denna checklista har använts.  
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2.4.2 Lära känna uppgiften 
För att kunna ta reda på vad systemet egentligen ska utföra för uppgifter behövs relativt 
utförliga undersökningar göras. Detta kan göras med flera olika metoder men gemensamt för 
de alla är att de utreder och definierar mål, uppgiften och den utförda handlingen. Norman’s 
Action Cycle Model består av sju steg, ett för målet, tre för utförande och tre för utvärdering. 
 
Figur 2. Norman’s Action Cycle (Norman 1998, s 46) 

  
 
2.4.3 Användarkrav och användbarhetsspecifikation 
En förutsättning för att kunna uppnå en god design är att man förstår användarens krav på 
systemet och även förstår miljön som systemet ska fungera i. Designern av systemet måste 
veta vad som ska göras men samtidigt måste resultatet även bli förhållandevis snyggt. 
Användarkrav kan beskrivas som den acceptabla nivån för användning av och tillfredställelse 
med systemet sett ut användarens perspektiv (Preece 1994). Mjukvaruutvecklingen har gått 
från att till en början endast involvera programmerare till att nu involvera olika typer av 
kompetenser. Programmerare har inte längre något att göra med insamlingen av information 

Perceiving the state of the 
world 

Interpreting the state of the 
world 

Evaluating the 
interpretations 

GOALS 

Forming the intention to act

The sequence of actions 
we intend to do 

Executing the sequence of 
actions 
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rörande användarna eller utformningen av användarkrav utan dessa uppgifter läggs nu för 
tiden på mjukvaruingenjörernas bord. Mjukvaruingenjörernas roll är att förstå användarens 
krav och sedan ta vidare dessa till systemets utvecklingsteam där mjukvaruingenjören spelar 
en viktig roll. 
 
Användarkraven är inget som utformas utan användarens delaktighet utan tvärtom. Kraven 
måste godkännas av både användaren och kunden som beställt systemet och de måste då 
utformas på ett sätt som dessa parter kan förstå. Vid analysen av kraven är inte huvudtemat 
hur systemet ska fungera utan tyngden ska läggas på hur man vill att systemet ska kunna göra. 
Det föreslås exempelvis att kravanalys: 
 
”enables the system engineer to specify software function and performance, indicate 
software’s interface with other system elements, and establish design constraints that the 
software must meet. Requirements analysis provides the developer and the customer with the 
means to assess quality once software is built” 
(Faulkner, 2000, s 95) 
 
Problemen i det nuvarande systemet och målet för systemet är den första uppgiften som 
behöver identifieras i analysen. Analysen kommer att beröra tre viktiga områden; 
affärsmässiga krav, tekniska krav och användarkrav som var för sig behöver studeras. 
Användarkrav utrycks ofta med hjälp av usability metrics, prestandamätningar som sedan 
används i användbarhetspecifikationen (Preece 402). 
 
Ett exempel på en användbarhetsspecifikations ingående element är: 
 
Tabell 2. Ett exempel på en rad ur en användbarhetsspecifikation (Preece 1994, s 405) 
 
Användargrupp:  Vilken grupp eller delmängd av användare som den berör. 
Förutsättningar:   Vilka förutsättningar för mätningen är. 
Attribut:  Vilket kriterie eller uppgift som undersöks. 
Mätmetod: Vilken mätmetod som ska användas. 
Worst case: Värsta tänkbara nivå för systemets prestanda, oftast inte acceptabelt för kunden som 

beställt systemet. 
Lägsta nivå: Lägsta nivå för systemets prestanda som accepteras av kunden. 
Planerad nivå: Den nivån som systemets prestanda förväntas ligga på. 
Best case: Bästa tänkbara nivå som systemets prestanda kan ligga på.  
Nuvarande nivå: Nivå på det nuvarande systemet som ska ersättas, mätas och jämföras med. 
 
Attribute Measuring method Worst case Planned level Best case Now level 
Installability Time to install 1 day with 

media 
1 hour without 
media 

10 minutes 
with media 

Many cannot 
install 

 
 
 
2.4.4 Designen av systemet. 
Metoderna för att sedan representera och presentera designen på ett effektivt sätt är många 
och beror på vem representationen riktar sig till, användaren eller utvecklingsteamet.  
 
Storyboards 
Skisser i form av skärmdumpar eller pappersversioner flyttas runt av både designteamet och 
användaren tills att man hittar en lösning som passar alla inblandade. Ur användarens 
perspektiv framstår oftast pappersversioner som effektivast då den är minst skrämmande och 
ofta medför mer feedback i form av förslag. En fördel med storyboards är att man lätt kan se 
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hur man avancerar i programmet från vy till vy och samtidigt kontrollera att kommandon 
förstås av användaren. Storyboards är enkelt beskrivet en råkopia av gränssnittet och varenda 
handling leder vidare till annan del.  Det är ett billigt och enkelt sätt att kontrollera 
systemdesignen i ett tidigt skede och användaren och designteamet kan föra en dialog om hur 
systemet skulle kunna tänkas fungera. Nackdelen med denna metod är att storyboards inte kan 
påvisa systemets prestationer och att detaljer sällan kan ges det utrymmet som de kräver.  
 
Simulations 
Simuleringar av gränssnitt kan göras med en rad visuella verktyg men som alla har 
begränsningen att de faktiskt inte är riktiga gränssnitt och kan därför inte användas i det 
syftet. Men takt med att visuell programmering har gjort intåg är denna metod inte särskilt 
utbredd.  
 
Scenarios 
Scenarier är beskrivningar av möjliga interaktioner med systemet och de har fördel att påvisa 
användarens uppgifter och deras potentiella problem. Dessa används framgångsrikt då 
användarkrav ska tas fram. Scenarier kan både skrivas av användaren och av designteamet. En 
av nackdelen med metoden är dock att den är tidskrävande och förutsätter en god insikt om 
vad som behövs göras.  
 
State transition diagrams 
State transition diagrams (STD) tillståndsdiagram är också ett sätt representera design. Det 
kan användas för kontroll av designen, exempelvis för att kontrollera input och output i 
systemet. Metoden kan vara mycket bra för designteamet men mindre bra för en användare 
med liten datorvana. I kapitel 4.2- Förslag till ny design visas exempel på denna typ av 
designmetod då denna metod valdes för att föreslå en ny design av DBM.  

 
Figur 3. Exempel på tillståndsdiagram för ett gränssnitt (Faulkner, 2000, s 105). 
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Rapid prototyping 
Metoden tillåter användaren att utvärdera systemet under utvecklingsfasen och feedback kan 
då användas i den fortsatta utvecklingen. Nackdelen med den här metoden är att koden och 
dokumentationen kan bli väldigt ostrukturerad då gamla och nya delar sätts samman. 
Slutresultatet kan påverkas negativt då utvecklingsprocessen kan mista sin tyngd. Denna 
metod kan lätt härledas tillbaka till Vattenfallsmodellen som presenterades i kapitel 2.4 – 
Usability Engineering.  
 

 
Figur 4. Designcykel – Rapid prototyping (Preece, 1994, s 107). 
 
 
2.4.5 Mätning av användbarhet  
För att kunna definiera om en produkt är användbar eller inte måste det finnas ramar eller 
kriterier att utgå ifrån även om det även med dessa är oerhört svårt att avgöra användbarheten 
på en produkt.  
 
Om man utgår från definitionen från ISO: 
“Effectiveness is the accuracy and completeness with which users achieve specific goals” 
 
“Efficiency is the accuracy and completeness of goals in relation to resources expended” 
 
“Satisfaction is the comfort and acceptability of the system” 
 (Faulkner, 2000, s 114-115) 
 
Användarna ska kunna utföra vissa uppgifter. Användarna ska även kunna utföra vissa 
uppgifter på minsta möjliga tid och med minsta möjliga insats. Samtidigt ska systemet ska 
vara ett nöje att använda.  
 
Att mäta ett systems effektivitet beror på systemets komplexitet men även på hur mycket man 
bryter ner analysen. Analysen behöver dock oftast inte bli särskilt djupgående. Ett komplext 
systems effektivitet är svårare att fastställa då vissa delar av de tänkta uppgifterna för 
systemet kan gå att utföra medan andra inte är möjliga att utföra. För att kunna göra en 
korrekt mätning av effektiviteten kan den brytas ner i följande delar: 
 

• Kvoten av framgång/nederlag i fullföljande av uppgiften 
• Frekvensen av användningen av viss kommandon eller funktioner 
• Mätning av användarproblem 
• Kvalitén på outputen  

Designa produkten 

Bygga prototyp 

Utvärdera 
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Mätningen av ett systems prestationsförmåga kan däremot vara lite svårare. Den tänkta 
uppgiften ska utföras inom en given tidsram och med en given insats. Att utföra uppgiften 
inom den givna tidsramen är relativt enkelt att påvisa men att mäta insatsen är betydligt 
svårare. Oftast behövs uppgiften brytas ner i mindre delar och analyseras utifrån dessa. Frågan 
hur man ska definiera insatsen är också problematisk, ska den mätas utifrån tidsåtgången eller 
genom något annat, t.ex. handlingar i form av tangentnedtryckningar. Ytterligare ett alternativ 
är att utgå från användarens perspektiv och vad en uppfattar som insats. För att uppnå ett 
rättvisande resultat bör dock sättet för att mäta av ett systems prestationsförmåga avgöras från 
fall till fall. Mätningen av ett systems prestationsförmåga kan bestå av följande: 
 

• Tidsåtgång för att utföra specifika uppgifter 
• Antalet handlingar som krävs för att utföra en tänkt uppgift 
• Tidsåtgång för att söka efter information i dokumentationen av systemet 
• Tid som spenderas på on-line-hjälp 
• Tidsåtgång för att avhjälpa fel 

 
Tillfredställelse är det svåraste av dessa att utföra mätningar på då alla har sin egen 
referensram att utgå ifrån och många olika uppfattningar om systemet kan finnas. Ett sätt för 
att mäta tillfredsställelse hos användarna kan vara att använda sig av ett formulär med t.ex. 
betygssättning av systemets olika moduler eller funktioner. 
 
