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Sammanfattning 

Ett konsultföretags digitala samarbetsyta för projekthantering används inte i den utsträckning 

som företagsledningen önskar och de misstänker att detta grundar sig i ett dåligt gränssnitt och 

låg användbarhet hos systemet. Etablerade teoretiska modeller föreslår att användarbeteenden 

grundar sig i intentioner. Dessa bygger i sin tur bland annat på attityden mot beteendet, subjekt-

iva normer gentemot beteendet och specifikt för teknikanvändning även systemets värde och 

möjligheterna att få hjälp att använda det. Utifrån detta ställdes följande frågeställningar: (1) 

Beror det låga användandet på dålig användbarhet? (2) Beror det låga användandet på 

subjektiva normer och attityder? (3) Finns det någon koppling mellan ett systems användbarhet 

och användarnas vilja att använda det? Nio personer ur användarmålgruppen intervjuades och 

fick genomgå användbarhetstester på systemet, vilket sedan utvärderades med SUS-enkäter. 

Systemets användbarhet konstaterades vara oacceptabel och nyttan det medför väger inte upp 

för ansträngningarna vid användande. Deltagarnas attityd gentemot systemet var överlag 

negativ och byggde till stora delar på arbetsplatsens sociala kultur, då nyttan i systemet döljs av 

det låga användandet. Genom korrelationsanalyser kunde inget samband mellan användbarhet 

och viljan att använda påvisas. I intervjuerna framkom dock att användbarheten är en avgörande 

faktor för viljan att använda. Dessa två företeelser är således inte direkt beroende av varandra, 

men samspelar under påverkan av andra faktorer. 

Nyckelord: användbarhet, intentioner, teknikanvändning, unified theory of 

acceptance and use of technology 

Abstract 

The digital platform for internal cooperation within a consulting company is not used to the 

extent that the management wishes, something they suspect is caused by poor usability. 

Established theoretical models suggest that user behavior is controlled by intentions, which are 

based on the attitude towards the behavior, as well as subjective norms. Specifically regarding 

technology usage, the value in using the system and the availability of guidance, are deter-

mining factors. From this, the following three research questions were formulated: (1) Is the 

low usage caused by poor usability? (2) Is the low usage caused by subjective norms and 

attitudes? (3) Is there a connection between the usability of a system and the users’ intentions 

to use it? Nine target users were interviewed and participated in evaluating the system through 

usability testing and SUS surveys. The usability was considered unacceptable and the value of 

using it did not outweigh the effort during interaction. The attitude towards it was mainly 

negative, primarily due to the social culture of the working place, with few current users 

concealing the value of usage. No connection between usability and the intention to use could 

be found through correlational analysis. From interviews, however, usability was identified as 

a determining factor for the intention to use. Thus, these phenomena do not directly affect each 

other, but interact along with other factors. 

Keywords: usability, intention, technology usage, unified theory of acceptance 

and use of technology 

  



 

  



 

Förord 

Denna examensuppsats har skrivits inom ramen för det kognitionsvetenskapliga kandidat-

programmet vid Linköpings universitet. Utbildningen är treårig och omfattar 180 hp, där 

examensuppsatsen skrivs under den sista terminen och omfattar 18 hp. Uppsatsen har skrivits 

på uppdrag av Projektengagemang och har en inriktning mot användbarhet, vilket är det område 

inom kognitionsvetenskap där mitt eget intresse framförallt ligger. 

Ett stort tack till alla som på något vis hjälp till vid genomförandet av detta arbete. Särskilt tack 

till Klas Eckerberg och Per-Olof Klarström från Projektengagemang, samt Björn Alm från 

Linköpings universitet för er handledning genom hela detta arbete. Även tack till Ove Jansson, 

Åsa Holmqvist och Jenny Skoog för er rådgivning kring metod och analys. Slutligen tack till 

de anställda på Projektengagemang som deltog i datainsamlingen för detta arbete.  
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1. Inledning 

Vid en investering i ett nytt system är självfallet förhoppningen att detta även ska komma att 

användas. Skulle mottagandet av systemet vara svalt och användandet inte bli fullt så utbrett 

som man hoppats är det naturligt att en besvikelse uppstår. Detta är fallet för konsultbolaget 

Projektengagemang, som nyligen introducerat en digital samarbetsyta där konsulter kan samla 

all information som rör de uppdrag de är delaktiga i: så kallade uppdragsplatser. Trots ledning-

ens visioner om att dessa ska användas för att samordna alla berörda projekt gentemot externa 

kunder, används inte denna samarbetsyta i särskilt stor utsträckning och man undrar vad detta 

beror på. Ledningen misstänker att det är användargränssnittet som är otillräckligt, vilket 

avskräcker anställda från att prova på dessa nya verktyg. Frågan om just användbarhet blir mer 

och mer aktuell i och med att teknik i allt större utsträckning anpassas efter människans 

kognitiva förutsättningar och begränsningar, vilket gör misstanken förståelig. Etablerade teore-

tiska modeller som Fishbein och Ajzens (1975) Theory of Reasoned Action föreslår dock att 

beteenden, som exempelvis användandet av ett tekniskt system, grundar sig i intentionen att 

utföra beteendet, som i sin tur bygger på subjektiva normer och attityder gentemot beteendet. 

Mer specifikt för just teknikanvändning finns ett flertal olika modeller, varav en utbredd sådan 

är Venkatesh, Morris, Davis och Davis (2003) Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology. Enligt denna påstås ett flertal olika faktorer utgöra grunden till om en användare 

avser använda teknik eller inte.  

Frågan om varför ett digitalt system inte används förefaller således vara mer komplex än att 

enkelt kunna lösas genom att peka ut någon eventuell brist och hoppas att det är där problemet 

ligger. Användbarhet är som nämnt ett aktuellt ämne och kan inte förkastas som potentiell 

orsak, men vad begreppet faktiskt innebär kan för den icke-insatte verka oklart. Vad är 

egentligen skillnaden mellan användbarhet och viljan att använda ett system och hur hänger 

dessa egentligen ihop? Vad ligger till grund för att Projektengagemangs uppdragsplatser inte 

fått det mottagande som man önskat? 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att identifiera de bakomliggande orsakerna till det minimala användandet 

av Projektengagemangs uppdragsplatser. Detta kan förhoppningsvis ligga till grund för att 

motarbeta dessa orsaker och höja intresset för uppdragsplatserna. En potentiell orsak anses vara 
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brister i gränssnittet, varpå utformning och användbarhet hos dessa kommer att analyseras. 

Detta leder till en första frågeställning: 

1) Beror det låga användandet på dålig användbarhet? 

Teoretiska modeller föreslår snarare att det är intentioner som styr beteenden och i för-

längningar bör de bakomliggande orsakerna således vara attityder och subjektiva normer. Detta 

leder till en andra frågeställning: 

2) Beror det låga användandet på subjektiva normer och attityder? 

Begreppet användbarhet kan för en utomstående tyckas ha en oklar innebörd. Bristande 

användbarhet kan således enkelt anges som en förklaring när användandet inte når den ut-

sträckning man hoppats på. Detta synsätt kontrasteras dock av alternativa förklaringar utifrån 

psykologiska intentionsmodeller, som får en skillnad mellan användbarhet och viljan att 

använda att framträda. Frågan blir hur uppenbar skillnaden mellan dessa två uttryck egentligen 

är. Medan de första två frågeställningarna syftar till att utreda vad orsaken, eller orsakerna, till 

det låga användandet egentligen är, ställs därutöver en tredje frågeställning som rör förhållandet 

mellan dessa begrepp: 

3) Finns det någon koppling mellan ett systems användbarhet och användarnas vilja att 

använda det?  

1.2. Avgränsning 

Utgångspunkten för analysen av uppdragsplatserna kommer att vara ett antal olika teoretiska 

modeller, bland annat för teknikanvändning. Dessa tar upp ett antal olika intentionsstyrande 

variabler. I detta arbete tas dock ingen hänsyn till eventuell inverkan av ålder och kön, varpå en 

av modellerna kommer att förenklas något. 

1.3. Bakgrund 

Projektengagemang är en konsultkoncern inom samhällsbyggnad och industri, bestående av 

drygt 40 bolag inordnade i sju olika affärsområden. Inom koncernen jobbar närmare 700 

personer, spridda över ett trettiotal orter inom Sverige och även med ett kontor i Indien 

(Projektengagemang, u.å.). För de uppdrag som konsulterna arbetar inom krävs en hel del 

dokumentation och filhantering av bland annat digitala ritningar i CAD-format, samt smidig 

kommunikation mellan parter i uppdraget. Koncernen har förvisso en server där filer kan laddas 
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upp och lagras i en uppdragssorterad mappstruktur, men inget enhetligt tillvägagångssätt för 

kommunikation och dokumentation har tidigare funnits inom koncernen. 

Uppdragsplatserna är nyligen introducerade och är tänkta att fylla detta behov. Dessa ligger på 

koncernens SharePoint-baserade intranät, där samtliga anställda kommer åt dem. De är ut-

formade så att varje uppdrag gentemot extern kund kan få en egen webbplats, där all 

information rörande projektet är tänkt att samlas. På en sådan digital samarbetsyta finns verktyg 

för att konsulter bland annat ska kunna: 

 Hålla koll på vem som gör vad genom att fördela arbetsuppgifter 

 Dokumentera när dessa arbetsuppgifter utförs eller förändras 

 Lägga upp och se tidsplaner 

 Ställa och besvara frågor 

 Samla konversationer och annan dokumentation 

 Hålla koll på mål och ekonomi 

I och med detta är tanken att en enhetlig arbetsstruktur ska skapas och all information ska kunna 

samlas på ett och samma ställe, istället för att ligga i diverse mötesprotokoll eller antecknings-

block hos enskilda individer. Målet för undersökning i detta arbete är just dessa uppdragsplatser 

och de kommer hädanefter att benämnas som ”systemet”.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare arbeten kring hur intentioner styr mänskligt beteende 

generellt och även mer specifikt gällande teknikanvändning. Ett antal modeller kommer att 

presenteras och till viss del kopplas till varandra i syfte att reda ut vilka faktorer som avgör om 

ett system används eller inte. Även begreppet användbarhet kommer att behandlas, samt 

metoder för användbarhetsutredning och vilka mått på användbarhet som kan tas fram. 

