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Abstract 
Some years ago the development and focus around Internet really took off among the companies. 
Every company ought to have a website and some of the reasons for this was that the competitors 
had one, or that you just wanted to be visible on the Internet. 

Today you could find several so called Content Management System on the market, developed to 
handle publishing of information on Internet, intranet and extranet. Common for this system is that 
the user should be able to update, deploy and administrate the solution without any technical 
competence. 

The purpose with this essay was to investigate if a Content Management System makes the 
updating of information more effective, by means of usability categories. Usability consists of 
several different categories, and we have chosen to limit our work and concentrate us on tree 
categories: effectiveness, usefulness and satisfaction.  

To get knowledge of the subject usability we have read books and articles that consider the 
subject, we have also looked for information on the Internet. We found information about usability 
test and a method called inquiry. In this method you could measure a system that is in real work. 

To be able to draw a conclusion if the Content Management System makes the updating of 
information more effective, we decided to see how the companies handle the updating of 
information before using the Content Management System and how it worked during they was 
using it. Our investigation consisted of questionnaires send by electronic post to five companies. 
The companies that answered our questionnaires we visit and did our interviews. 

To come to a certain conclusion, was actually fairly difficult to see, if the Content Management 
System makes the updating of information more effective or not. The answer you get depends on 
how the companies before had handled the updating of information. One company that we 
examine had before a functioning solution and the main reason for getting this tool SYS.Com was 
for economical reasons. This generated that the updating of information not became more 
effective than before. The other companies that we investigated had no good solution before, 
mostly of them were dependent on for example consults for updating the information on the 
website. The general conclusion that we can make of our analysis is that most of the companies 
should get a more effective updating of the information by using a Content Management System.  
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Sammanfattning 
För ett par år sedan tog utvecklingen och fokuseringen kring Internet fart på allvar ute bland 
företag. Alla skulle ha en webbsida och anledningen till detta var ofta att konkurrenten hade en 
eller att man bara ville synas. 

Idag finns det ett antal så kallade Content Management System utvecklade för att hantera 
information på Internet, intranet och extranet. Det gemensamma för dessa system är att 
användarna skall kunna uppdatera, vidareutveckla och administrera lösningen utan någon teknisk 
kompetens. 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om ett Content Management System 
effektiviserar uppdateringen av information, med hjälp av kategorier inom användbarhet. 
Användbarhet består av flera olika kategorier, dock har vi valt att begränsa oss till tre av dessa; 
effektivitet, syfte och tillfredsställelse. 

För att få djupare kunskaper inom ämnet användbarhet har vi läst böcker och artiklar, vi har även 
sökt information via Internet. Vi hittade information om användbarhetstest där vi fann en metod 
som hette utredning. I utredning kan man mäta användbarheten på system som är i bruk.  

För att kunna dra slutsatsen om ett Content Management System effektiviserar uppdateringen av 
data/information bestämde vi oss för att ta reda på hur informationsuppdateringen var före och 
under användningen av verktyget. Utredningen bestod av att vi gjorde en enkät som vi skickade ut 
till fem företag som använde verktyget. De företag som svarade på enkäten besökte vi och 
intervjuer gjordes. 

Det resultat vi kom fram till var att det är svårt att undersöka om ett verktyg effektiviserar 
uppdateringen av information eller inte. Svaret man får beror på hur företagen tidigare skött 
informationsuppdateringen. Ett företag som vi undersökte hade en fungerande lösning innan, den 
största anledningen att de skaffade verktyget var av ekonomiska skäl och detta generade till att 
informationsuppdateringen inte effektiviserades. De andra företagen som vi undersökte hade 
ingen bra lösning tidigare, de var beroende av andra personer exempelvis konsulter för sin upp-
datering av information. Den generella slutsatsen vi kan dra av de företag som vi undersökt och 
av vår analys är att de flesta företag skulle få en effektivare uppdatering genom att använda ett 
Content Management System. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

För ett par år sedan tog utvecklingen och fokuseringen kring Internet fart på allvar ute bland 
företagen. Alla skulle ha en webbsida och anledningen till detta var ofta att konkurrenten hade en 
eller att man bara ville synas. Efter ett tag ställde sig många frågan, vad ska vi använda 
webbsidan till, vad ger den för mervärde? Anledningen till detta var att man själv inte kunde 
utveckla eller uppdatera sidan utan var tvungen att köpa in konsulter till att göra detta. Detta var 
ofta kostsamt och därför bromsades utvecklingen upp något. 