Sammanfattningsvis kan mätningar av användbarhet göras på nedanstående bas: 
 

• Tidsåtgång för att utföra uppgiften 
• Procent av uppgiften som är slutförd 
• Procent av uppgiften som är slutförd per tidsenhet 
• Kvot av framgång/nederlag 
• Tidsåtgång för att avhjälpa fel 
• Frekvensen av användningen av online-hjälp och dokumentation 
• Tidsåtgång för användningen av online-hjälp och dokumentation 
• Procent av positiva/negativa kommentarer från användare 
• Antalet användningar av felaktiga kommandon 
• Antalet rätt använda kommandon som återkallats av användaren 
• Antalet kommandon som inte används av användarna 

(Faulkner, 2000, s 130) 
 
Resultatet av dessa mätningar bör sedan jämföras med användbarhetsspecifikationens krav. 
Men det är viktigt att påpeka att dessa mätningar inte på något sätt ska ersätta användartester 
då mätningarna inte genererar den information som krävs om användarens förutsättningar och 
attityder. 
 
  
2.4.6 Utvärdering av användbarhet 
Utvärderingen av ett systems användbarhet är en viktig del av designprocessen och för att 
göra detta krävs mer kvalitativ information om bl.a. ISO standarder för användaren. Det är 
även viktigt att olika typer av utvärderingar utförs vid olika tidpunkter i utvecklingsprocessen. 
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Vissa metoder passar bra för särskilda utvärderingar men kan vara ineffektiva för andra typer 
av utvärderingar, därför bör ett klart syfte sättas upp. Det kan nämnas fem faktorer som 
bestämmer vilken typ av utvärderingsmetod som ska användas: 
 

• Syfte 
• Vilket stadie som systemet befinner sig i 
• På vilket sätt och i vilken utsträckning som användarna ska involveras i utvärderingen 
• Vilken typ av data man vill utvärdera 
• Vilka praktiska åtgärder som behövs planeras och ses över innan utvärderingen. 

 
 
Att klargöra ett syfte med utvärderingen är viktigt då detta utgör grunden för vilken typ av 
utvärderingsmetod som ska användas. Fyra anledningar till utvärderingar som brukar 
användas är: 
 

• Utvecklare som jobbar mot ett mål: är systemet bra nog? 
• Jämförelse mellan olika typer av designlösningar: vilken är bäst? 
• Förstå verkligheten: hur bra fungerar systemet i verkliga livet? 
• Kontrollera överensstämmelse med en standard: följer systemet den uppsatta 

standarden? 
 
Här nedan presenteras ett antal metoder för utvärdering av användbarhet. 
 
Formative evaluation 
Målet för denna typ av utvärdering är att underlätta designprocessen och utvärderingen äger 
oftast rum under utvecklingen. Metoden används för att förfina och formulera designen. Den 
medför ett nära arbete med användare för att få åsikter från dessa om systemet. Men deras 
åsikter beror till stor del på vilken typ av utvecklingsmetod som används, åsikter om en 
prototyp kommer att skilja sig beroende på om man använts sig av en pappersbaserad 
prototyp eller om man använt sig av en storyboard. Resultatet från denna utvärdering kommer 
att vara information som designers behöver veta om hur användare interagerar med systemet; 
missförstånd, fel och svårigheter för användaren. Utvärderingen och användarnas delaktighet 
ska starta i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen då det är mer kostnadseffektivt att göra 
ändringar tidigt i en designprocess än att göra ändringar sent. 
 
Metoden koncentrerar sig på kvalitativ information om systemet: 
 

• Vad användare tycker om systemet. 
• Vilka problem som användare stöter på. 
• Vilka förändringar som användarna tycker behövs. 
• Vilka styrkor som användare tycker att systemet har. 

 
Summative evaluation 
Metodens tyngdpunkt ligger i att ta fram kvantitativ information om systemet. Den är mer 
användbar i slutskedet av en designprocess eller då vissa delar av systemet har färdigställts. 
Den tidigare nämnda utvärderingsmetoden kommer att driva designcykeln; design  
utvärderingen ny design, framåt medan denna metod kommer att ge ett mått på hur bra 
förbättringar av systemets prestanda är. 
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 Syftet med metoden är: 
 
”assesing the impact, usability and effectiveness of the system – the overall performance of 
user and system” 
(Faulkner, 2000, s 138) 
 
Tyngdpunkten i denna metod ligger i att använda sig av de tidigare nämnda sätten för att mäta 
användbarhet. Formative och Summative utvärdering ska kombineras tillsammans annars blir 
resultatet aldrig tillfredsställande. 
 
”These two types of evaluation have very different goals, and different stages in the design 
process require different types of evaluation, or they require mixes of the two in different 
proportions” 
(Faulkner, 2000, s 139) 
 
De flesta typer av utvärderingar som rör design eller användbarhet är formativa och dessa kan 
delas upp i antal metoder. 
 
Observation och övervakning av användare 
Observationer av användare kan göras på olika sätt, man kan göra en typ av inofficiell 
fältstudie eller så kan observationerna bedrivas i officiellt i en laboratoriemiljö. 
Datainsamlingen kan även den ske på olika sätt, genom anteckningar från observationer eller 
via inspelning eller loggning av användarens utförda handlingar. Analysen av data beror 
mycket på vilka frågor som utvärderingen vill ge svar på (Preece 1994, s 611). Metoden ger 
både kvantitativ och kvalitativ information. Fördelar med metoden är att den kan användas på 
många olika områden men till nackdel har den att den kan påverka användarens beteende och 
därför inte ge ett representativt resultat (Preece, 1994, s 696). 
 
Insamlande av användarsynpunkter 
Det är av stor vikt att få reda på vad användarna egentligen tycker om systemet. 
Användaråsikter kan ha ett stort inflytande över både design och utveckling av systemet och 
dessa åsikter kan även effektivisera utvecklingsarbetet då man i ett tidigt stadium kan lägga 
till eller ta bort oönskade delar av systemet. Vanligaste sätten att samla in denna typ av 
information är genom intervjuer, formulär eller andra typer av undersökningar. Metoden ger 
både kvalitativ och kvantitativ information men med tyngdpunkt på kvantitativ information 
(Preece, 1994, s 628). Metoden är kostnadseffektiv men kan få en lågt deltagande från 
användarens sida (Preece, 1994, s 696). 
 
Exempelvis kan följande frågor vara lämpliga att ställa: 
 

• Varför gör du detta? (För att få användarens mål) 
• Hur gör du detta? 
• Varför gör du inte på det här sättet i det här fallet (Olika val presenteras – vilket ger 

insikt om varför vissa metoder används eller inte används) 
• Vad är förutsättningarna för att göra detta? 
• Vad är resultatet för att göra detta? 
• Kan vi få titta på resultatet? 
• Uppstår det några problem då du gör detta? 
• Hur rättar du till och upptäcker dessa fel? 

(ibid, s 630) 
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Experiment 
Experiment görs oftast utifrån välformulerade hypoteser som förutser ett visst beteende och 
detta kan sedan sammanfattas utifrån statistiska analyser. Utvärderaren manipulerar ett antal 
faktorer och studerar sedan användarens beteende. Informationen om systemet är 
övergripande kvantitativ (Preece, 1994, s 642). Fördelar med metoden är att kan hjälpa till i 
designprocessen med mätningar. Tyvärr så kan metoden kräva en dyr utrustning och ett 
kostnadskrävande tillvägagångssätt (ibid, s 696).  
 
Interpretive 
Syftet med denna typ av utvärdering är att informera designers om hur användarna använder 
systemet i deras miljö samt hur användningen av systemet samordnas med deras övriga 
sysslor. Data samlas in inofficiellt med mål att störa användaren så lite som möjligt men 
kräver ändå ett visst samarbete med användaren. Informationen om systemet är endast 
kvantitativ (Preece, 1994 s 611). Metoden kan påvisa ett verkligt scenario för systemet men 
blir ofta krävande då det krävs experter inom speciella områden för att utvärdera ett med 
denna metod (ibid, s 696). 
 