2.1. Intentioner och beteende 

2.1.1. Intentioner ur ett socialpsykologiskt perspektiv 

Hur viljan att göra någonting korrelerar med ett faktiskt utfört beteende behandlas bland annat 

i Fishbein och Ajzens (1975) Theory of Reasoned Action (hädanefter TRA). En individs bete-

ende är enligt denna teori direkt beroende av den individuella intentionen att utföra beteendet – 

individer gör helt enkelt det de avser göra. Intentionen i sig grundar sig dock i två faktorer: 

attityd och subjektiva normer. Attityden innefattar förväntningarna på att beteendet resulterar i 

vissa särskilda konsekvenser, samt det subjektiva värdet som förknippas med dessa konse-

kvenser – det vill säga hur bra eller dåligt individen tror att det är att utföra beteendet. De 

subjektiva normerna innebär istället hur individen tror att andra ser på beteendet och innefattar 

utöver tron på hur andra värderar beteendet i fråga även individens egen motivation att uppfylla 

andras förväntningar. Personer som står nära individen har ett större inflytande och ger således 

individen större motivation att uppfylla deras förväntningar. Modellen illustreras nedan i Figur 

1. 

 

Figur 1. TRA översatt till svenska. (Fishbein & Ajzen, 1975) 

Huruvida en individ vill göra någonting är dock inte alltid tillräckligt för att beteendet faktiskt 

ska förverkligas, utan därutöver krävs även en tro på att det är möjligt att förverkliga intentionen 

och utföra beteendet. Detta konstateras av Ajzen (1991) i the Theory of Planned Behaviour. 

Teorin är en förlängning av TRA och lägger till upplevd beteendekontroll som en ytterligare 

faktor. Med upplevd beteendekontroll menas individens tro på att denne besitter förmågan att 
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utföra beteendet och att det alltså är genomförbart. Denna tro påverkar både intentionen (om 

individen tror på sig själv förstärks viljan att utföra beteendet) och beteendet i sig (trots en stark 

vilja att utföra beteendet utför individen det inte på grund av bristande tro på den egna för-

mågan). Denna teori illustreras i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Theory of planned behaviour översatt till svenska. (Ajzen, 1991) 

2.1.2. Intentioner och teknikanvändning 

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv förefaller intentioner vara avgörande för beteende överlag. 

När det kommer till acceptans och användning av teknik har flera mer domänspecifika teorier 

lagts fram. Davis (1989) presenterar the Technology Acceptance Model (hädanefter TAM), 

vilket är en modell för standardiserad användbarhetsutredning baserad på avsikten att använda 

ett tekniskt system. Modellen utgår från två subjektiva variabler som påverkar en användares 

intention: den upplevda användbarheten eller nyttan av systemet, samt hur enkelt eller an-

strängande systemet är att använda. Davis förklarar att objektiv nytta och förbättrad prestation 

inte är det intressanta när det kommer till viljan att använda system. Användare drivs snarare 

till att använda sig av applikationer som utför ett värdefullt arbete enligt deras egna subjektiva 

uppfattning. Den upplevda ansträngningen med användandet påverkar också intentionen, men 

sekundärt i förhållande till den upplevda nyttan, som alltså är den starkare av dessa variabler. 

Detta då användare anses kunna acceptera vissa interaktionsproblem för att kunna förbättra sin 

prestation genom att nyttja systemet. Oavsett hur väldesignat och lättanvänt systemet är kan det 

dock inte anses vara användbart om användandet inte medför fördelar i prestationen. Systemet 

saknar då värde, trots ett eventuellt bra gränssnitt. 

Vidare antyder Davis (1989) ett kausalt samband i TAM, där den upplevda ansträngningen 

föregår och eventuellt orsakar de upplevda prestationsförbättringarna. Detta då ett lättanvänt 
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system medför att användaren lättare kan sätta sig in i systemet och upptäcka nyttan med det. I 

förlängningen kan då användaren i större utsträckning bruka systemet utan svårigheter och ett 

utökat användande av ett prestationsförbättrande system medför utökad nytta. Detta illustreras 

i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Det kausala sambandet enligt TAM. Upplever användaren att systemet är ansträngande kan detta medföra att 

användaren inte upptäcker den eventuella nyttan i systemet och har därför ingen avsikt att använda det. Tvärtom medför 

minskad ansträngning att det blir lättare att upptäcka nyttan och förbättrade chanser att användaren avser att använda 

systemet. Samtidigt väger upplevd nytta tyngre än den upplevda ansträngningen. (Davis, 1989)  

I Eckerbergs (2004) doktorsavhandling illustreras hur en stor upplevd ansträngning medför att 

eventuella prestationsfördelar med ett system döljs. Ett avståndstagande till teknikanvändning 

hos landskapsarkitekter utreds och en framträdande anledning förefaller vara just att det inte är 

värt ansträngningen. Denna yrkesgrupp vill generellt hellre lägga extra tid och ansträngning på 

att förbättra sin yrkesspecifika kompetens, snarare än att lära sig använda nya tekniska hjälp-

medel att använda i yrket. Denna resursbesparande tendens antyder en ovilja att ens försöka 

lära sig något nytt. Detta tas även upp av Bagozzi, Davis och Warshaw (1992) som en brist med 

TAM: Modellen tar inte hänsyn till användarens begränsningar i färdigheter, tidsresurser eller 

omedvetna vanor. Alla dessa aspekter kan göra teknikanvändande problematiskt. Författarna 

medger att attityden gentemot användandet enligt TAM förvisso är viktig, men trots en intention 

att försöka kan användaren misslyckas och därmed välja att inte ta till sig tekniken. Utifrån 

TAM, TRA och denna aspekt med vissa likheter med Ajzens (1991) Theory of Planned 

Behaviour, presenterar Bagozzi et al the Theory of Trying. Enligt denna modell spelar tre olika 

attityder in vid teknikanvändning: attityden gentemot att lyckas, misslyckas samt att lära sig att 

använda systemet. Nyckeln till att förstärka motivationen att ta till sig ny teknik är att förändra 

attityden till inlärning, utan att ta hänsyn till konsekvenserna av att lyckas respektive miss-

lyckas.  

Viljan att använda ett tekniskt system behandlas även av Venkatesh, Morris, Davis och Davis 

(2003) i The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (hädanefter UTAUT). Som 
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antyds av namnet är UTAUT en förenad teori baserad på åtta olika modeller för teknik-

användning och bygger bland annat på Davis (1989) TAM.1 Utifrån dessa teorier har fyra 

determinerande huvudfaktorer pekats ut att styra en användares acceptans och i förlängningen 

även användande av ett tekniskt system. Dessa faktorer är performance expectancy (på svenska: 

prestationsförväntningar), effort expectancy (på svenska: ansträngningsförväntningar), social 

influence (på svenska: socialt inflytande), och facilitating conditions (på svenska: underlättande 

omständigheter). Venkatesh et al diskuterar även hur huvudfaktorernas inflytande över inten-

tioner och användande påverkas av användarens ålder, kön, erfarenhet av systemet samt om 

användandet sker frivilligt eller inte. Hur faktorerna förhåller sig till varandra visas i en för-

enklad version av modellen, utan inflytandet från ålder och kön i Figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4. En förenklad, svensköversatt variant av UTAUT, där faktorerna ålder och kön exkluderats från modellen. 

(Venkatesh et al, 2003) 

Den starkaste faktorn i UTAUT är prestationsförväntningar. Med detta menas att det som 

påverkar viljan till användande mest är huruvida användaren tror att systemet hjälper denne i 

sitt arbete och förbättrar prestationen, vilket är en aspekt som modellen delar med TAM.  

                                                 
1. UTAUT bygger i sin helhet på TRA, TAM, the theory of planned behavior, the motivational model, en modell 

som kombinerar TAM och the theory of planned behavior, the model of PC utilization, the innovation diffusion 

theory, samt the social cognitive theory. (Venkatesh et al, 2003) 
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Venkatesh et al (2003) drar dock denna faktors inverkan ett steg längre och poängterar att 

medan de andra tre faktorerna påverkas av användarens erfarenhet av systemet, är prestations-

förväntningar oberoende av dessa. Huruvida ett system faktiskt bidrar med nytta eller inte fort-

sätter således påverka intentionen att använda det, i samma utsträckning, oavsett hur väl an-

vändaren kan det. Ansträngningsförväntningar motsvarar istället TAM:s faktor upplevd 

ansträngning och innebär hur besvärligt användaren både tror och upplever att systemet är. 

Effekten av dessa förväntningar påverkar användandet starkt, men avtar dock efter att använd-

aren lärt sig systemet. 

Socialt inflytande innefattar bland annat subjektiva normer enligt TRA och således inflytandet 

från andra människor. Mer i detalj förklarar Venkatesh et al (2003) att faktorn innebär tron om 

att personer i användarens omgivning förväntar sig att systemet används, samt hur den egna 

sociala statusen kan höjas genom användande. Dessa sociala aspekter har en svagare påverkan 

när användande är helt frivilligt och får följaktligen en desto viktigare roll vid obligatoriskt 

användande. Effekten minskar när användarens erfarenhet av systemet ökar.  

Slutligen innefattar underlättande omständigheter användarens uppfattning om att denne vid 

behov kan få hjälp att använda systemet och att systemet är kompatibelt med användarens 

tidigare erfarenheter. Dessa underlättande omständigheter har den svagaste inverkan på viljan 

att använda och blir helt irrelevanta när användaren förväntar sig prestationsförbättringar och 

minimala ansträngningar enligt ovan. Venkatesh et al (2003) belyser dock att underlättande 

omständigheter har en starkare inverkan på användandet i sig och att en erfaren användare i 

större grad förväntar sig att kunna hitta hjälp när behovet uppstår.  