Idag finns det ett antal så kallade Content Management Systems (CMS) utvecklade för att hantera 
informationspublicering på Internet, intranet och extranet. Det gemensamma för dessa system är 
att användarna skall kunna uppdatera, vidareutveckla och administrera lösningen utan någon 
teknisk kompetens. 

Vi läser tredje året på Datavetenskaplig utbildning på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby. Den 
utbildning som vi går är teknik koncentrerad, därför har vi valt att studera området användbarhet 
närmare. Användbarhet tar hänsyn till användaren, en kunskap vi inte har studerat i vår utbildning. 
Vi skulle vilja studera ämnet närmare för att få insikt om hur viktigt användbarheten är för 
utvecklarna och användarna av ett system. För att vi skulle kunna studera användbarhet valde vi 
att studera ett befintligt system. Vi tog kontakt med SYSteam Data AB i Anderstorp, de har 
utvecklat ett Content Management System som heter SYS.Com. De gav oss möjligheten att 
utvärdera användbarheten i ett Content Management System. 

1.2 Mål 

Vi ska utvärdera verktyget SYS.Com genom att titta på användbarheten. De mål vi har är: 

- Undersöka om ett Content Management System effektiviserar uppdatering av information 
genom hög användbarhet. 

- Ge kunskap till slutanvändare och utvecklare om hur viktigt det är för båda parter att ett 
system blir användbart. 

1.3 Målgrupp 

Den första målgruppen vi har är SYSteam AB i Anderstorp som ska få ta del av denna utredning. 
Alla företag borde göra en väl genomförd undersökning för att ta reda på om deras produkter har 
en bra användbarhet.  

Den andra målgruppen är slutanvändare och utvecklare som ska få ta del av vår utredning, detta 
för att påvisa hur viktigt det är för båda parter att ett system blir användbart. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka användbarheten i ett Content Management System genom att jämföra 
det mot hur företag tidigare skötte sin informationshantering. Användbarhet består av flera olika 
kategorier, dock har vi valt att begränsa oss till tre av dessa; effektivitet, syfte och 
tillfredsställelse1. Anledningen till att vi valt dessa tre kategorier beror på att vi upplevde att 
kategorierna inlärningsförmåga och prestationsförmåga2 kunde bli svåra att göra en jämförelse 
mellan ett Content Management System och tidigare lösningar. För att mäta kategorierna 

1 effectiveness, usefulness and satisfaction 
2 learnability and efficiency 
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inlärningsförmåga och prestationsförmåga, tror vi att det behövs andra mätmetoder än enkäter 
och intervjuer, till exempel fältobservationer.  

1.5 Hypotes 

”Content Management System effektiviserar uppdateringen av data/informationen i företaget 
genom hög användbarhet”. 

Med effektiviserar, menar vi den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan använda ett 
Content Management System för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 
användaren tillfredsställande sätt. Effektiviserar är inte detsamma som effektivitet i output. 

Med uppdateringen av data/informationen, menar vi att man ska kunna publicera, lägga till 
information och ändra befintlig information. 

Input        Output 

Informationshantering      Användbarhet  

 

 

 

Figur 1: Beskriver input och output 

1.6 Frågeställning 

- Kan användaren på ett enkelt sätt uppdatera informationen med ett Content Management 
System? 

- Klarar Content Management System användarens mål? 

- Känner användaren sig tillfredsställd när de använder ett Content Management System? 

- Content Management      
System 
- Tidigare lösningar 

Uppdatering 
av information 

- Effektivitet 
- Syfte 
- Tillfredsställelse 
 

 - 7 -  



Content Management Systems 
- effektiviserar informationshanteringen? 
 

 
 

2 Användbarhet 
De flesta produkter påverkas av användbarhet, det är en del i produkten. Teknologin har kommit 
så långt att de flesta produkter har någon form av hårdvara, mjukvara, menyer, ikoner, 
meddelanden, manualer, referenser, online hjälp och utbildning. Produkter kommunicerar med 
användare på många olika sätt. Telefoner, tv-apparater, medicinska utrustningar med mera har 
displayer och menyer som gör att utvecklarna måste tänka på användbarheten.                     
Dumas och Redish [2] 

2.1 Vad är användbarhet? 

Enligt ISO [15] definieras användbarhet enligt följande: 

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt." 

Jenny Preece [5] skriver: ”Usability, a key concept in HCI3 is concerned with making systems 
easy to learn and easy to use. Poorly designed computer systems can be extremely annoying to 
users…” 

Det finns många definitioner på vilka kategorier som användbarhet innehåller, de flesta skiljer sig 
endast på namnen och inte betydelsen. De fem vanligaste kategorierna som tas upp i den 
litteratur vi studerat är beskrivna nedan. 