Predictive 
Syftet är att förutse vilka typer av problem som användaren kan stöta på vid användning av 
systemet utan att egentligen testa systemet med användarna. Modeller för att förutse används 
och dessa kan vara psykologiska där exempelvis experter rådfrågas för att förutse problemen.  
Metoden ger både kvalitativ och kvantitativ information men med tyngdpunkt på kvantitativ 
information (Preece, 1994 s 611). Fördelen med denna metod är att den inte kräver ett färdigt 
system men nackdelen kan vara att vissa modeller har ett dåligt fokus vilket bidrar till 
missvisande resultat (ibid, s 696). 
 
Tabell 3. Relation mellan olika utvärderingsmetoder och anledningar till utvärdering (ibid, s 611). 
●  betyder att metoden är lämplig för syftet. 
 
 Observationer 

och 
övervakning 

Användarsynpunkter Experiment Interpretive Prediktiv 

Utvecklare som 
jobbar mot ett 
mål 

 ● ●   

Förstå 
verkligheten 

● ● ● ●  

Jämförelse mellan 
olika 
designlösningar 

● ●   ● 

Kontrollera 
överensstämmelse 
med standard 

  ●   

 
 
Ur tabellen 3 kan det fastslås att exempelvis metoden insamlande av användarsynpunkter 
lämpar sig för syftet utvecklare som jobbar mot ett mål, medan denna metoden inte lämpar sig 
för en kontroll av överensstämmelse mot standard.   
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3. Praktik - Fallstudie GNT Swedens affärssystem DBM 
 
3.1 Om GNT Sweden AB 
GNT Group är ett distributionsföretag som bedriver försäljning och erbjuder tjänster inom 
ramen för IT-, underhållnings- och hemelektronikprodukter. GNT Group erbjuder även 
logistiklösningar för tredje part. GNT Sweden, GNT Finland, GNT Estonia, GNT Latvia och 
GNT Lituania bildar tillsammans GNT Group. GNT startade sin verksamhet i Tammerfors i 
Finland år 1995 under namnet CHS. Företaget övergick i finskt ägarskap i februari 2000. 
 
I november år 2000 expanderade GNT till de baltiska länderna. Under våren 2001 förvärvade 
GNT Gametechs distributionsverksamhet inom spelmarknaden. Våren 2003 fortsatte 
expansionen till den svenska marknaden med en fullskalig försäljningsverksamhet som ett 
första steg och GNT Sweden lanserades i mitten på augusti 2003 med kontor i Norrköping. 
Som ett andra steg planeras ett nordiskt distributionscenter att byggas i Norrköping under 
2006. 
 
År 2002 omsatte GNT Group 514 miljoner € varav 385 miljoner € omsattes i Finland. Totalt 
sysselsätter GNT Group ca 580 personer. 
 
GNT erbjuder sina återförsäljare tjänster som de kan skapa betydande mervärde till sina 
kunder. Satsningen på webbförsäljningen är stor och kontinuerligt så utvecklas nya tjänster 
och lösningar. Via webbförsäljningsverktyget GNTNet läggs ca 65 % av alla inköpsordrar. 
 
Målet för GNT är att bli den största leverantören hos GNTs kunder samt att bli den största 
kunden hos våra leverantörer. 
 
GNT fokuserar sig på en fokuserad distributionsmodell, koncentrationen ligger på utvalda 
grupper av produktlinjer från ledande tillverkare vilket ger GNT skalfördelar. Detta ger även 
en högre tillgänglighet, starkare relationer med leverantörer samt en prismässig 
konkurrenskraft. 
 
GNT representerar ca 70 leverantörer bl.a. 3COM, Adobe, Asustek, Canon, Compaq, Fujitsu 
Siemens, Hewlett-Packard, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Lexmark, LG, Microsoft, NEC, 
Samsung och Sony. GNTs kunder är återförsäljare i Sverige, Finland, och Baltikum.  
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Figur 5. Organisationschema GNT Sweden. 
 
Hela GNT Swedens organisationschema finns beskrivet i figur 5 ovan.  
 
Managing director har det övergripande ansvaret för hela GNT Sweden men medverkar även 
aktivt i säljprocessen samt utvecklingen med leverantörer. 
 
Finance sköter alla ekonomiska frågor med inbetalningar, utbetalningar, kontakten med 
kundernas ekonomiavdelningar, hantering av kreditlimiter, avtal med kreditförsäkringsbolag 
och banker m.m. 
 
Product Marketing Director har ansvaret för Product Sales, samt leverantörskontakter och 
budgetering samt deltar även i kundaktiviteter. 
 
Sales Team Leader har ansvaret för Account Sales samt budgeteringar av kunder men har 
även en egen kundbas. 
 
Web Manager har ansvaret för GNTNet och för alla elektroniska tjänster som GNT erbjuder. 
 
Office Manager har det övergripande ansvaret för allt som rör personal, kontoret, 
besökskalendrar, buggrapportering till E-bros m.m. 
 
IT Manager har ansvaret för GNT IT-system d.v.s. underhåll, installation och drift av hela IT-
systemet. 
 

Managing Director Sales Team Leader 

Product Marketing Director

Web Manager 

Office Manager 

Account Sales 

Product Sales 

After Sales 

IT Manager 

Web designer 

Finance 
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Product Sales (PS) har ansvaret för en viss leverantör eller en viss produktlinje. PS ansvarar 
för prissättning av produkterna, produktinformationen som finns på GNTNet, kampanjer samt 
kontakten med de tilldelade leverantörerna. PS har också ansvar för att hjälpa kunder med 
specifika produktfrågor. PS är den största avdelningen på GNT Sweden. 
 
Account Sales (AS) har ansvaret för sin tilldelade kundbas vad gäller kontakter, 
kampanjerbjudanden, budgetering m.m. AS är alltid den förstahandskontakten som kunden 
har med GNT. AS är den näst största avdelningen på GNT Sweden med. 
 
Web designern ansvarar för formgivning av alla kampanjer, utskick och mallar som GNT 
producerar. 
 
After Sales har ansvaret för alla returer och reklamationer från GNTs kunder. De ansvarar 
även för kontakter med logistikpartners. 
 
 
 
3.2 Affärssystemet DBM  
 
DBM, DataBase Management är GNTs affärsystem och DBM används i hela GNT Group. I 
Sverige används ett engelskt interface då koncernspråket är engelska. I Finland används dock 
en finsk språkversion av systemet. Affärssystemet är utvecklat av ett dotterbolag till GNT, E-
Bros som även står för vidareutveckling, bugg-fixning, efter beställning av GNT. E-Bros är 
ett eget bolag som har GNT som största kund men de har även andra kunder och äger 
rättigheterna till DBM. 
 
Affärssystemet i Sverige är sammankopplat med det finska affärssystemet, rent funktionellt 
ligger GNT Sweden upplagd som kund i det finska DBM. Nästan all information lagras och 
replikeras över till och från Finland, bl.a. information om order. Lagersaldon replikeras över 
var femtonde minut för att vara så rättvisande som möjligt. 
 
Office Manager, Product Sales och After Sales har även tillgång till det finska DBM via 
Terminal Server för att kunna komma åt viktig information. 
 
De moduler som presenterades ovan, förklaras och senare utvärderas, följer avgränsningen 
enligt kapitel 1.4 – Avgränsningar och struktur. 
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Figur 6. DBM Launchpad. 
 
CRM 
I CRM, Customer Relations Management, lagras all kunddata, alla ordrar och all information 
som rör försäljningen som leveranser, lagersaldo m.m. Denna modulen är kärnan i GNTs 
affärssystem. 
 
Pricing 
Hanterar prissättning av alla produkter och produktserier 
 
Purchase order 
Modulen innehåller funktioner för att lägga inköpsorder hos leverantörer. 
 
Mail Center 
Hanterar alla utgående mail från e-postservern till alla kunder som ligger i GNTs databas. E-
posten kan bestå av prislistor, veckoerbjudanden, speciella kampanjer eller information till 
kunder. 
 
Refund 
Alla krediteringar till kunder hanteras utifrån denna modul. 
 
Reports 
Med hjälp av rapportmodulen kan en mängd rapporter tas ut. Säljrapporter, lagerrapporten, 
leverantörsspecifika rapporter samt en mängd övriga rapporter som rör all aktivitet på GNT. 
 
Sales Ledger 
Ekonomiavdelningens modul genom vilken de bokar inbetalningar, utbetalningar och dylikt. 
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The Phone 
Med hjälp av telefonprogrammet lagras alla telefonnummer från kunddatabasen så vid 
inkommande samtal eller utgående ser man vilket kund man talar med. Det finns även 
direktlänkar till kunddatabasen för snabbare hjälp med kundspecifika frågor. 
 
Product Properties 
I denna modul lagras all visuell information om alla GNTs produktsortiment som visas på 
GNTs webbplats GNTNet. Produktinformationen består av produktinformation, 
produktbilder, specifikationer, serienamn m.m. 
 
Maintenance 
Modulen används av produktmarknadsföringen (PS) för att skapa bl.a. garantier, 
produktbundlingar m.m. 
 
RMA 
Denna del används endast av After Sales när de skapar returer av produkter, returnummer, 
returorsaker m.m. 
 