2.2. Användbarhet 

Ovanstående teorier benämner hur intentionen att använda ett system bland annat påverkas av 

en användares subjektiva uppfattning kring diverse aspekter. Vad användbarhet faktiskt är eller 

hur det bedöms framgår dock inte utifrån dessa modeller. Användbarhet är ett utbrett begrepp 

som används för att bedöma en produkts eller tjänsts kvalitet. Begreppet definieras i ISO 9241–

11 (International Organization for Standardization, 1998) som ”den grad i vilken specifika an-

vändare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt 

och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang”. Av definitionen framgår att 

det inte är att systemet används, utan snarare hur det används som avgör användbarheten. Det 

handlar alltså om huruvida systemet faktiskt hjälper användaren att lösa uppgifter och hur lång 
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tid det tar eller i vilken mån inlärning krävs. Detta kan till viss del ses som ett mer objektivt 

mått på prestation och ansträngning än användarnas subjektiva förväntningar på dessa, samt 

vad användarna tycker efter faktiskt användande. För att bedöma användbarheten finns ett antal 

metoder vilka redogörs för nedan. 

2.2.1. Process- och bottom line-data 

För att bedöma hur väl ett system fungerar påpekar Lewis och Rieman (1994) att åtminstone 

någon version av systemet behöver testas på människor genom någon form av uppgifter. 

Uppgifterna ska spegla hur systemet är tänkt att användas av slutanvändarna. De bör således 

inte förenklas eller anpassas efter vad som passar designen snarare än syftet med systemet. 

Även deltagarna bör vara representativa för den målgrupp som är tänkt att använda det slutliga 

systemet, då människor utanför målgruppen kan sakna relevanta domänkunskaper eller voka-

bulär som krävs för att interagera korrekt med systemet. 

För att förstå den eventuella problematiken i ett gränssnitt poängterar Lewis och Rieman (1994) 

att processdata behöver samlas in. Med detta menas hur användarna resonerar och tänker medan 

de interagerar med systemet, vilket är fokus i metoden think aloud-protocol (på svenska: tänka-

högtprotokoll). I denna metod ombeds deltagarna att utföra uppgifter i systemet och samtidigt 

berätta vad de tänker medan de löser uppgifterna. Fel och problem som uppstår observeras och 

bedöms efter vilka kostnader avseende tid, frustration och måluppfyllnad de medför, samt hur 

sannolikt det är att de upprepas av andra. I syfte att göra användaren bekväm och interagera på 

ett naturligt sätt är det viktigt att poängtera att det är systemet som testas varpå de misstag som 

görs beror på systemets utformning och inte användaren. En testledare bör finnas tillgänglig för 

att påminna användaren att fortsätta tänka högt och när tystnad uppstår ställa frågor som ”vad 

tänker du nu?”, snarare än ledande frågor som ”vad tror du att den här funktionen gör?”. Fastnar 

deltagaren kan testledaren förse denne med hjälp. Assistans och ledtrådar medför dock en risk 

för att deltagarens interaktion med systemet blir missvisande angående hur väl gränssnittet 

fungerar, och bör således begränsas till tillfällen då det är absolut nödvändigt för att värdefull 

information ska kunna utvinnas. 

Lewis och Rieman (1994) förklarar vidare att utöver processdata bör även bottom line-data 

samlas in. Dessa sammanfattar vad som hände under testet och säger således mycket om gräns-

snittets användbarhet. Sauro och Lewis (2012) poängterar att den mest grundläggande mått-

stocken för användarbarhetsutredning är completion rates. Kortfattat innebär det att andelen 

deltagare som klarar av varje uppgift i ett användbarhetstest mäts. För varje uppgift beräknas 
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ett medelvärde genom att ta antalet deltagare som klarar uppgiften och dividera med det totala 

antalet deltagare som gjort uppgiften oavsett resultat. I syfte att underlätta statistisk analys av 

resultatet bör måttet för korrekt utförd uppgift bestämmas binärt, alltså att uppgiften antingen 

löses eller inte. Detta medför även att resultatet enkelt kan redovisas procentuellt. 

Sauro och Lewis (2012) beskriver vidare hur task time kan användas som ett kompletterande 

mått. Detta innebär tiden det tar för användarna att slutföra uppgifterna i ett användbarhetstest. 

Tiden kan då antingen mätas tills uppgiften generellt har avslutas eller avbrutits, oberoende av 

om användaren lyckas eller misslyckas, eller tills användaren löser uppgiften korrekt. Det 

senare benämns som completion time.  

2.2.2. Standardiserade användbarhetsmått 

För att erhålla ett övergripande mått på användbarheten hos ett system kan standardiserade 

användbarhetsenkäter användas. Nunnally (1967) presenterar ett antal fördelar med att använda 

ett standardiserat mått snarare än ett specialanpassat mått för just det aktuella systemet. 

Standardiserade enkäter är bland annat utformade för att vara objektiva och tillåter utomstående 

och oberoende parter att kontrollera de resultat som tagits fram, vilket är en nyckelprincip inom 

vetenskap. Ingen hänsyn behöver då tas till personliga och subjektiva bedömningar. Resultatet 

blir även kvantifierbart. Detta tillåter en tydligare detaljanalys av statistisk eller matematisk 

karaktär, vilket kan ge en bättre förståelse för resultatet. Ur ett ekonomiskt perspektiv är även 

standardiserade enkäter mer effektiva avseende tid och pengar, än att utveckla och utvärdera ett 

eget mått för användbarhet. Sauro och Lewis (2012) lägger därutöver till att standardiserade 

enkäter i större utsträckning är vetenskapligt generaliserbara.  

En inflytelserik standardiserad användbarhetsenkät är Davis (1989) TAM-enkät, som utgår från 

modellens två huvudfaktorer för huruvida en användare avser använda ett system eller inte: 

upplevd ansträngning och upplevd nytta. Både Sauro och Lewis (2012) och Tullis och Albert 

(2013) poängterar dock att en av de mest frekvent använda standardiserade användbarhets-

enkäterna är Brookes (1996) System Usability Scale (hädanefter SUS). Denna enkät mäter 

användbarheten mer som en helhet och bygger på ISO-definitionen (International Organization 

for Standardization, 1998) av användbarhet. 

SUS-enkäten beskrivs av Brooke (1996) som ett robust och pålitligt verktyg för att mäta 

användbarhet snabbt. Enkäten delas ut direkt efter interaktion med systemet och består av tio 

frågor formulerade som påståenden, vilka skattas enligt en femgradig Likertskala. Påståendena 

är utvalda bland 50 olika frågor, baserat på vilka som gett en mest rättvisande indikation på 
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användbarheten hos två system som sedan tidigare konstaterats vara lätt- respektive svår-

använda. I syfte att tvinga användaren att tänka efter vad varje påstående innebär och inte i för 

stor mån influeras av föregående svar är hälften av påståendena positivt laddade och hälften 

negativt laddade. Sauro och Lewis (2012) poängterar dock att SUS-enkäter med enbart positivt 

laddade påståenden kan ge lika rättvisande resultat, men dessa har inte provats ut i samma 

utsträckning. 

Ett numeriskt SUS-värde erhålls enligt Brooke (1996) genom att svaren i SUS-enkäten 

kvantifieras till tio värden mellan 0 och 4, vilka adderas för att slutligen multipliceras med 2,5. 

Detta ger ett totalt värde mellan 0 och 100, vilket är tänkt att indikera systemets användbarhet. 

De enskilda frågorna för sig är då av mindre intresse för den övergripande användbarheten. För 

att få en uppfattning om SUS-resultatets relativa värde undersökte Sauro (2011) 5 000 ifyllda 

SUS-enkäter från 446 olika studier. Det medelvärde som upptäcktes för de testade systemens 

SUS-resultat var 68, vilket alltså skulle utgöra gränsen för när ett system kan klassas vara bättre 

än genomsnittet. Bangor, Kortum och Miller (2009) samlade in data från 964 SUS-enkäter där 

deltagarna även ombads betygssätta det undersökta systemet. En stark korrelation upptäcktes 

mellan betygssättning och SUS-värde, varpå Bangor et al rekommenderar 70 som den 

acceptabla gränsen för användbarhet enligt SUS, medan ett värde under 50 bör ses som helt 

oacceptabelt. 
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3. Metod 

Till denna studie har både kvalitativa och kvantitativa data samlats in, vilket skett genom 

intervjuer, observationer under användbarhetstest samt standardiserade enkäter. En utgångs-

punkt för datainsamlingen har varit Venkatesh et als (2003)  UTAUT. Denna modell beskriver 

de främsta anledningarna till om ett system accepteras och används eller inte som system-

användarens förväntningar på prestation och ansträngning, sociala faktorer samt möjligheter till 

stöd. Datainsamlingen syftade därför till att erhålla information om målgruppens uppfattning 

av just dessa variabler. Intervjuer användes som huvudsaklig metod för att identifiera socialt 

inflytande, möjligheter till att få hjälp med att använda systemet samt användares arbets-

relaterade behov och i förlängningen hur systemet kan täcka dessa och förstärka arbets-

prestationen. Upplevd ansträngning med att använda systemet var tänkt att identifieras genom 

användbarhetstester på det befintliga systemet. Metoden beskrivs mer i detalj nedan. 

3.1. Pilottest 

Metoden pilottestades initialt på en student vid Linköpings universitet. Vid pilottestet framkom 

att vissa formuleringar i användbarhetstestets uppgifter var tvetydiga och de formulerades 

därför om. Utöver detta gjordes inga ändringar i upplägget. 

3.2. Deltagare 

Systemet ligger på Projektengagemangs intranät och enbart koncernens anställda har således 

tillgång till det. Användarmålgruppen är konsulter och projektledare inom koncernen och för 

att säkerställa hög validitet erbjöds enbart individer ur målgruppen att delta. Kontaktuppgifter 

till potentiella deltagare ur målgruppen erhölls av Projektengagemang och en inbjudan att delta 

skickades ut till dessa. Totalt deltog nio personer2 i användarstudien, varav sju arbetade som 

konsulter inom antingen VVS eller management och två arbetade som projektledare. 

3.3. Procedur 

Datainsamling skedde med en deltagare i taget i mötesrum på Projektengagemangs kontor i 

Stockholm och Uppsala. Varje session inleddes med att aktuell deltagare informerades om 

                                                 
2. Totalt 5 kvinnor och 4 män i åldrarna 24-53 år (M=24,9, SD=9,5) 
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studiens syfte och upplägg samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. Deltagarna fick där-

efter skriva under en medgivandeblankett (se Bilaga 1: Medgivandeblankett) och fylla i en bak-

grundsenkät (se Bilaga 2: Bakgrundsenkät) där bland annat erfarenhet av och inställning till 

systemet skattades. Erfarenhet skattades enligt en femgradig Likertskala och inställning med 

alternativen skeptisk, spännande eller använder redan systemet. Sessionen bestod därefter av 

kvalitativ datainsamling i form av intervjuer följt av användbarhetstester av systemet. 