2.1.1 Syfte 

Dumas och Redish [2] menar för att uppnå syftet4 måste de system som utvecklas uppnå de mål 
som användaren ställer. Är ett system lätt att använda och lätt att lära men inte uppfyller 
användarens mål, finns det ingen anledning för användaren att använda systemet, inte ens om 
det skulle vara gratis.  

2.1.2 Effektivitet 

Kategorin effektivitet5, även kallad ”ease of use”, menar Dumas och Redish [2] att det handlar om 
huruvida man kan fullborda sin uppgift och om systemet är lätt att använda? Desto färre fel 
användaren gör under sin uppgift desto snabbare går det att slutföra uppgiften. Det är inte 
ovanligt att kategorin effektivitet är knytet till procenttal, till exempel 90 procent av alla användare 
hade mindre än två fel. 

2.1.3 Inlärningsförmåga 

Enligt Dumas och Redish [2] handlar Inlärningsförmåga6 om hur snabbt det går att lära sig ett 
system. Det är viktigt att ett system går snabbt att lära sig eftersom både utbildningen för de 
anställda och de anställdas ineffektivitet kostar företaget mycket pengar. 

Kategorin inlärningsförmåga kan också handla om hur lång tid det tar för en användare att lära sig 
ett system efter en tid av overksamhet. 

3 Human Computer Interaction 
4 usefulness 
5 effectiveness 
6 learnability 
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2.1.4 Tillfredsställelse 

Tillfredsställelse7 handlar enligt Dumas och Redish [2] om användarens känsla och uppfattning 
om ett system. Är användaren tillfredsställd så genereras ett engagemang till systemet. 
Användarna presterar bättre om de använder en produkt som möter deras behov och erbjuder 
tillfredsställelse, än om de inte skulle göra det. Kategorin tillfredsställelse är mer en subjektiv 
aspekt av användbarhet än kategorierna effektivitet och prestationsförmåga. 

Patrick W. Jordan [3] skriver att generellt sett kan man se tillfredsställelse som den viktigaste 
aspekten av användbarhet för produkter som man kan använda frivilligt. Om inte användaren 
finner produkten tillfredställande att använda, behöver de inte använda den. Från en kommersiell 
synvinkel köper de inte fler produkter från samma tillverkare. 

2.1.5 Prestationsförmåga 

Enligt Patrick W. Jordan [3] handlar prestationsförmåga8 om hastigheten på att utföra en uppgift 
och hur mycket användaren behöver anstränga sig. Desto mindre ansträngning för användaren, 
desto högre prestationsförmåga. Med ansträngning menas exempelvis hur många steg man 
behöver gå igenom, tiden man spenderar för att läsa i dokument, lösa problem med mera. 

2.2 Hur försäkrar man användbarheten? 

Vill man försäkra användbarhet är det viktigt säger Patrick W. Jordan [3] att tänka på användarnas 
erfarenhet, hur vana de är med datorer, om de utfört liknande uppgifter förut, vad de har för 
erfarenhet med andra liknande system med mera. Det man även ska ha i åtanke är hur mycket 
kunskap användaren har inom området. Det är inte så lätt för en användare som inte har 
kunskaper inom området att utföra en uppgift, trots att programmet är väldigt enkelt att använda. 
En annan viktig betydelse är vilken kulturell bakgrund användaren har. Samma föremål kan ha 
olika betydelser eller se annorlunda ut i olika länder. Ålder och kön har också en betydelse. Olika 
generationer har vuxit upp med olika teknologier och kan därför ha olika svårt att ta till sig nya 
teknologier. När det gäller skillnaden mellan män och kvinnor skriver Patrick W. Jordan [3] ”It may 
be that boys are brought up to pay more attention to scientific subjects, such as mathematics, 
physics and computer science, whereas girls are encouraged to concentrate on the arts subjects, 
such as literature and language.” 

Det finns inga direkta svar hur man ska agera när man ska göra ett användbart system, men vad 
som framgår så finns det många faktorer man måste tänka på, till exempel hur systemet kommer 
att användas (funktionalitet) och vilka användargrupper som kommer att använda systemet.  

 

 

  

Figur 2: Användbarhet [10] 

Dumas och Redish [2] skriver: ”Usability is not a surface gloss that can be applied at the last 
minute. Usability is deeply affected by every decision in design and development. Therefore, 
usablility has to be built in from the beginning”. 

Enligt Dumas och Redish[2] kan man försäkra användarhet genom: 

- Involvera användarna under utvecklingsprocessen 

7 satisfaction 
8 efficiency 

Funktionalitet 

Användbarhet 

Användare 
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- Tillåta användbarhet och användarnas behov att styra design beslut. 