Buggrapportering och förbättringar 
Alla buggar rapporteras in ett buggrapporteringssystem till E-bros och därefter behandlas dem 
beroende på prioritering.  Alla förslag till förändringar i affärssystemet läggs in i en 
projektdatabas. Projekten ska därefter godkännas av ett team bestående av webbgruppen från 
de olika delarna av GNT Group. Därefter görs en beställning till E-bros av det godkända 
projektet.  
 
3.2.1 Bakgrund  
Då man blir introducerad för ett nytt affärssystem innebär det att man initialt har många 
åsikter och tankar om och kring affärssystemet. Vissa åsikter försvinner med tiden medan 
andra förstärks. För min egen del är DBM inget ultimat affärssystem av relativt många 
anledningar och dessa kommer var för sig att presenteras och kommenteras under kommande 
avsnitt och kapitel.  
 
 
3.3 Utvärdering av användbarhet 
 
3.3.1 Klassificering av användarna 
Med hänvisning till kapitel 2.5.1 ska användarna av ett system klassificeras utifrån 
arbetsuppgifter. Alla användare är dock obligatoriska användare (mandatory users) då alla 
tjänster kräver användning av affärssystemet. 
 
Direct users 
Inom GNTs organisation är nästintill alla direkta användare. Account Sales använder endast 
CRM-modulen för att komma åt kundinformation och lägga ordrar. Product Sales använder 
även CRM-modulen för att lägga ordrar och få tillgång till övergripande kundinformation. 
 
Indirect users 
Indirekta användare av GNTs affärssystem är återförsäljarens slutkunder då återförsäljarna 
kan använda GNTNet som offertverktyg och som informationsmaterial. 
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Remote users 
Denna typ av användare är slutkunder som kommer i kontakt med GNTNet via sin 
återförsäljares Webin-avtal. Ett Webinavtal ger en kopia av GNTNet men med 
återförsäljarens egen logotyp, produktkatalog samt prissättning. Slutkunderna använder inte 
systemet direkt men är beroende av det då systemet direkt påverkar återförsäljarens Webin-
lösning. 
 
Support users 
IT Manager är den enda supportanvändaren i GNTs organisation då denne ansvarar för att IT-
systemet samt DBM fungerar felfritt. 
 
Med hänvisning till kapitel 2.5.1- Lär känna användaren, ska användarna även klassificeras 
utifrån sina kunskapsnivåer. 
 
Novice users 
Den största delen av noviserna sitter på Account Sales avdelningen där de flesta har ingen 
eller väldigt liten erfarenhet av datorer.  
 
Intermittent users 
Denna typ av användarna finns det flest av på avdelningen Product Sales. Vissa delar av 
DBM används relativt sällan vilket medför att man mellan gångerna man använder vissa 
moduler hinner glömma bort stora delar av hur man använder den specifika modulen. 
 
Expert users 
Expertanvändarna på GNT är de som har stor erfarenhet av datorer, oftast i kombination med 
akademisk utbildning i någon form. De experter som finns sitter på PS- och 
Webbavdelningen.  
 
Användarna kan definieras utifrån den tidigare presenterade checklistan i kapitel 2.5.1: 
 
Användarinformation: 
Åldersgrupp: 20-40 år 
Utbildningsbakgrund: mycket skiftande, från endast gymnasieutbildning till universitet. 
Kunskaper: varierande, framförallt mellan olika avdelningar. 
 
Användning av systemet: 
Alla användare har en obligatorisk användning av systemet. 
 
Arbetsdetaljer: 
Denna information skiljer sig väldigt mellan de olika användare och därför är det omöjligt att 
göra en generell beskrivning. 
 
3.3.2 Användarkrav 
Vissa specifika krav från användarna kan klassificeras och ett antal attribut kan brytas ner i 
användbarhetsspecifikation. För att påvisa systemets beteende och vilka typer av åtgärder som 
utförs väljs ett antal förekommande åtgärder ut. Mätmetoder för dessa är svåra att uppskatta i 
tid och därför valdes antal musklick som mätmetod. Användbarhetsspecifikationen berör 
endast användarkrav enligt begränsningen i kapitel 1.4 – Avgränsningar och struktur. 
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Tabell 4. Användbarhetsspecifikation - utvalda exempel på användarkrav. 
 
Attribute Measuring method Worst case Planned level Best case Now level 
Prissätta en ny 
produkt 

Antal musklick 6 st musklick 3 st musklick 2 st musklick 5 st musklick 

Ändra 
produktbeskrivning 

Antal musklick 7 st musklick 4 st musklick 3 st musklick 6  st musklick 

Söka efter en 
specifik kund 

Antal musklick 4 st musklick 2 st musklick 1 st musklick 2 st musklick 

 
Ur användbarhetsspecifikationen i tabell 4 kan man utläsa att antalet musklick i nuvarande 
system generellt överstiger den planerade nivån. Vid en eventuell ny design av systemet bör 
detta uppmärksammas. 

 
 
3.3.3 Mätning av användbarhet 
Enligt Faulkners metod i kapitel 2.4.4. – Mätning av användbarhet gjordes ett testfall med 
mig själv som utvärderare - Ändra produktegenskaper i Product properties. 
 

• Tidsåtgång för att utföra uppgiften 
90 sekunder 

• Procent av uppgiften som är slutförd 
100 % 

• Procent av uppgiften som är slutförd per tidsenhet 
1.1 

• Kvot av framgång/nederlag 
80 % 

• Tidsåtgång för att avhjälpa fel 
15 sekunder 

• Frekvensen av användningen av online-hjälp och dokumentation 
0 

• Tidsåtgång för användningen av online-hjälp och dokumentation 
0 

• Procent av positiva/negativa kommentarer från användare 
100 % negativa 

• Antalet användningar av felaktiga kommandon 
2 st 

• Antalet rätt använda kommandon som återkallats av användaren 
0 st 

• Antalet kommandon som inte används av användarna 
Ett relativt stort antal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

23 

 
3.3.4 Utvärderingsmetod- Insamling av användarsynpunkter  
Utvärderingen av användbarhet har gjorts genom användarsynpunkter som samlats in med 
hjälp av ett frågeformulär till ett slumpmässigt utvalt antal anställda på GNT Sweden. Ur en 
synvinkel som en utvecklare som jobbar mot ett mål och undersöker om ett system är 
tillräckligt bra kändes insamlandet av användarsynpunkter som det bästa alternativet, se tabell 
3och kapitel 2.5.6 Utvärdering av användbarhet. Användarsynpunkter som insamlas via 
frågeformulär är ett relativt kostnadseffektiv och enkel metod att använda som även kräver 
ganska lite förarbete. Den enda svårigheten som kan uppkomma är frågeformuleringen som 
ska utformas så svaren blir till nytta.  
 
Antalet utvärderare bestämdes till 5st enligt Nielsens vedertagna metod som visar att 
kostnadseffektiviteten är högst vid 4 utvärderare, se figur 8. Tillsammans med resultatet av en 
heuristisk undersökning av användbarhets problem dras slutsatsen att det optimala resultatet 
uppnås om antal utvärderare består av 3-5 personer, se figur 9. 

 
 
Figur 8. Diagram över graden kostnadsfördelar jämfört med varierande antal utvärderare i en heuristisk 
utvärdering. Det optimala antalet enligt denna kurva är 4 utvärderare som ger fördelar som är 62 ggr större än 
kostnaderna (Nielsen, Use it) 
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Figur 9. Diagram över proportionen av användarbarhetsproblem hittade med heuristisk utvärdering med 
varierande antal utvärderare (Nielsen, Use it). Det optimala antalet ligger mellan 3-5 personer. 
 
 
Urvalsgruppen jobbar endast på Account Sales och Product Sales då dessa kändes som de 
mest representativa grupperna. De övriga avdelningarna på GNT är mycket små och tyvärr 
skulle det bli svårt att avsätta tid för frågeformuläret. Frågorna som ställdes var både av 
stängd karaktär med svar som ja eller nej samt frågor av en mer öppen karaktär som gav 
utvärderarna ett större utrymme för att uttrycka sina egna åsikter och tankar.  
 
Alla punkter i användarundersökningen och resultaten kommer att analyseras var för sig 
under kapitel 4.1 – Resultat från användarundersökningen. En fullständig översikt av resultat 
finns i bilaga 2. 
 
 
3.3.5 Standarder – Företagsstandarder- DBMs ”look and feel” 
De facto standarder  
CTRL-S som är ett snabbkommando för att spara är inte implementerat i DBM. I vissa 
moduler medför till och med användning av detta kommando en total systemkrasch. 
 
CTRL-F som är ett snabbkommando för sökfunktion. Detta finns implementerat i vissa 
moduler av DBM, t.ex. Product Properties.  
 
Enter-funktionen finns inte implementerad i DBM. När en åtgärd ska utföras måste den 
avslutas med musklick istället för att använda sig utav Enter-knappen. 
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Figur 10. Pricing modul – Add Product – en flexibel trädstruktur. 
 
DBMs användargränssnitt är uppbyggt i en synlig trädstruktur. Trädstrukturen i vissa 
modulen utformas av användarna, till exempel i Pricing medan i andra moduler som Product 
properties är trädstrukturen given.  
 