Intervjuerna var semistrukturerade och spelades med deltagarnas muntliga medgivande in. De 

huvudsakliga samtalsområdena för intervjuerna var deltagarnas upplevelser avseende doku-

mentation och kommunikation i uppdrag, samt upplevelser av och åsikter om systemet. Även 

förväntningar på kollegors arbetsmetoder och uppfattningen om möjligheterna till att få hjälp 

med systemet behandlades (se Bilaga 3: Intervjumall). Varje intervju varade mellan 15 och 25 

minuter, där senare intervjuer generellt var kortare då vissa mönster i svaren kunde utläsas tidigt 

och vissa samtalsämnen ströks. Totalt spelades 3 timmar och 19 minuter intervjudata in. 

Anteckningar togs löpande under intervjuerna och kompletterades i efterhand med ortografiska 

transkriptioner av inspelningarna för de partier där anteckningarna ansågs bristfälliga. 

Efter intervjuerna fick deltagarna utföra ett användbarhetstest i form av ett tänka-högtprotokoll. 

Testet utfördes på en tom webbplats för ett fiktivt konsultuppdrag och bestod av tio uppgifter 

(se Bilaga 4: Användbarhetstest). Deltagarna uppmuntrades att tänka högt och motivera sina 

interaktionsbeslut enligt Lewis och Rieman (1994). Observerade fel och handlingsmönster, 

samt uttalanden från deltagarna antecknades. De nio första uppgifterna anpassades efter önske-

mål från Projektengagemang och syftade till att täcka huvudfunktionaliteten hos systemet. 

Dessa gick ut på att lägga in och redigera specifik information om det fiktiva uppdraget på rätt 

ställen på webbplatsen. För dessa uppgifter uppmättes completion rate och task time.  

Deltagarna ombads i den tionde uppgiften att ta bort den information de lagt in och nollställa 

hemsidan. Data från denna uppgift lagrades inte, då uppgiftens omfattning förväntades variera 

beroende på deltagarens tidigare prestation. Efter utfört test fick deltagarna fylla i en svensk-

översatt SUS-enkät, baserad på versionen i Sauro och Lewis (2012: s. 198) med hälften av 

påståendena positivt laddade och hälften negativt laddade (se Bilaga 5: SUS-enkät).  
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3.4. Analys 

Deltagarnas inställning till systemet före test kvantifierades till en tregradig skala (skeptisk: 1, 

spännande: 2, använder: 3). Deras inställning användes sedan som en korrelationsvariabel till-

sammans med viljan att använda systemet efter test, vilken kunde hämtas ur SUS-enkätens 

första fråga, och det övergripande resultatet från SUS-enkäten. Då en variabel bröt mot para-

metriska antaganden användes Spearman’s rho som korrelationskoefficient. För att studera en 

renare korrelation mellan SUS och viljan att använda systemet utökades analysen med 

inställningen till systemet före testet som kontrollvariabel.  

För att inte låta viljan att använda systemet efter test påverka sin egen korrelationskoefficient 

(alltså: att A  A) bröts denna variabel ut från SUS-enkäten och användes som korrelations-

variabel och jämfördes med SUS-enkätens resterande svar. Med andra ord summerades 

frågorna 2–10 i SUS-enkäten. Även denna analys utökades sedan med inställningen till 

systemet före testet som kontrollvariabel. 

Rörande de kvalitativa data som samlades in analyserades intervjuprotokollen tematiskt, ett 

protokoll i taget. Teman hämtades ur intervjuerna och kategoriserades efter om de beskrev 

intervjupersonens arbetsmetoder, åsikter om systemets för- respektive nackdelar eller möjlig-

heter till att få hjälp med att använda systemet. Återkommande teman markerades med den 

frekvens enligt vilken de förekom i protokollen. Observationerna från tänka-högtprotokollen 

analyserades för varje uppgift, ett protokoll i taget. Det som hämtades ur insamlat material var 

om användarna gjorde fel, om dessa i så fall upptäcktes och rättades, samt vilka typer av fel 

som gjordes. Exempel på felkategorisering kunde då vara vilka felaktiga funktioner som 

användarna försökte använda istället för den korrekta eller om de missade något steg i 

utförandet av uppgiften. Yttranden från användbarhetstesten analyserades tematiskt på liknande 

sätt som intervjuerna. 

  



15 

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras nedan i tre avsnitt. Inledningsvis presenteras resultatet från användbar-

hetstestet, följt av användarintervjuerna. Dessa resultat relaterar till frågeställning 1 och 2. 

Resultatkapitlet avslutas med en korrelationsanalys i syfte att besvara frågeställning 3.  

4.1. Användbarhetstest 

SUS-enkäten resulterade i ett medelvärde på 40,56 och en standardavvikelse på 17,62. 

Resultatet från användbarhetstestet i övrigt visar att uppgifterna verkade vara av jämförbar 

svårighetsgrad, med liknande genomsnittlig completion rate och completion time. Den enda 

avvikande uppgiften var uppgift 1 som gick ut på att skapa en tidslinje. Dessa data redovisas i 

sin helhet i Tabell 1, Figur 5 och Figur 6 nedan. 

Tabell 1. Resultat av användbarhetstest. Tabellen visar genomsnittlig task completion, completion time samt task time för 

varje uppgift. Till completion time räknas enbart de deltagare som faktiskt lyckats lösa uppgiften, medan tiden för samtliga 

deltagare anges som task time. 

Uppgift 1 2 3 4 5 

Task completion (%) 22 89 78 78 78 

Completion time (mm:ss) 03:41 01:58 01:03 00:32 00:50 

Task time (mm:ss) 05:59 01:56 01:07 00:48 01:20 

 

Uppgift 6 7 8 9  

Task completion (%) 78 67 67 67  

Completion time (mm:ss) 01:27 00:36 00:54 00:57  

Task time (mm:ss) 01:21 00:42 01:46 00:57  
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Figur 5. Figur över task completion för samtliga uppgifter i användbarhetstestet, redovisat procentuellt. 

 

Figur 6. Figur över genomsnittlig completion time och task time för samtliga uppgifter i användbarhetstestet, redovisat i 

minuter. 

4.1.1. Observationer från användbarhetstest 

Under användbarhetstesten observerades vissa interaktionsproblem som orsakade fel eller för-

dröjningar i lösandet av testets uppgifter. Många användare uttryckte även osäkerhet medan de 

utförde uppgifterna. Ett vanligt förekommande problem var att de hade svårt att förstå var vilka 

data skulle läggas in. Många ville exempelvis använda kalender- eller fråga-svarfunktionen för 

att skapa en tidslinje och lägga in arbetsuppgifter och beklagade sig över otydlig rubriksättning 

för just denna funktion. Problemet var återkommande och navigationssvårigheterna skapar 
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stora problem med att strukturera upp informationen på sidan vilket medför att information 

klassificeras eller placeras fel. Problemet bör således ses som allvarligt.  

Nästan ingen deltagare förstod heller hur data från inlagda arbetsuppgifter kunde visualiseras 

på tidslinjen och ansåg att funktionen "lägg till på tidslinje" är för dold för att lätt kunna hittas, 

även av erfarna användare. Detta gör att funktionen är svåråtkomlig, men medför inga problem 

med själva sidan. På grund av den höga frekvensen bör felet klassas som medelallvarligt. 

Många användare hade även problem med att fylla i all information korrekt när data lades in 

vid skapandet av arbetsuppgifter och fråga-svarinlägg. Majoriteten upptäckte spontant att data-

inmatningen var inkorrekt och rättade sig själva, medan andra drabbades av felmeddelanden 

vilka då initierade en korrektion. Felet gick dock vissa användare, vilka fyllt i alla nödvändiga 

fält, men med fel information, obemärkt förbi. Systemet förutsätter att data lagras korrekt för 

att fylla sin funktion och felet bör klassas som av lägre allvarlighetsnivå då majoriteten upp-

täckte det.  

Övriga uppgifter löstes utan större problem. Många deltagare kommenterade emellertid att dag-

boksfunktionen, som förvisso var lätt att förstå, kändes överflödig. Detta då funktionen sades 

vara täckt av andra interna tidsrapporteringssystem hos Projektengagemang. Även fråga-svar 

ansågs av flera användare vara onödigt krånglig för vad den var. Dessa sa sig föredra att ställa 

frågorna direkt till avsedd person. 

4.2. Intervjuanalys 

Nedan presenteras ett antal teman som kunde utvinnas ur insamlade intervjudata, vilka tolkats 

utifrån användarnas uttalanden. Avsnittet är uppdelat i för- respektive nackdelar med använd-

ande av systemet, följt av en analys av användarnas subjektiva bild av möjligheterna till att få 

hjälp med systemet.  
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4.2.1. Värdet i att använda systemet 

”Det är ganska skönt att ha [information] skriftligt så man kan gå tillbaka och 

se vad som har sagts. Där är ju [systemet] ganska bra för det samlar ju allt på 

samma ställe inom samma projekt. Mailen blir ofta ganska spretig och så 

måste man söka. Så kanske man har fått mail av samma person i ett annat 

ärende, så då måste man sålla.” 

Konsult hos Projektengagemang 

I syfte att fatta beslut och spåra vilka diskussioner dessa har grundat sig i, veta vad som gäller 

nu och inför framtiden, samt för att styrka ett korrekt agerande i eventuella juridiska frågor 

förespråkade nästan alla konsulter skriftlig dokumentation. Citatet ovan kommer från en av de 

till systemet mer positivt inställda deltagarna, som såg problem i att själv hålla koll på var olika 

typer av information finns lagrad: Med en spretig inkorg kan mail och informationen dessa 

rymmer lätt komma bort. Andra deltagare poängterade att det individuella ansvaret medför en 

risk för att man inte ser värdet i att spara eller dokumentera information och istället slänger, 

eller låter bli att ens dokumentera, något som senare kan komma att visa sig vara viktigt. En 

annan deltagare lyfte hur användandet av minnesanteckningar i fysiskt pappersformat både blir 

svårt att hålla reda på, då fysiska ting lätt försvinner, samt innebär ett onödigt dubbelarbete när 

alla i ett projekt tar anteckningar på samma saker.  

Ovanstående togs upp under intervjuerna som anledningar till att systemet, eller åtminstone 

tanken med det, underlättar arbetet för sina användare. På systemet lagras all information som 

rör ett projekt och informationen kategoriseras även smidigt. Användarna slipper använda olika 

portaler eller papper och de behöver inte heller hålla ordning på mailkonversationer: Värdefull 

information hämtas istället ut och laddas upp direkt på systemet, där alla berörda interna parter 

kan se det. En av de mest uppskattade funktionerna var uppgiftslistan: 

”Det som funkar bäst är uppgifts- eller att-göralistan. Den är klockren! 

Jättebra verktyg för uppföljning både internt och man kan ta med sig det 

externt. Man sätter sig på ett möte: Vad ska man göra? … och skriver upp 

det, tilldelar tider och personer, kategoriserar. Vid nästa möte går man 

igenom det: Är det slutfört? – kanske 50 %. Det är ett jättebra hjälpmedel. 

Annars sitter alla med sina egna listor på papper eller i Excel.” 

Konsult hos Projektengagemang 
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Med denna funktion förbättras konsulternas arbetsprestation avseende kommunikation och 

dokumentation och många deltagare såg just arbetsuppgifterna som den primära anledningen 

att använda systemet. En av deltagarna beskrev exempelvis sin syn på systemet som ett ”arbets-

uppgiftsstrukturverktyg”.  Genom att lägga in utförlig information i arbetsuppgifter och sedan 

bocka av det som slutförts ansågs det praktiska arbetet med projekt bli mer lättöverskådligt. 

Detta kompletterat med en visuell representation av arbetsuppgifterna i form av en tidslinje 

uppskattades av flera konsulter. Tidslinjen beskrevs som snygg och antyddes ha en avlastande 

effekt på de kognitiva processer som krävs för att tolka en textbaserad lista, varpå en bättre 

överblick ges.  

Även när arbetsuppgifter inte delegeras till kollegor utan används av en ensam konsult ut-

trycktes ett visst värde i att kunna lägga in arbetsuppgiftsinformation, som då kan användas som 

en egen projektrelaterad minnesbank. Arbetsuppgifternas sök- och filtrerbarhet gav dessutom 

möjlighet att överblicka arbetet mellan flera olika projekt, då en förenklad och automatiserad 

möjlighet att skapa individbaserade att-göralistor gavs. 

Andra fördelar med att använda systemet som togs upp av vissa deltagare var aspekter med 

digitala, automatiska och uppkopplade system, såsom notisfunktionalitet och att senast upp-

daterade versionen alltid visas. Flera deltagare beskrev viss problematik med manuell eller 

fysisk lagring då detta ofta innebär ett större individuellt ansvar att hålla reda på vilken version 

som är den uppdaterade samt ett eget ansvar att underrätta när uppdateringar görs.  

4.2.2. Problemen med att använda systemet 

Många av de intervjuade konsulterna ansåg att det är en bra idé att ha en digital plats där all 

information om ett projekt samlas. Några poängterade även att det finns ett värde i att utgå från 

intranätet som alla interna parter på bolaget redan kommer åt. En begränsning blir dock att 

utomstående samarbetsparter, som uppdragsgivare eller externa konsulter, inte kommer åt 

systemet och några konsulter sa sig hellre använda motsvarande externa tjänster för att kunna 

inkludera även dessa parter. Alla konsulter såg dock inte detta som ett problem.  

En stor brist med systemet som togs upp av många deltagare var emellertid filhanterings-

möjligheterna. I sin beskrivning av hur de arbetar framkom ett stort behov av att arbeta med 

ritningar i CAD-format. Denna typ av filer stödjs inte av systemet, varpå dessa istället måste 

laddas upp på bolagets server för att delas mellan projektdeltagare. När servern ändå måste 

användas blir den följaktligen den primära samlingsplatsen för filer och information som är 

relevant för projektet. Mötesanteckningar, mailkonversationer och andra beslutsgrundande eller 
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överlag viktiga dokument läggs i mappar avsedda för respektive ändamål under huvudmappen 

för det aktuella projektet. Utan användning av systemet förs kommunikation angående arbets-

uppgifter och liknande istället muntligt eller via mail. Saker att komma ihåg hålls i huvudet, 

eller skrivs ner på papper – vilket mer positivt inställda deltagare ansåg vara en fördel att slippa 

genom användande av systemet. Behovet av systemets funktionalitet täcks således redan av 

andra plattformar. En av de intervjuade hävdade förvisso att systemet och servern komplett-

erade varandra på ett bra sätt, där ritningar lagras på servern och kommunikation sker via 

systemet. Den övergripande uppfattningen verkade dock vara att, trots tanken om att allt ska 

samlas på systemet, blir lagringen relativt spretig varpå systemet prioriteras bort: 

”Det finns för många ställen att leta på och då faller något av dem. Har man 

tre olika alternativ tar man bort det som hjälper en minst. I det här fallet tror 

jag tyvärr att det är [systemet] som ryker först.”  

Konsult hos Projektengagemang 

Nästan alla av de intervjuade tog upp en annan problematisk aspekt av systemet: gränssnittet. 

De flesta beskrev systemet som krångligt eller svårt att använda och även de mest erfarna an-

vändarna såg detta som ett problem:  

”Jag är den som använder [systemet] mest – det är inte så många som 

använder det. De tycker nog att det är svårt att komma igång; lite rädda för 

att börja. Det är inte helt användarvänligt.” 

Konsult hos Projektengagemang 

Citatet ovan illustrerar en utbredd tro att användbarheten hos gränssnittet avskräcker ett flertal 

användare från att komma igång och även de som försökt sig på att använda systemet ansåg att 

det var för ”programmeringsliknande” med för mycket fokus på att lägga in metadata i avan-

cerade tabeller, istället för ett självförklarande ”hemsideliknande” upplägg. Funktionaliteten 

hos bland annat arbetsuppgifter erkändes som ovan nämnt vara värdefull för konsulterna och 

ansågs underlätta för dem att strukturera upp arbetet. Processen att skapa uppgifterna ansågs 

dock vara onödigt lång och komplicerad. Några av de intervjuade hänvisade även till en viss 

osäkerhet med att börja använda ett nytt system som ännu inte riktigt börjat fungera helt perfekt. 

Någon beklagade sig över bra funktionalitet som precis börjat fungera eller en tids krånglande 

och följande citat illustrerar skepsisen för att vara bland de första användarna som utsätts för 

tidiga problem: 
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”Jag har inte tagit mig tid att lära mig [systemet] och jag har inte haft varken 

tid eller vilja att jobba mig igenom eventuella barnsjukdomar. Jag har inte 

bjudits in i ett projekt där vi jobbat på det och då har jag inte heller känt ett 

behov av att vara pionjär.” 

Konsult hos Projektengagemang 

Citatet pekar dels på ovilligheten att prova ut ett nytt system, men implicerar även ett problem 

som togs upp av många deltagare: Att personen i fråga inte vill se sig som ”pionjär” antyder att 

användandet i sig är inte tillräckligt utbrett. Tanken med systemet är att det ska användas till 

alla större projekt och hjälpa konsulter att samordna sin kommunikation, särskilt när arbetet 

sprids över flera olika kontor. Problem uppstår dock när det inte finns något intresse och an-

vändandet är lågt. Information kommer då inte upp på systemet och det individuella använd-

andet kan inte fylla den kommunikativa funktion som är avsedd.  

”Jag har ju använt [systemet] för dokumentation och kommunikation. Det 

slutade med att jag kommunicerade med mig själv eftersom jag var ganska 

ensam i uppdraget, så då gav det inte så mycket. För dokumentation är det 

suveränt: Man har allt på samma ställe.” 

Konsult hos Projektengagemang 

Att systemet har för få användare leder som citatet ovan illustrerar till att kommunikations-

aspekten blir ensidig och förlorar sin mening. Några fler konsulter belyste samma problem: att 

deras användande ledde till att de satt och skrev med sig själva. De belyste dock att även om 

kommunikationen brister på grund av detta bibehålls den dokumenterande funktionen. 

Systemet reduceras på så sätt till en digital dagbok och att-göra-lista.  

4.2.3. Möjligheter till hjälp med systemet 

Nästan alla intervjupersoner var av uppfattningen att möjligheterna till att få hjälp med systemet 

var begränsade till en eller två personer som ansågs vara experter på systemet. Detta tycks vara 

ett fungerande system för just de konsulter som faktiskt arbetar nära dessa experter. För andra 

förefaller dock möjligheterna till att få hjälp vara mer begränsade och de vet inte var eller till 

vem de ska vända sig. 
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”[Det] är ganska sårbart. Man kan inte ha en person som sitter på all kunskap. 

Jag känner ju honom också, men om jag inte gjorde det skulle jag inte ha en 

aning om vem jag skulle vända mig till. Det tror jag är en stor brist om man 

ska få det här att fungera.” 

Konsult hos projektengagemang 

Deltagare som inte spontant refererade till dessa experter uttryckte en viss optimism med hän-

visning till att bolaget ”brukar vara bra på” hjälp i form av videoguider och anvisningar. De 

uttryckte även en tro om att ”någon” måste kunna systemet varpå hjälpen måste finnas och att 

om man ropar tillräckligt högt skulle någon hjälpa. Konkret kunde de inte peka på var hjälpen 

fanns eller var den skulle komma ifrån. Många deltagare sa sig även vara i behov av hjälp, 

antingen för att komma igång eller för att fortsätta sin utveckling, då de sa sig ha fastnat. 

4.3. Korrelationsanalys 

Den enda signifikanta korrelationen som hittades var mellan det icke-modifierade SUS-värdet 

och viljan att använda systemet efter test ( = 0,78, p < 0,05). Användarnas inställning till 

systemet före test har en icke-signifikant men stark korrelation med viljan att använda systemet 

efter testet ( = 0,64, p > 0,05). Även när inställningen till systemet innan test användes som 

kontrollvariabel påträffades en signifikant korrelation mellan SUS-värdet och viljan att använda 

systemet efter test (r = 0,75, p < 0,05). 