Trädstrukturen i Pricing är given efter olika prislistgrupper som användarna själva skapar, 
oftast sorteras dessa per leverantör till exempel Microsoft och delas därefter in i subgrupper 
som klassificeras efter kundgrupper. I underliggande träd skapas sedan en prislista, en 
produktgrupp med ingående produkter samt en kundgrupp med ingående kunder se figur 10. 
Prislistor och kundgrupper kan utformas på flera olika sätt, priser kan sättas med en given 
marginal i procent eller med ett fast pris, kundgrupper kan bestå av alla kunder, utvalda 
kunder eller segment av kundgrupper.  
 
Strukturen i Product properties är däremot nästan helt default inställd. Träden byggs upp per 
leverantör till exempel Microsoft, sedan per produktgrupp till exempel Mjukvara. 
Produktgruppen är indelad i olika serier av produkter, till exempel Windows XP Home OEM, 
där produkter sorteras in efter tillhörighet. Serier och produkter kan skapas av användarna. 
Varje produkt ges en rad olika egenskaper som i sin tur utgör material och underlag till 
utformning av GNTs webbsida, GNTNet. Egenskaper ändras och läggs till av användarna och 
består bland annat av produktbilder, produktbeskrivningar, kompatibilitet, systemkrav, 
storlek, vikt, tekniska specifikationer, länkar till tillverkarens webbsida och även 
informationsblad om produkten se figur 11.  
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Figur 11. Product Properties – Produktnivå  
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultat från användarundersökningen samt ett förslag på ny design.  
Resultatet från användarundersökningen har delats upp ämnesvis på samma sätt som frågorna 
i enkätundersökningen. 
 
 
4.1 Resultat från användarundersökningen 
 
4.1.1 Användarens kunskaper 
Användarnas kunskaper i urvalsgruppen var relativt homogena. Urvalsgruppen har i 
genomsnitt jobbat på GNT mellan 6 månader till 2 år. Alla använder sig av affärssystemet 
dagligen även om fördelningen mellan de olika modulerna kunde skilja sig. Account Sales 
jobbar uteslutande i CRM-modulen medan Product Sales arbete i systemet kan variera brett 
mellan CRM, Pricing, Product Properties, Refunds, Maintenance, Reports beroende på vilken 
åtgärd som ska utföras.  
 
Alla i urvalsgruppen har tidigare erfarenhet från försäljningsyrket och hade även kommit i 
kontakt med datorer i sitt tidigare yrkesliv. Däremot hade en del av urvalsgruppen erfarenhet 
från tidigare affärssystem medan andra inte hade det. Kontorsprogram hade hela 
urvalsgruppen kommit i kontakt med tidigare, medan en person även hade 
programmeringskunskaper. 
 
 
4.1.2 Funktionalitet och förståelse 
På frågan om det var uppenbart hur man skulle lösa en specifik uppgift i systemet svarade 3 
av 5 i urvalsgruppen att det inte stämde in på deras egen uppfattning. 3 av 5 i urvalsgruppen 
ansåg att det inte gick att missförstå hur systemet skulle användas även om en av personerna 
uppgav att den inte nu gjorde det, vilket tyder på viss tveksamhet.  
 
Anledningar som uppgavs vara grund för eventuella missförstånd var: 

• Ologisk ordning 
• Dålig koppling mellan olika moduler 
• Dåliga kortkommandon  
• Knepiga gränssnitt 
• Ingen hjälpfunktion 
• Systemfel och buggar 

 
 
4.1.3 Presentation av information 
Informationsvisning är en annan viktig del och urvalsgruppen fick ta ställning till om den 
information som presenterades av systemet var tillräcklig eller till och med överflödig för att 
lösa en specifik uppgift. Den generella uppfattningen i gruppen var att informationen var 
tillräcklig även om det skulle kunna finnas mer funktionalitet i vissa moduler. Däremot ansåg 
flera att det visades för mycket information och att det skulle kunna anpassas mer efter vilka 
arbetsuppgifter och positioner som man som användare har. 
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4.1.4 Viktig information 
När en viss typ av information i systemet betonas på något sätt för att ge mer tyngd så kan 
detta uppfattas som positivt; att man som användare även uppfattar informationen 
betydelsefull. Detta ansåg alla i urvalsgruppen att DBM gör. Vissa önskemål om mer 
individanpassad information framkom dock.  
4.1.5 Genvägar och defaultvärden 
Alla i urvalsgruppen kände till några genvägar, t.ex. snabbsökning av order. De defaultvärden 
som finns i systemet ansågs vara viktiga och uppfattningen var även att det kunde finnas mer 
defaultvärden, t.ex. förinställda användare på prislistor. Urvalsgruppen kunde även uppge ett 
antal kortkommandon i systemet, t.ex. sökfunktionen CTRL-F. En viss avsaknad av 
kortkommandon verkar dock finnas, exempelvis så är inte Enter-funktionen implementerad 
utan för att välja en funktion i en dialogruta så krävs det att man använder sig av musen. Men 
inga av de existerande kortkommandona ansågs vara överflödiga. 
 
 
4.1.6 Språk 
Språket och ordvalet i DBM ansågs vara tveksamt och anledningar till åsikten var dåliga 
ordval, knepiga översättningar från den ursprungliga finska versionen av DBM. Övergripande 
uppfattades det inte av urvalsgruppen att det användes för mycket fackuttryck, utan det största 
hindret för en fullständig förståelse var när översättningen inte var fullständig och språket 
delvis bestod av finska.  
 
 
4.1.7 Uppgiftscentrering 
Om användargränssnittet är utformat efter urvalsgruppens arbetsuppgifter var svårt att 
fastställa då resultatet var tvetydigt. Men vissa användare ansåg att några delar skulle kunna 
förbättras och på så sätt förenkla deras arbetsuppgifter. 
 
Förslag på förändringar rörande användargränssnittet: 

• Färre antal tabbar 
• Mindre information – mer anpassar beroende på vilken typ av användare. 
• Bättre fönsterhantering 

 
 
4.1.8 Allmänt 
Den allmänna uppfattningen om svårighetsgraden på användningen av DBM var att det nu är 
lätt att använda. Men det framgick även att det verkar ha funnits problem under 
inlärningsprocessen. En anledning till att systemet kan uppfattas svårt som uppgavs är att det 
är ett ologiskt system.  
 
Förslag på förändringar: 

• Två användarlägen ett Standardläge och ett Expertläge som snabb kan skiftas 
• Fler valmöjligheter-bättre snabbval och kortkommandon 
• Gör systemet mer likt Windows 

 
Följande problem med systemanvändningen upplevdes av urvalsgruppen:  

• Buggar- systemfel 
• Dålig koppling till webben 
• Ingen hjälpfunktion 
• Ändringar som t.ex. rör produktinformation blir inte verksamma förrän efter ett dygn 
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Urvalsgruppen använder sig av några olika vägar för att lösa problem när de uppstår. 
Avhjälpning av problem sker främst genom: 

• Kollegor 
• IT-tekniker 
• Buggrapportering 
• Kollegor i Finland 
• ”Trial & error” 
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4.2 Förslag till ny design 
Metoden som valts för att presentera en ny design är State Transition Diagrams - STD, 
förligare information se kapitel 2.5.4 Designen av systemet. Anledningen till att just denna 
metod valdes var att man lätt kan se systemets beteende med avseende på inmatningar eller 
kommandon från användaren samtidigt som man får insikt vad systemet producerar efter 
användningen. Då min utvärdering handlade mycket om brister i bl.a. funktionalitet och 
förståelse ansågs detta vara ett lämpligt sätt att presentera en ny design av systemet det även 
var passande för målgruppen utvecklare. Ett utvalt scenario har valts ut och detta ska ses som 
representativa för hela systemet. För att belysa skillnaden presenteras först en STD av det 
befintliga systemet, sedan visas ett förslag på en ny design. 

 
Figur 12. State Transition Diagram över befintligt system – Product properties – Edit product features   
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Figur 13. State Transition Diagram  förslag på ny design – Product properties – Edit product features   
 
Den nya designen har minskat ner antal tillstånd och därmed också antal kommandon från 
användaren. Detta bör medföra ett mer användbart system.  Leverantörstillståndet från det 
befintliga systemet borde tas bort då alla användare av systemet har leverantörer kopplat till 
sitt användarnamn. Så när man loggar in i DBM bör denna information sättas som default 
istället för att behöva ange det varje gång. På samma sätt kan man eliminera språktillståndet 
eftersom det väljs vid inloggningen och kan därefter sättas som default. Ett av önskemålen 
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5.  Slutsatser 
 
Detta kapitel ska besvara mina problemformuleringar och uppfylla mitt syfte. För att få detta 
så överskådligt som möjligt så upprepas problemformuleringarna nedan: 
 
Hur definieras användbarhet? 
 
Enligt ISO beskrivs användbarhet som den effektivitet, prestationsförmåga och 
tillfredsställelse med vilken en specifik användare kan uppnå specifika mål i en särskild 
miljö.  
 