Genom att bryta ut viljan att använda systemet från SUS-enkäten och sedan utföra ytterligare 

en korrelationsanalys på det modifierade SUS-värdet visade det sig att det inte fanns någon 

korrelation mellan dessa variabler ( = 0,47, p > 0,05). Inte heller när inställningen före test 

användes som kontrollvariabel påträffades någon korrelation (r = 0,66, p > 0,05).  
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5. Diskussion 

5.1. Vad styr användarnas intentioner? 

Detta avsnitt syftar till att diskutera de två första frågeställningarna, vilka rör potentiella 

anledningar till att systemet inte används i önskad utsträckning. En stark men icke-signifikant 

korrelation mellan inställningen till systemet före test och viljan att använda systemet efter test 

påträffades. Detta antyder att användarna redan innan användning av systemet bestämt sig för 

om de vill använda det eller inte, men inga slutsatser kan dras utifrån denna analys. Följande 

diskussion kommer att behandla de olika faktorer som kan antas styra intentionerna. 

5.1.1. Är systemet användbart? 

För att besvara frågan om systemets användbarhet eftersträvades ett mer objektivt mått än 

användarnas uttryckta subjektiva åsikter. Som Nunnally (1967) nämner, är standardiserade 

enkäter generellt sett mer objektiva och just SUS-enkäten baseras enligt Brooke (1996) på de 

faktorer som är mest rättvisande för användbarhetsbegreppet i sig. SUS-värdet som erhållits 

kan således ses som ett mer objektiva mått på användbarhet, vilket förvisso kan vägas mot 

intentionen att använda, vilket behandlas senare (se 5.2 Finns det en koppling mellan 

användbarheten och viljan att använda?). 

Resultatet från SUS-enkäten gav ett värde på 40,56 vilket ligger under både Sauro (2011) och 

Bangor et als (2009) gränser för acceptabel användbarhet och indikerar således att systemet inte 

kan klassas som användbart enligt dessa mått. Även återkommande problematik vid utförandet 

av användartesten antydde att systemet är svårt att interagera med. I synnerhet den första 

uppgiften tog särskilt lång tid att lösa och många användare behövde klicka runt och utforska 

systemet innan de förstod hur det kunde användas. Även efter runtklickande var det få deltagare 

som klarade av att lösa uppgiften. Att resterande uppgifter gick bättre, både avseende task 

completion och completion time, indikerar att en viss inlärningseffekt fanns, men användarna 

uttryckte fortfarande viss osäkerhet. Inga objektiva siffror för hur lång tid respektive uppgift 

bör ta finns dock, så dessa mått i sig blir av ringa relevans. Det är istället förhållandet mellan 

dem som är av intresse. 

Utöver dessa mer objektiva mått som pekar på oacceptabel användbarhet gjorde ett flertal 

användare uttalanden om att systemet har dålig användbarhet, att gränssnittet är dåligt och att 

systemet är för programmeringsliknande. Många uttryckte frustration under användbarhets-

testet och hade bland annat svårt att navigera i systemet, lägga in data korrekt eller skapa 
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tidslinjer. Många var tvungna att rätta sig själva ett flertal gånger och uttryckte missnöje över 

att detta krävdes. Ovanstående bör ses som tecken på att deltagarna upplevde interaktion med 

systemet som ansträngande. Detta stödjer således den objektiva bedömningen av systemets 

användbarhet: Användarna upplever systemets användbarhet som dålig. Detta angavs av vissa 

användare som en möjlig anledning till att vissa väljer bort systemet och medan andra konkret 

hävdade att systemets gränssnitt behöver bli mer användbart för att de skulle börja använda 

systemet. Venkatesh et al (2003) och Davis (1989) belyser båda att användbarheten, i det 

avseende att det inte upplevs som ansträngande är avgörande för om ett system används. De 

belyser dock att detta inte är den främsta faktorn, utan att faktisk nytta därutöver måste komma 

ur systemet. 

5.1.2. Finns det nytta i systemet? 

Genom intervjuerna framgick det att viss nytta finns i systemet. Flera deltagare som tidigare 

interagerat med systemet uttryckte uppskattning över vissa av systemets funktioner och 

använde ord som ”klockren” och ”suverän” i sina beskrivningar. Funktionaliteten hos arbets-

uppgifterna och den visualiserade tidslinjen ansågs hjälpa konsulterna strukturera upp och 

överblicka sitt arbete i projekt. Dessa får således sägas inge förväntningar på en ökad arbets-

prestation enligt UTAUT (Venkatesh et al, 2003). Då denna variabel har en motsvarighet i TAM 

(Davis, 1989) kan användarna även sägas uppleva nytta enligt denna modell. Andra funktioner 

som dagboksinlägg och fråga-svar ansågs däremot inte täcka några arbetsrelaterade behov på 

ett smidigare sätt än nuvarande arbetsmetoder. 

Många användare såg ett värde i att använda systemet till att samla all dokumentation rörande 

ett projekt på ett och samma ställe. Denna uppfattning är i linje med Projektengagemangs 

ledning då detta anses vara ett av syftena med systemet. Även om det inte framgår någon direkt 

nytta i att använda funktionerna som möttes med viss skepsis, kommer nyttan fram indirekt 

genom systemets samordnande och ansamlande funktion. Viss problematik uppstår dock när 

systemet inte kan täcka alla arbetsrelaterade behov. Exkluderingen av utomstående parter drev, 

som nämnt ovan, vissa användare att använda andra tjänster för att lagra projektinformation. 

Framförallt framstod dock den bristfälliga filhanteringen för ritningar som en stark orsak att 

använda ytterligare dokumentationsplatser, och då primärt serverlagringen. Detta tvingar 

konsulterna att vända sig till andra tjänster och istället arbeta runt systemet. Denna brist i 

behovsuppfyllnad verkar då skapa lite av en snöbollseffekt: Filhantering sker enligt gamla 

vanor, vilket manar konsulterna till att arbeta enligt gamla rutiner gällande resterande behov i 
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projekt. Även om nytta i att använda systemets dokumentations- och kommunikations-

funktioner finns, kan dessa behov täckas av andra, redan invanda metoder. Konsulterna väljer 

således mail, direktkommunikation och serverlagring framför att lära sig systemet. Istället för 

att koncentrera arbetet till ett virtuellt rum reduceras således systemets funktion till att bli 

ytterligare en plattform att lagra information, och alltså ytterligare ett av flera arbetsrum. Istället 

för att samordna arbetet riskerar alltså systemet att istället ge en motsatt effekt.  

5.1.3. Framkommer nyttan i systemet? 

Nyttan finns som konstaterat i systemet men döljs av alternativa arbetsmetoder och framförallt 

av den dåliga användbarheten. Konsulterna upplever det som svårt att sätta sig in i systemet, 

varpå de inte orkar lära sig det. Trots att nyttan enligt både UTAUT (Venkatesh et al, 2003) och 

TAM (Davis, 1989) är den variabel som väger tyngst för intentionen att använda, upptäcks inte 

denna när systemet medför för stora ansträngningar. Med ett lättanvänt, intuitivt system framgår 

nyttan snabbt och enkelt, men vid interaktionssvårigheter framstår inte nyttan som tillräcklig 

för att det ska vara värt att använda systemet. Deras attityd påverkas således negativt av använd-

barheten och de ser inte värdet i att lägga ner någon ansträngning i det. Som Eckerberg (2004) 

tar upp blir det en avvägning mellan kostnad och belöning: Är ansträngningen för stor föredrar 

yrkesutövare att lägga tid och energi på att förbättra sin yrkesspecifika kompetens, snarare än 

att lära sig nya tekniska verktyg att använda i sitt arbete. Eckerberg skriver om landskaps-

arkitekter, men principen verkar vara densamma hos Projektengagemang. Konsulterna känner 

sig bekväma i de arbetsmetoder de redan känner till och utövar, och när systemet förefaller vara 

svårt att lära sig, lägger de hellre sin energi på andra håll.  

Bagozzi et als (1992) Theory of Trying blir relevant då detta antyder en ovilja att prova sig fram 

på egen hand med risk för att misslyckas. Oavsett kunskapsnivå kring systemet verkade inte 

användarna kunna och framförallt vilja experimentera med systemet för att hitta nya sätt att 

förenkla sin arbetsprocess. De oerfarna sa sig behöva hjälp för att komma igång, medan mer 

erfarna användare uttryckte behov av hjälp för att komma vidare. Användarnas tro på sin egen 

kompetens – upplevd beteendekontroll enligt Ajzens (1991) Theory of Planned Behaviour, 

förefaller således vara bristfällig. Nyckeln till att förstärka motivationen att ta till sig ny teknik 

är enligt Bagozzi et al att förändra attityden till inlärning, utan att ta hänsyn till konsekvenserna 

av att lyckas respektive misslyckas. Bättre supportsystem skulle behövas och som ett flertal 

användare uttryckte är möjligheten till att få hjälp begränsat till ett fåtal personer. De användare 

som inte refererade till dessa personer hade istället ingen aning om var hjälp fanns att tillgå, 

varpå möjligheten att lära sig begränsas: Det går inte att lära sig utan ett inlärningssystem. 
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Venkatesh et al (2003) nämner att begränsade möjligheter att få hjälp framförallt drabbar de 

som redan använder systemet, och detta verkar även vara fallet, då optimism främst uttrycktes 

av de oerfarna användarna.  

5.1.4. Hur ser de sociala normerna ut? 

UTAUT:s sista avgörande faktor för användande av teknik är socialt inflytande (Venkatesh et 

al, 2003). Ett flertal användare tog upp att det är få som använder systemet och de som faktiskt 

använde det såg sig som relativt ensamma med att göra det. Dessa personer tog upp att den låga 

utbredningen av användandet skadar systemets kommunikativa värde, då de vid försök att 

kommunicera snarare satt och kommunicerade med sig själva. Ingen användare uttryckte 

således någon tro om att användandet är utbrett och ingen uttryckte heller någon tro om att de 

själva förväntades använda systemet eller att deras status skulle höjas genom användande. Vissa 

sa förvisso att ledningen bett dem att testa att använda systemet i projekt, men ingenting antydde 

att detta skulle ha uppfattats som något krav. Värdet i att använda systemet döljs således 

ytterligare av subjektiva normer enligt TRA (Fishbein och Ajzen, 1975). Den allmänna upp-

fattningen om systemet förefaller vara att det finns där, men då ingen använder det minskar 

motivationen att vara bland de första användarna och uppfattningen verkar då bli att systemet 

saknar nytta. Medan TRA utgår från att attityder och subjektiva normer fristående avgör en 

persons intention, implicerar detta att samspelet mellan variablerna är mer komplicerat än så: 

De verkar inte bara styra den slutliga intentionen utan även påverka varandra. En negativ attityd 

sprider sig och minskar den allmänna uppfattningen om vilka förväntningar på användande som 

finns, samtidigt som det låga användandet bidrar till att forma uppfattningen om systemets 

värde. Detta är förvisso enbart spekulationer och närmare undersökning av attityders och 

subjektiva normers samverkan uppmuntras således. 

Det sociala inflytandet och de subjektiva normerna verkar ha stor inverkan över hur systemet 

används. Dels skulle ett utbrett användande uppmuntra fler personer att använda systemet, dels 

så uppstår ett ytterligare värde i användandet genom att det blir möjligt att kommunicera genom 

systemet. Under användbarhetstesten kunde dock inte systemet användas för ekologiskt valida 

kommunikativa syften, även om denna funktion var tänkt att speglas i vissa av uppgifterna (se 

uppgifterna 2, 6 och 8 i Bilaga 4: Användbarhetstest) och flera deltagare ifrågasatte värdet i 

dessa funktioner under lösandet av uppgifterna. Detta hade kunnat förhålla sig annorlunda i ett 

faktiskt användande, där kommunikativa inlägg faktiskt inneburit respons från andra 

användare.  
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Slutligen bör frågan om frivilligheten i användandet lyftas. Venkatesh et al (2003) tar upp hur 

det sociala inflytandet framförallt påverkar intentionen att använda när användandet är 

obligatoriskt. Som arbetssituationen ser ut nu är användandet frivilligt, vilket ligger till grund 

för att få personer provat att använda systemet. Skulle högre krav ställas på användandet skulle 

möjligtvis en kedjereaktion sättas igång, där fler personer skulle känna sig tvungna att använda 

systemet, varpå det övergripande användandet skulle öka. De sociala normerna skulle således 

förändras och användandet skulle inte längre vara någonting konsulterna provar på, utan ett 

etablerat arbetssätt. Frågan blir hur ett krav på användande skulle emottas av de anställda. När 

nyttan i systemet till viss del döljs av höga ansträngningar, kan eventuellt ett väldigt utbrett 

användande behövas innan användarna ser nyttan i att använda systemet. Som nämnt ovan 

utökas nyttan med flera användare, och som Davis (1989) tar upp i TAM, medför en ökad nytta 

att användarna kan stå ut med större svårigheter i interaktionen. Det skulle så ledes vara 

intressant att se var gränsen går för tillräcklig social acceptans för att utstå ett dåligt gränssnitt. 

5.2. Finns det en koppling mellan användbarheten och viljan att använda? 

De teoretiska modeller som behandlats ovan tar upp att viljan att använda ett system bland annat 

styrs av hur användaren upplever att systemet hjälper denne att förbättra sin arbetsrelaterade 

prestation, samt vilken ansträngning som krävs för att lyckas interagera med systemet. Av ISO-

definitionen av användbarhet (International Organization for Standardization, 1998) framgår 

att ett användbart system hjälper användaren att utföra en uppgift ändamålsenligt, effektivt och 

tillfredsställande, vilket kan kopplas till variablerna i Davis (1989) TAM och som även åter-

kommer i Venkatesh et als (2003) UTAUT. Löses uppgiften med förbättrad prestation och låg 

ansträngning med hjälp av systemet bör det ses som att utförandet blir ändamålsenligt och 

effektivt. En viktig skillnad mellan användbarhet och dessa intentionsstyrande variabler är dock 

att effektivitet och ändamålsenlighet bör ses som objektiva mått, medan de teoretiska modell-

erna istället utgår från subjektiva upplevelser. Modellerna utgår från om användarna anser att 

prestationen förbättras, inte om den faktiskt gör det. Av dessa variabler kan endast tillfreds-

ställelsen vara någonting som kan klassas som ett subjektivt mått. Frågan om relationen mellan 

användbarhet och viljan att använda kan således inte besvaras enbart utifrån dessa teoretiska 

modeller, utan den kräver därutöver ett objektivt mått på användbarhet. 

Systemets användbarhet diskuteras ovan, både utifrån subjektiva och objektiva mått och 

användbarheten konstateras vara oacceptabel, baserat på båda mätmetoderna (se 5.1.1 Är 

systemet användbart?). Bland insamlad data är SUS-värdet tänkt att indikera den övergripande 
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användbarheten och är alltså den variabel som använts i undersökning av relationen till viljan 

att använda. Korrelationsanalysen mellan det erhållna SUS-värdet och användarnas skattade 

vilja att använda systemet efter test påvisade en stark korrelation. Detta indikerar att användbar-

heten bör ses som en avgörande faktor för om användarna avser använda systemet eller inte. 

Denna analys grundar sig dock i att viljan att använda systemet tas med som en variabel i SUS-

enkäten och alltså värderingen av användbarhet, varpå resonemanget blir cirkulärt: Om viljan 

att använda systemet avgör systemets användbarhet, påverkar användbarheten viljan att 

använda. Med detta i åtanke utfördes ytterligare en korrelationsanalys, där viljan att använda 

exkluderats från det övergripande användbarhetsmåttet. I denna analys påträffades ingen 

korrelation mellan variablerna varpå de snarare får ses som två självständiga faktorer, utan 

något samband.  

Problemet i den senare analysen är att SUS redan är ett etablerat och validerat mått på använd-

barhet, och det modifierade värdet är således inte ett validerat SUS-resultat. Vilken korrelation 

som är korrekt blir då en fråga om avvägning: Bör delar av resultatet exkluderas eller är det 

bättre att riskera cirkulära resonemang? Bara för att intentionen finns med som en variabel är 

det inte garanterat att det påverkar resultatet tillräckligt mycket för att hela SUS-värdet ska 

bygga på det. Det finns helt klart en påverkan då intentionen har lika stort inflytande över 

resultatet som övriga variabler, men frågan är om någon variabel verkligen kan uteslutas, när 

de tillsammans konstaterats av Brooke (1996) vara de mest användbarhetsavgörande vari-

ablerna. I detta fall bör ändå cirkelresonemanget ses som det allvarligare problemet, särskilt 

som användbarhet från ett mer objektivt perspektiv är det som ansetts vara av relevans. Med 

andra ord styr inte den objektiva användbarheten användarnas vilja att använda systemet.  

Detta säger förvisso inget om hur användarna uppfattar användbarheten men som konstaterats 

ovan ansåg många användare att systemet är för krångligt för att användas. Intentionerna verkar 

däremot inte styras av något rent objektivt mått utan snarare av subjektiva mått som för-

väntningar på ansträngning, prestation och socialt inflytande, vilket överensstämmer med 

diskuterade teoretiska modeller som UTAUT (Ventatesh et al, 2002) och TAM (Davis, 1989). 

Detta står även i linje med socialpsykologiska modeller för intentioner som TRA (Fishbein och 

Ajzen, 1975) och Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991), enligt vilka intentioner styrs av 

attityder, normer och beteendekontroll. Intentioner förefaller alltså snarare vara direkt beroende 

av subjektiv uppfattning. Denna uppfattning skulle i sig kunna grunda sig i hur användbart 

systemet klassas, även om data från denna studie får anses vara otillräckliga för att påvisa något 

samband däremellan. 
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5.3. Metoddiskussion 

I syfte att uppnå en bredare förståelse för användarna, systemet och relationen däremellan har 

metodtriangulering använts. Kvantitativa data har samlats in i form av standardiserade enkät-

svar och bottom line-data från användbarhetstest. Dessa data har gett mer objektiva mått på 

användbarheten hos systemet, vilka har varit möjliga att granska närmare med statistiska tester. 

Kvalitativa data har istället samlats in i form av intervjudata och processdata från användbar-

hetstest. Dessa data har varit nödvändiga för att erhålla en förståelse för domänen och har även 

fyllt funktionen att besvara frågan varför situationen ser ut som den gör, snarare än bara att den 

gör det. Detta hade inte kunnat besvaras enbart med hjälp av standardiserade enkäter. De olika 

formerna av data har således kompletterat varandra och detta har medfört att slutsatser kunnat 

dras med större säkerhet än om bara en metod hade använts.  

Ordningen i vilken insamlingsmetoderna utfördes valdes för att deltagarna inte skulle influeras 

för mycket av systemet i sin beskrivning av hur de arbetar. För att utreda bland annat vilken 

faktisk nytta systemet medför krävdes en förståelse för hur arbete utan systemanvändning sker 

och i förlängningen vilka arbetsrelaterade behov användarna har. En risk för att deltagarna i för 

stor utsträckning skulle fokusera på att beskriva systemets upplevda för- och nackdelar, utan 

koppling till deras behov, antogs föreligga om intervjuer utfördes först efter interaktion med 

systemet. Användbarhetstestet utfördes därför efteråt. Detta medförde förvisso att oerfarna 

användare inte i samma utsträckning kunde redogöra för sina upplevelser av systemet under 

intervjun. Dessa data erhölls då främst genom tänka-högtprotokollet.  

En standardiserad enkät användes som ovan nämnt för den kvantitativa insamlingen, vilket 

motiverades med bland annat dess objektiva och resurseffektiva karaktär enligt Nunnally 

(1967). Att just SUS valdes motiverades med dess utbredda acceptans och för att den, som 

Brooke (1996) beskriver, mäter användbarheten som en enda variabel. Dessa är en fördel 

jämfört med exempelvis Davis (1989) enkät, som istället utgår från de variabler som styr 

användarintentioner enligt TAM. För att kunna göra en jämförelse mellan användbarheten och 

intentionen, vilket detta arbete syftade till, behövdes således ett mer övergripande användbar-

hetsmått än ett direkt intentionsstyrt, varpå SUS valdes.  