Effektivitet definieras av att användaren kan utföra den tänkta uppgiften för systemet. 
Användarens prestationsförmåga, räknar med ett tidsperspektiv i sin definition och anges 
oftast i relation till andra liknande system. Tillfredsställelse är hur användaren uppfattar 
systemet, hur bekväma de känner sig eller varför användare föredrar ett visst system framför 
ett annat system. 
 
 
På vilket sätt kan ett system utvecklas för att maximera användbarheten? 
 
Usability engineering är ett arbetssätt som uppkom i samband med tanken om att utveckla 
användbara system. Arbetssättet beskrivs i livscykelsammanhang där olika deluppgifter sätts 
upp. 
 
 
Kan man mäta användbarhet och i så fall, hur gör man det? 
 
Användbarhetsmätningar kan göras utifrån effektivitet, prestationsförmåga och 
tillfredsställelse med olika metoder för att mäta tidsåtgång, procentsatser av slutförda 
uppgifter, kvot av framgång nederlag, tidsåtgång för felavhjälpning, utfall av 
kommandohantering etc.  
 
 
Med vilka metoder kan ett systems användbarhet utvärderas? 
 
Olika metoder för att utvärdera ett systems användbarhet används beroende på en rad faktorer 
såsom syfte, stadie i utvecklingsprocessen, användarinvolvering, utvärderingsdata och 
praktiska åtgärder. Definitionen av ett klart syfte med utvärderingen är av stor vikt, syftet kan 
karaktäriseras som följande: är systemet bra nog, vilket system är bäst, hur fungerar systemet i 
praktiken och om systemet följer en standard. Sedan är det även betydelsefullt att veta vilken 
typ av information man vill ha ut av sin undersökning, kvalitativ eller kvantitativ information. 
Kombinationen av olika metoder tenderar dock att ge bäst resultat då dess egenskaper passar 
olika faser i utvecklingsprocessen. Valet av utvärderingsmetod är hårt kopplar till syftet med 
utvärderingen. Vissa metoder som passar bra för en frågeställning som; är systemet bra nog 
lämpar sig inte för en jämförelse mellan olika system. De utvärderingsmetoderna som 
presenterats i denna rapport är observationer och övervakning, insamlande av 
användarsynpunkter, experiment, interpretiv metod samt prediktiv metod.  
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5.1 Slutsatser från användarundersökningen 
För att besvara en av mina frågor krävdes en användarundersökning. Användarna i min 
undersökning består utav både noviser samt experter baserat på att delar av urvalsgruppen har 
mycket liten erfarenhet av datorer och affärssystem sedan tidigare medan andra besitter en 
betydligt högre grad av kunskap i området.  
 
Förståelsen för systemet ifrågasätts starkt då det inte direkt framgår hur man ska lösa en 
specifik uppgift i. Då dagliga användare av systemet är av denna uppfattning så kan bör detta 
uppmärksammas. Vidare så är min slutsats att även funktionaliteten är bristande eftersom 
missförstånd förekommer. Orsaker till dessa nedslag på både funktionaliteten och förståelsen 
kan härledas till följande: 
 

• Brist på kortkommandon 
• Integration mellan olika moduler 
• Gränssnitt som inte är anpassade för användarna eller syftet. 
• Total avsaknad av hjälpfunktion 

 
Informationspresentationen i systemet verkar var tillgodosedd men även här finns det brister. 
Datorinteraktionen påverkas negativt av för lite flexibilitet på användarnivå då viss 
information ibland är överflödig för en specifik användare beroende på arbetsuppgifter och 
position. 
 
De kortkommandon och genvägar som finns i det nuvarande systemet uppskattas och används 
av användarna. Däremot saknas  viktiga funktioner som Enter, istället används 
musklickningar. Inverkan av detta faktum är inte bara en sämre interaktion utan det medför 
även risker för ett högre antal belastningsskador som en följd av monotont arbete. Språket och 
ordvalet i systemet är svårt att förstå vilket kan härledas till tveksamma översättningar och ett 
dåligt ordval men användningen av fackuttryck är inte något hinder för en optimal användning 
av systemet.  
 
Användargränssnittet har avsaknader på utformningen då det gäller tabbhantering, 
användaranpassade vyer samt fönsterhanteringen. 
 
Den allmänna uppfattningen av systemet är att det är lätt att använda men att 
inlärningsprocessen kan vara komplex och innan man är fullärd kan systemet vara svårt att 
använda maximalt.  De mest negativa med systemet är bristen på hjälpfunktion och buggar 
och systemfel. 
 
Ytterligare en synpunkt rör problemhanteringen som inte sker rutinmässigt, beroende på att 
det inte finns någon etablerad sådan för användarfel, utan det finns endast en rutin för 
systemfel.   
 
Kan GNT Swedens affärssystem kännetecknas som användbart? I så fall på vilka grunder? 
 
För att återkoppla detta gentemot min problemformulering; om systemet kan anses som 
användbart, så kan jag relativt starkt hävda att systemet inte är användbart. Om man hänvisar 
till de definitioner som presenterats tidigare rörande användbarhet så kan inga andra slutsatser 
dras. Effektiviteten kan man kanske inte se några uppenbara problem med men åsikterna från 
användarna tyder på en mängd brister bl.a. buggar och avsaknaden av en hjälpfunktion.  
Användarens prestationsförmåga är nedsatt av en rad problem till exempel funktionalitet och 
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förståelseproblem. Tillfredsställelse med systemet är inte heller den allmänna uppfattningen 
hos användarna då de uppgett nedslag på nästan varenda fråga även om det ibland framförts i 
samband med positiva utlåtanden.  
 
 
5.2 Rekommendationer 
De rekommendationer som presenteras nedan är en sammanställning av 
användarundersökningen samt mina egna personliga åsikter. 
 
Vilka förslag till förändringar kan tänkas göras för att eventuellt förbättra användbarheten? 
 

• Införa fler de factostandarder som Windows har  
• Införa fler kortkommandon. 
• Mer lättmanövrerade menyer 
• Mer feedback från systemet efter utförda uppgifter 
• Två användarlägen: ett Standardläge och ett Expertläge som snabbt kan bytas 
• Uppföra en befintlig manual hjälpfunktion exempelvis en webbaserad 

 
Dessa åtgärder skulle leda till en avsevärt mer användbart system: 
 
Effektiviteten skulle bli bättre för intern personalutbildning med en hjälpfunktion och en 
manual och även det dagliga arbetet med systemet, vilket i längden även minskar 
utbildningskostnaden. 
 
Med mer feedback från systemet skulle noviserna känna sig säkrare i sin användning av 
systemet vilket ger en större tillfredsställelse med systemet. 
 
Bättre kunskapsnivåer hos personalen vilket ger många positiva verkningar såsom mindre 
inknappningsfel, snabbare systemhantering och mindre frustration från användarna. 
Datorinteraktionen och prestationsförmågan skulle förbättras avsevärt, den allmänna 
inställningen till systemet bli positivare samt att tillfredställelsen med systemet skulle bli 
större. 
 
Ergonomi- mindre koncentrerat jobb med musanvändning och en mer aktiv användning av 
tangentbordet leder mindre belastning i axlar vilket i sin tur bör göra sig uttryck i mindre 
belastningsskador, sjukskrivningar samt förbättra arbetsmiljön märkbart. 
 
 
5.3 Fortsatt arbete 
Uppsatsen kommer att överlämnas till ledningsgruppen för GNT Sweden AB. De 
rekommendationer som givits ges till E-bros, dotterbolaget som ansvarar för affärssystemet. 
Om något kommer att åtgärdas återstår att se då ledtiden för nya projekt är  lång samtidigt 
som prioritering oftast görs av personer som inte är insatta i systemvetenskap  
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6. Diskussion 
 
 
6.1 Faktadelens omfattning och utformning  
Faktadelens omfattning och utformning har varit relativt fokuserad på ett synsätt där Xristine 
Faulkner med Usability Engineering påverkat mig starkt. Jag har medvetet valt att inte 
presentera x antal olika fakta och metoder för att det finns lika många åsikter som litteratur 
skriven i ämnet. Många delar som presenteras som ett led i Usability Engineering har senare 
inte berörts i min egen undersökning enligt givna avgränsningar. Men de presenterades för att 
ge läsaren en helhetssbild, att bara presentera de delar som min egen undersökning berör, 
skulle ta begrepp och tankesätt ur sin faktiska innebörd och sitt sammanhang. 
 
6.2 Val av metoder och tillvägagångssätt 
Mitt val av metoder och tillvägagångssätt har nog varit den mest krävande och svåraste 
uppgiften, många timmar spenderades på att bara tänka på vilket typ av resultat jag var ute 
efter, vilka metoder och undersökningar som var praktiskt genomförbara, hur min egen roll i 
undersökningen kunde klassificeras och vilket metod som lämpade sig för synsättet. Att jag 
senare valde att göra en användarundersökning ur synsättet; en utvecklare som mot ett givet 
mål, undersöker ett systems kvalité var på grund av en rad olika orsaker, en del rent praktiska 
frågor som tidsåtgång, kostnader och omfattning, men även att metoden skulle passa mitt 
syfte med utvärderingen.  
 
6.3 Min egen roll som anställd på GNT Sweden och kontinuerlig användare av systemet.  
Denna undersökning påbörjades efter att mina egna tankar och reflektioner kring huruvida 
GNT Swedens affärssystem var användarvänligt eller inte och vilka förbättringar som skulle 
kunna göras för att förbättra användarvänligheten avsevärt. Min anställning på GNT Sweden 
inleddes i samband med GNT Swedens start sommaren 2003. Som Product Sales för 
affärsområdet mjukvara och sedan hösten 2004 tillika Team Leader för mjukvara, har jag 
under de senaste två åren varit en mycket kontinuerlig användare av DBM. Det faktum att jag 
själv använder systemet samtidigt som jag ska agera som utvärderare av systemet har givetvis 
både sina fördelar och nackdelar.  
 
En av fördelarna är att jag faktiskt vet hur systemet fungerar, hur olika åtgärder ska utföras 
men jag har även en stor insikt i de begräsningar och brister som finns. I rollen som 
utvecklare som jobbar mot ett mål och undersöker om ett system är tillräckligt bra kan detta 
naturligtvis bidra till att minska objektiviteten och att man kanske redan har en bestämd 
uppfattning om vilket resultat en användarundersökning skulle ge. Ytterligare en negativ 
påföljd av att jag själv jobbar på GNT Sweden var att min användarundersökning inte 
uppmärksammas och togs på samma allvar som om det var en utomstående som har 
genomfört den. 
 
Som ett resultat av min utvärdering av användargränssnittet har en rad brister vad gäller 
användbarhet påpekats, vissa i detalj och andra i större omfattning. En naturlig fortsättning på 
detta skulle vara att förankra nödvändiga förändringar hos ledningen för GNT Sweden, 
detaljstudera de belysta problemen för att sedan kunna presentera en förbättring av systemet 
funktionellt. När sådana förändringar är gjorda skulle man antagligen behöva göra ytterligare 
utvärderingar för att kontrollera om användbarheten har förbättrats.  
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Ett fortsatt arbete med GNT Swedens affärssystem kan medföra en rad förbättringar för 
användarna och bör därför genomföras. Enligt mig så är det en förutsättning för att systemet 
ska kunna användas i sitt tänkta syfte. Mina åtgärder kan tyckas vara relativt stora men med 
tanke på det eventuella mervärdet som jag presenterat i mina slutsatser bör de tas på fullaste 
allvar.    



  

37 

Referenser 
 
Litteraturreferenser 
Faulkner Xristine (2000), Usability Engineering. London: Macmillan Press Ltd. ISBN 0-333-
77321-7. 
 
Lövgren Jonas (1993), Human-Computer-Interaction – What every system developer should 
know. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-39651-1 
 
Norman Donald (1998), The design of Everyday Thing. London: MIT Press. ISBN 0-262-
64037-6 
 
Preece Jenny, Rogers Yvonne, Sharp Helen, Benyon David, Holland Simon, Carey Tom, 
(1994),  Human-Computer Interaction. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 0-201-
62769-8. 
 
 
Elektroniska referenser. 
http://www.ida.his.se/ida/htbin/exjobb/1999/HS-IDA-EA-99-313 
Johansson Robert 2004-08-06  
 
http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_evaluation  
Nielsen Jakob 2005-03-21 kl.  
 
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16883&ICS1
=13&ICS2=180&ICS3= 
ISO 9241-11 2005-04-28 



  

38 

8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1- Insamlande av användarsynpunkter - Frågeformulär 
 
Namn: 
Befattning/tjänst: 
Företag: 
 
1. Användarens kunskaper  
 
Kunskaper om det specifika systemet 
1.1 Hur ofta använder du DBM (varje dag, varje vecka, varje månad)? 
1.2 Hur länge har du använt dig av DBM i ditt arbete? 
 
Kunskaper inom arbetsområdet 
1.3 Hur länge har du arbetet inom försäljningsyrket? 
1.4 Har du använt datorer i ditt tidigare yrkesliv/studietid, i så fall i vilken utsträckning? 
1.5 Vilka affärssystem/program är du bekant med sedan tidigare? 
 
 
2. Funktionalitet och förståelse 
2.1 Tycker du att det är uppenbart hur man ska utföra vissa uppgifter i systemet, t.ex. lägga 
upp en ny kund eller uppdatera produktbeskrivningar? 
2.2 Går det att missförstå hur du ska lösa ett visst problem i systemet? 
2.3 Om det går att missförstå, beskriv varför. 
 
3. Presentation av information 
3.1 Tycker du att den information som presenteras i vyerna gör att du kan lösa uppgiften på 
rätt sätt, ? 
3.2 Om du saknar information, varför och vilken typ av information saknar du? 
3.3 Finns det någon information som visas i vyerna som du anser är onödig, i så fall vilken 
och varför? 
 
4. Viktig information 
4.1 Om det finns någon typ av betoning på en del av information som visas, anser du att den 
informationen är viktig? 
4.2 Finns det övrig information som borde betonas, ge exempel? 
 
5. Genvägar och defaultvärden 
5.1 Finns det genvägar i programmet för olika operationer,? Nämn några. 
5.2 Är den information som visas som default viktig, t.ex. kunddata eller produktdata? 
5.3 Saknas det defaultvärden någonstans? 
5.4 Är defaultvärden överflödiga någonstans? 
5.5 Finns det några kortkommandon i programmet? Nämn några 
5.6 Saknar du några kortkommandon eller finns det några överflödiga? Ge exempel. 
 
6. Språk 
6.1 Tycker du att språket och ordvalet i programmet är klart och tydligt? 
6.2 Är det för mycket fackuttryck? 
6.3 Finns det några uttryck som du upplever svåra att förstå? 
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7. Uppgiftscentrering 
7.1 Tycker du att användargränssnittet är utformat efter strukturen på dina arbetsuppgifter? 
7.2 Skulle du vilja ändra på någon del av användargränssnittet så det underlättar ditt arbete? 
7.3 Vilken del i så fall? 
 
8. Allmänt  
8.1 Upplever du att systemet är lätt eller svårt att använda? Ge exempel. 
8.2 Finns det något i användargränssnittet som du skulle vilja ändra på, i så fall varför och 
vad? 
8.3 Upplever du några typer av problem med användningen av systemet,? Beskriv dessa. 
8.4 Om det uppstår ett problem hur löser du det? 
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8.2 Bilaga 2- Presentation av svar från användarundersökningen 
 
 
Uppgifter om användaren 
 
a) Användare 1 - Account Sales 

b) Användare 2 - Product Sales 

c) Användare 3 - Account Sales 

d) Användare 4 - Product Sales  

e) Användare 5 - Product Sales 

 
1. Användarens kunskaper  
 
Kunskaper om det specifika systemet 
1.1 Hur ofta använder du DBM (varje dag, varje vecka, varje månad)? 
 
a) Varje dag 

b) Varje dag 

c) Varje dag, hela tiden 

d) Varje dag 

e) Varje dag 

 
 
1.2 Hur länge har du använt dig av DBM i ditt arbete? 
 
a) I elva månader 

b) 12 månader 

c) Sedan slutet utav juni år 2003 

d) Sedan juni 2003 

e) Snart två år 

 
 
Kunskaper inom arbetsområdet 
1.3 Hur länge har du arbetet inom försäljningsyrket? 
 
a) I ca 2 år sammanlagt 

b) 12 månader 

c) Sedan år 2000 

d) Sedan  år 2000 

e) 6 år 

 
1.4 Har du använt datorer i ditt tidigare yrkesliv/studietid, i så fall i vilken utsträckning? 
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a) ja väldigt mycket 

b) Mycket. Dels i mitt jobb som IT-värd på universitet och dels massor under labbar, 
rapporter m.m. under studietiden 
 

c) När jag studerade, vid uppsatser och liknande arbeten. I mina tidigare arbeten som säljare 
på Tele 2 och när jag även suttit på kundtjänst. 
 

d) Ja väldigt mycket, både som programmerare och användare 

e) Ja dagligen 

 
1.5 Vilka affärssystem/program är du bekant med sedan tidigare? 
 
a) Olika kundbaserade program 

b) Intentias Movex 

c) Dialer system 

d) Interna säljsystem 

e) Interna säljsystem 

 
 
 
2. Funktionalitet och förståelse 
 
2.1 Tycker du att det är uppenbart hur man ska utföra vissa uppgifter i systemet, t.ex. lägga 
upp en ny kund eller uppdatera produktbeskrivningar? 
 
a) ja 

b) Nej absolut inte. Saker måste utföras i en icke intuitiv ordning. Kopplingen mellan de olika 
programdelarna är otydlig. Man måste använda olika språkversioner för att göra vissa saker. 
 
c) Ja jag tycker det är väldigt enkelt att arbeta i, har inte tyckt att något har varit krångligt. 
 

d) Nej, det finns en mängd svårigheter, dåligt med kortkommandon, knepiga gränssnitt, bitvis 
buggigt och segt att jobba i. 

e) Nej 

 
2.2 Går det att missförstå hur du ska lösa ett visst problem i systemet? 
 
a) nej, inte nu. 

b) Ja, och avsaknaden av hjälpfunktion gör inte saken bättre 

c) Nej inte direkt, det man kan missförstå är status i systemet då det inte alltid länkas tillbaka 
från Finland, d.v.s. replikering men det är mera att man blir vilseledd och vet inte om 
leveranser gått eller ej. 
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d) Nej inte rent generellt men vissa systemfel kan leda till tolkningsfel. 

e) Ja 

 
2.3 Om det går att missförstå, beskriv varför. 
 
a) ja 

b)  

c)  

d)  

e) Systemet är ej speciellt logiskt. 