Enkätens lämplighet för denna studie har diskuterats ovan (se 5.2 Finns det en koppling mellan 

användbarheten och viljan att använda?), då denna inte utan modifikation eller cirkel-

resonemang kan jämföras med viljan att använda. För högre validitet hade ett annat etablerat 

användbarhetsmått, som inte grundar sig i intentioner, därför kunnat användas istället, vilket 
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uppmuntras för framtida studier på samma ämne. Någonting annat som bör nämnas angående 

valet av enkät är att ingen validitetssäkrad version av SUS har använts. Den använda enkäten 

är istället en egen översättning av en testad version, vilket kan ha påverkat hur deltagarna fyllde 

i den. Då deltagarna var svenskspråkiga och resten av testet utfördes på svenska, föredrogs dock 

detta framför att låta deltagarna göra egna tolkningar av frågorna. Eventuell dålig förståelse för 

eller osäkerhet med engelska hade kunnat innebära större varians i tolkningen av frågorna vilket 

hade påverkat validiteten negativt. För framtida studier kan användandet av engelsk- respektive 

svenskspråkiga SUS-enkäter i svenska studier ses över för att säkerställa hög validitet hos 

enkäten i sig. 

Intervjuerna analyserades tematiskt och även om frekvensen av olika temans förekomst regi-

strerades, redovisas inte siffrorna i sig. På grund av deltagarurvalets ringa storlek får kvanti-

tativa siffor som numerisk frekvens av teman anses vara av låg relevans. En skillnad på en 

person motsvarar exempelvis en förändring på drygt 11 %. Det kan antas att teman som togs 

upp av vissa personer eventuellt skulle ha fått medhåll av andra, om bara ämnet hade kommit 

upp under samtalet, förutsatt att personen i fråga inte direkt motsagt temats innebörd. Teman 

som förekom först i senare intervjuer hade således behövt bekräftats eller förnekas av tidigare 

deltagare för att kvantiteten av yttrandena skulle ha blivit rättvisande. Detta hade förvisso varit 

en möjlighet, men risken hade varit att nya teman dykt upp i uppföljningsintervjuer. Att vissa 

teman var återkommande, medan andra bara yttrades av enstaka individer, fick således anses 

vara tillräckligt. 

Slutligen bör det nämnas att Venkatesh et als (2003) UTAUT tar upp fler faktorer som styr 

intentionen att använda teknik än de som har behandlats i detta arbete. Dessa är användarnas 

kön och ålder. Dessa variabler har exkluderats från studien då deltagargruppen bestått av en 

förbestämd målgrupp, där kön och ålder inte kunnat kontrolleras i någon större utsträckning. 

Variablerna prioriterades även bort i syfte att kunna behandla samtliga deltagare likvärdigt och 

för att hålla antalet behandlade variabler på en rimlig nivå. 

5.4. Framtida implikationer 

Liknande studier där andra användbarhetsmått än just SUS används uppmuntras, då 

användandet av SUS i detta arbete gav upphov till ett komplext avvägningsproblem där 

cirkularitet ställdes mot bristande validitet. I denna studie prioriterades validiteten hos använd-

barhetsmåttet bort för att undvika cirkelresonemang. För säkerställande av validiteten bör 
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modifierade SUS-enkäter där frågor plockats bort från resultatet i likhet med denna studie 

undersökas.  

Venkatesh et als (2003) UTAUT har varit en utgångspunkt för denna studie och en stark in-

verkan av både socialt inflytande och förväntningar på prestation har konstaterats. Venkatesh 

et al anger det sociala inflytandet som den svagare av dessa variabler, men det vore intressant 

om framtida studier kunde undersöka i vilken mån dessa faktorers inverkan förhåller sig till 

varandra: Skulle ett system med konstaterat prestationshöjande egenskaper med låg användar-

ansträngning vara att preferera framför ett system som ingen använder och i hur stor mån måste 

ett system användas för att detta ska väga tyngre än ett dåligt gränssnitt? En annan intressant 

fråga som lyftes ovan blir var gränsen för ett ”socialt accepterat” system går. Framtida studier 

som undersöker dessa frågor uppmuntras. 

Slutligen kan data från denna studie användas till att lägga fram kravspecifikation för det som 

skulle vara ett användbart virtuellt arbetsrum för exempelvis konsulter.   
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6. Slutsats 

Uppdragsplatsernas gränssnitt kan inte klassas som användbart, varken baserat på subjektiva 

uttalanden eller objektiva mått. Detta anges som en orsak till det låga användandet, men före-

faller inte vara den enda, eller ens den främsta anledningen.  

Det sociala inflytandet på arbetsplatsen spelar en stor roll för användandet av uppdragsplatser 

och skapar, tillsammans med de förväntade ansträngningarna, en negativ attityd gentemot dem. 

Detta antyder ett samspel mellan de subjektiva normerna och attityd, vilket inte presenterats i 

samma utsträckning i befintliga teoretiska modeller. Dessa variabler verkar utgöra grunden till 

att uppdragsplatserna inte används. 

Inget signifikant direkt samband mellan användbarhet och viljan att använda kunde påvisas utan 

att förutsätta att viljan att använda ligger till grund för att klassa ett system som användbart. 

Dålig användbarhet verkar dock utifrån kvalitativa data skapa en negativ attityd gentemot 

systemet, vilket i förlängningen styr intentionen att använda det. Det finns således ett samband 

mellan dessa två uttryck: Den objektiva användbarheten influerar uppfattningen kring använd-

barheten och nyttan i systemet, vilket tillsammans med andra faktorer (som social acceptans 

och hjälpmöjligheter) styr viljan att använda det. Samtidigt kan användbarheten i sig bedömas 

bland annat utifrån hur villiga användarna är att använda det, men även här spelar andra 

variabler in. Det finns således en definitiv skillnad mellan användbarheten – ett objektivt mått 

på systemets kvalitet, och viljan att använda systemet – en subjektiv uppfattning, men i ett 

dynamiskt samspel påverkar de varandra.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Medgivandeblankett 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i detta examensarbete som syftar till att utreda 

användbarheten och användandet av uppdragswebbsidorna på Projektengagemangs intranät. 

Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din 

namnteckning längst ned. 

 

 Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till och den tid den tar i anspråk. 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

 Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har 

blivit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

 Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

 Jag ger mitt medgivande till att information som insamlas genom mitt deltagande 

lagras och bearbetas. 

 Jag ger detta medgivande förutsatt att endast personer som är knutna till 

examensarbetet kommer att ta del av det insamlade materialet.  

 

Ger du ditt medgivande till att efter deltagande bli kontaktad för eventuella uppföljningsfrågor 

(ej obligatoriskt för deltagande)? 

 Ja 

 Nej 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Ort, datum Underskrift 

 

 ______________________________ 

 Namnförtydligande 
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Bilaga 2: Bakgrundsenkät 

Vänligen besvara följande frågor och påståenden. 

 

Ålder: ____ 

Kön: 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

Jag använder ofta Projektengagemangs verktyg för uppdragswebbplatser i mitt arbete. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Vilken är din inställning till Projektengagemangs verktyg för uppdragswebbplatser? 

 Positiv, jag använder dem regelbundet! 

 Det verkar spännande att lära sig något nytt. 

 Nja, varför ska jag använda det här? 
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Bilaga 3: Intervjumall 

  Rollen på företaget?  

  Planering och dokumentation i projekt? 

  Kommunikation i projekt?  

  Handlingssätt om oklarheter uppstår?  

  Handlingssätt om information försvinner?   

  Handlingssätt om planer förändras?  

  Skillnader från kollegors arbetsmetoder?  

  Vad funkar bra?  

  Ett projekt som fungerade bra? 

  Vad funkar mindre bra?  

  Ett projekt där någonting gick fel (kommunikation eller dokumentation)? 

  Behov kring information och kommunikation?  

  Vilken information?  

  Hur förmedlas den bäst? 

  Täcks behoven av arbetsmetoder? 

  Uppdragsplatsernas roll 

UPPDRAGSPLATSER  

  Hur fick du veta att uppdragsplatserna fanns?  

  Varför/varför inte använder?  

  Hur arbetade du innan du började använda uppdragshemsidor (i avseende frågorna 

ovan)  

  Uppdragsplatsernas effekter på arbetet? 

  Problem med att använda systemet? 

  Lösningar?  

  Möjligheter till hjälp? 
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Bilaga 4: Användbarhetstest 

1. Ditt projekt pågår 25/1-10/6 med datainsamling 4/4-13/4 och avstämning 18/4. Skapa 

en lättöverskådlig tidsplan med dessa datum.  

 

2. Projektet kretsar kring ”UTAUT” och du förstår ingenting. Simon Cavedoni har koll, 

så lägg upp en fråga om detta och adressera honom!  

 

3. Lägg in uppgiften ”Hitta användare” och adressera Per-Olof Klarström.  

4. Avstämning 18/4 är flyttad till 1/4. Lägg in detta. 

5. Idag har du suttit med användbarhetstest en timme. Dokumentera detta.  

6. Besvara den tidigare ställda frågan.  

7. Ange redan passerade milstolpar som 100 % avklarade.  

8. Informera projektgruppen om att användbarhetstestet är roligt.  

9. Checka av i checklistan samtliga aktiviteter som utförts.  

10. Nollställ hemsidan och ta bort allt du har lagt in.  
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Bilaga 5: SUS-enkät 

1. Jag tror att jag skulle vilja använda det här systemet regelbundet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

2. Jag tyckte att systemet var onödigt komplicerat. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

3. Jag tyckte att systemet var lätt att använda. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

4. Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda 

systemet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

5. Jag tyckte att systemets olika funktioner var väl integrerade. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

6. Jag tyckte att det var för mycket inkonsekvens i det här systemet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig använda det här systemet väldigt fort. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

8. Jag tyckte att systemet var väldigt besvärligt att använda. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

9. Jag kände mig väldigt säker medan jag använde systemet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

10. Jag behövde lära mig mycket innan jag kunde börja använda systemet. 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 