 
 
3. Presentation av information 
 
3.1 Tycker du att den information som presenteras i vyerna gör att du kan lösa uppgiften på 
rätt sätt, ? 
 
a) Saknar info om när produkter och leveranser blir försenade. 
b) Informationen finns men är väldigt knapphändig, dock så hjälper den. 
 

c) Ja det tycker jag 

d) Jo 

e)  

 
3.2 Om du saknar information, varför och vilken typ av information saknar du? 
 
a) nej, all info är bra 

b) Info saknas om hur man gör. Ta exempelvis prisprogrammet. Inte någon form av hjälp 
överhuvudtaget. 

 

c) Kunna se det finska systemet så att jag kan se vad som finns där, allokerings köer och 
produkter som jag ej ser i det svenska. 
 

d) Ej fullständig information i den svenska versionen av affärssystemet. 

e) Det mesta 

 
3.3 Finns det någon information som visas i vyerna som du anser är onödig, i så fall vilken 
och varför? 
 
a) ja om den berör mitt arbete 

b) Det finns för mycket information i exempelvis kunddelen. Jag behöver inte veta allt. 
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c) Nej 

d) Ja för mycket information skulle anpassas mer efter arbetsuppgifterna 

e) Det är väl snarare så att vi ej behöver se all information som visas, man skulle säkerligen 
kunna skala ner den information som visas, dock beror detta på vilken befattning man har. 
Vilket torde göra systemet mer användarvänligt. 

 
 
4. Viktig information 
 
4.1 Om det finns någon typ av betoning på en del av information som visas, anser du att den 
informationen är viktig? 
 
a) Leveransbesked 

b) Nej 
c) Ja om det handlar om något jag ska veta eller som har med arbetet att göra är det viktigt 

d) Ja 

e) Ja 

 
4.2 Finns det övrig information som borde betonas, ge exempel? 
 
a) Nej  

b) Nej  

c) I vissa fall att alla fyller i viktig information i Contacts så man vet vad kunder vill , och vad 
för slags problem de har råkat ut för. 
 

d) Nej 

e) Kundens betalningshistorik borde vara synlig på en gång då man går in i kreditfliken, man 
skall ej behöva plocka fram den informationen genom att klicka sig fram i steg. 

 
 
5. Genvägar och defaultvärden 
 
5.1 Finns det genvägar i programmet för olika operationer,? Nämn några. 
 
a) Kopiera art nr i ordrar 

b) Genväg till att ringa från öppen kund. Även prislistor 

c) Istället för att gå in på kund konto för att se en leverans eller order kan man gå på find 
shipment klicka i numret likaså Find order… 
 

d) Ja några. Sök efter produkt 

e) Det finns snabbknappar för lättare åtkomst t.ex. hämta prislista i pricing-delen.  
Man kan på ett lättare sätt lägga en kund på bättre/sämre prislista via kunddatabladet 
Snabbknapp finns för snabbare åtkomst av leverantör i Product Properties 
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5.2 Är den information som visas som default viktig, t.ex. kunddata eller produktdata? 
 
a) ja 

b) Kunddata ja, produktdata nej 

c) Ja det är den 

d) Ja 

e) Ja 

 
5.3 Saknas det defaultvärden någonstans? 
 
a) vet ej 

b) Ja, exempelvis ordersök 

c) vet ej 

d) Ja man borde automatisk få upp sina prislistor m.m. 

e) Inte inom vårt segment av produkter 
 

 
5.4 Är defaultvärden överflödiga någonstans? 
 
a) Nej 

b) Nej 

c) vet ej 

d) Nej 

e) Nej 

 
5.5 Finns det några kortkommandon i programmet? Nämn några 
 
a)  

b) Känner inte till några 

c) Inga jag använder 

d) CTRL- F för att söka efter en produkt 

e) kortkommandon som finns är ctrl-f, ctrl-v/ctrl-p 

 
5.6 Saknar du några kortkommandon eller finns det några överflödiga? Ge exempel. 
 
a) Nej  

b) Vanliga ordinära tabb fungerar inte ens överallt. Kortkommandon till olika funktioner bör 
stå bredvid funktionen i menyer. 
 

c) Inga överflödiga för dom som använder dem, saknar enter 
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d) Jag saknar funktion för att spara i pricing, egentligen alla funktioner i pricing 

e) Nej 
 
 
6. Språk 
 
6.1 Tycker du att språket och ordvalet i programmet är klart och tydligt? 
 
a) ja, förutom när det är på finska 

b) Språk: under all kritik. Ordval kasst 

c) Ja jag har inte haft några problem förutom ibland när det står på finska är det ju inte så lätt 

d) Språket kan lätt missförstås och är ibland felaktigt vid översättningar 

e) Nej 

 
6.2 Är det för mycket fackuttryck? 
 
a) lagom 

b) Nej 

c) Nej det tycker jag inte. Inte för min del i varje fall 
 
d) Nej  

e) Nej 

 
6.3 Finns det några uttryck som du upplever svåra att förstå? 
a) nej 

b) Nej 

c) Nej om man bortser från vissa finska ord så är det okej för mig 

d) Nej bara om det är på finska 

e) Ja detta beror dock på den översättning som gjorts, har gjort slarvigt bitvis. Vissa 
felmeddelanden kommer på finska. 

 
 
7. Uppgiftscentrering 
 
7.1 Tycker du att användargränssnittet är utformat efter strukturen på dina arbetsuppgifter? 
a) ja, i stort 

b) Nej 

c) Vet ej 

d) Nej  

e) Gränssnittet är ok 

 
7.2 Skulle du vilja ändra på någon del av användargränssnittet så det underlättar ditt arbete? 
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a) ja 

b) Mindre tabbar skulle underlätta. Alla är dessutom inte relevanta 

c) Vet ej 

d) Mindre information i vissa vyer och mer i andra. 

e) Nej inte direkt 

 
7.3 Vilken del i så fall? 
 
a) Jag skulle vilja ha del av vissa produkt ansvarigas program 

b) Ta bort hälften av tabbarna i CRM – öppen kund. Man använder i princip bara tre eller 
fyra. 
 
c) Vet ej 

d) bl. a. CRM och Pricing, Product properties 

e) Möjligtvis en bättre fönster struktur. 

 
 
8. Allmänt  
 
8.1 Upplever du att systemet är lätt eller svårt att använda? Ge exempel. 
 
a) väldigt lätt. 

b) När man kan det går det ganska bra att använda – men det är en hög inlärningströskel. 
 
c) Jag tycker det är enkelt att hitta i… Att hitta ordrar och hitta kunder info o.s.v. 
 

d) Jo nu när man är van men det var svårt att lära sig. 

e) Systemet är ej speciellt logiskt uppbyggt vilket medför att man måste ha en ganska 
genomgående utbildning för att kunna utnyttja systemet 

 
8.2 Finns det något i användargränssnittet som du skulle vilja ändra på, i så fall varför och 
vad? 
 
a)  

b) Två former av användarlägen. Ett standardläge där bara de funktioner som man arbetar 
med syns och ett Expertläge där man har alla programmets funktioner tillgängliga. Man skall 
på ett enkelt sätt kunna växla mellan de olika lägena 

c)  

d) Fler valmöjligheter om man vill använda snabbval m.m. 

e) Går ju alltid att göra systemet trevligare att jobba i, man kanske skulle kunna göra fönster 
mer likt Windows samt de ikoner som finns ännu mer tydliga så man genom att titta på dem 
kunna förstå var man kommer är man klickar på dem 
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8.3 Upplever du några typer av problem med användningen av systemet,? Beskriv dessa. 
 
a) Problem med att spara ordrar. 

b) Systemets koppling till webben är inte direkt. Avsaknad av hjälp. 
 
c) Ibland när det hänger sig eller blir utslängd är ju det ganska påfrestande på sin annars 
snabba arbetstakt… 
 
d) Ingen hjälpfunktion eller dokumentation. 

e) När man vill göra ändringar så slår dessa ej igenom förrän dagen efter vilket man borde 
kunna tvinga igenom. Vissa ändringar är så pass viktiga enligt mig 

 

8.4 Om det uppstår ett problem hur löser du det? 
 
a) Jag löser det med hjälp av erfarenheten som jag fått av tidigare problem. 

b) Frågar mina arbetskamrater 

c) Talar med Peter vår Datatekniker eller våran kontorschef Heidi som får buggrapportera 

d) Frågar mina kollegor i Sverige eller Finland eller testarsjälv. 

e) För det mesta kollar man först med sin finska kollega för att se om de råkat ut för 
problemet om inte sker en buggrapport. Men ganska ofta försöker man lösa det själv genom 
trial and error 

 
 
 