- Arbeta i lag som inkluderar personer som har färdigheter inom användbarhet, interface design 
och teknisk kommunikation. 

- Att tidigt sätta kvantitativa mål i processen. 

- Testa produkter för användbarhet, man bör också integrera användbarhets tester med andra 
metoder för att försäkra användbarhet. 

- Vara engagerad i att göra tekniken gångbar för människor. 

I STATStjänstemannen [8] finns ett reportage som handlar om människa-datorinteraktion. I 
reportaget hävdar professor Bengt Sandblad och psykologen Carl Åborg, forskare vid Uppsala 
Universitet, att det går att skapa både bra system och bra arbetsuppgifter. För att klara av detta 
måste användarna delta i projekten redan på utvecklingsstadiet och ha verkligt inflytande. Det 
krävs alltså direktkontakt mellan användare och utvecklare samt bättre kommunikation mellan 
beställare och leverantör. 

Bengt Sandblad och Carl Åborg säger att trots att kunskaper och medvetenhet finns om 
arbetsmiljöns betydelse, görs ofta fel när datasystem utformas. För lite hänsyn tas till hur den 
mänskliga hjärnan fungerar. Det är väl känt hur lika vi människor är när det gäller hjärnans sätt att 
hantera information. 

Korttidsminnet fungerar enligt följande: 

- Minsta avbrott i arbetet av till exempel en telefon gör att vi glömmer var vi är och måste börja 
om. 

- Att vi medvetet kan arbeta koncentrerat med bara en sak i taget. 

- Hur vi tolkar mönster, bilder och färger. 

- Hur vi gör fel, vi har benägenhet att, mer eller mindre, göra samma slags fel och i samma 
situationer. 

2.3 Varför ska man tänka på användbarheten? 

I all verksamhet är man intresserad av kvaliteten på det som produceras. För det mesta är det 
mycket pengar inblandade och kunderna vill ha valuta för pengarna. Det innebär bland annat att 
det ställs krav på att ett system skall kunna användas som det är tänkt. Risken finns att aktörer, 
särskilt systemutvecklare, underskattar användbarhetens betydelse. Även om man konstruerar ett 
system internt inom ett företag är det viktigt att utvärdera systemets användbarhet, det finns alltid 
en kund inom företaget som betalar för systemet och ett icke användbart system förlorar alla på. 
[10]  

En speciell typ av arbetsmiljöproblem är de kognitiva som uppstår om datorstödet strider mot hur 
hjärnan arbetar. I tidningen STATStjänstemannen [8] berättar professor Bengt Sandblad att han 
har stött på fall där 80 procent av tiden gått åt till att navigera i datorsystemet och 20 procent åt 
själva ärendet. Personalen blev irriterade utan att kunna förklara varför. 

I tidningen STATStjänstemannen [8] kan man läsa om CSN som har problem med sitt system. Ett 
av problemen de har är att de inte kan arbeta individuellt med ett ärende utan måste följa en viss 
mall för att datorn ska fungera. Glömmer man att fylla i något måste man i vissa lägen gå tillbaka 
och göra om allt. Samma tangentkommandon kan ibland betyda olika saker i olika fönster. 
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I STATStjänstemannen [9] kan man läsa om länsstyrelsen som har ett system som heter Ararat. 
Ararat har inte underlättat arbetet, det är komplext och fungerar dåligt, att följa manualerna är 
svårt. Prestanda är ett direkt arbetshinder och till det kommer ett stort antal funktionella fel. Många 
lider av belastningsskador och stressrelaterade sömnsvårigheter som resulterar i sjukskrivningar. 

Både utvecklarna och användarna tjänar på att tänka på användbarheten. Användarna mår bättre 
av att använda en produkt som reducerar inlärningstiden och låter dem att använda fler funktioner 
med mindre besvär, vilket leder till att företagen får fler sålda produkter. Att till exempel utveckla 
ett kontorssystem som är svårt att lära sig, gör att tillfredsställelsen i arbetet blir sämre. I ett 
kontorssystem där produktiviteten och tillfredsställelsen i arbetet är viktigast, leder detta till 
missnöjda kunder och användare som i sin tur leder till mindre sålda produkter. [5] 

Företagen tjänar mycket på att redan från början tänka på användbarheten, några saker de tjänar 
på enligt Dumas och Redish [2] är: 

- Försäljningsargument och konkurrensfördel, 

- säljer fler exemplar av produkten, 

- säljer fler exemplar av andra produkter, 

- förbättrar företagets rykte, 

- reducerar support kostnader, 

- reducerar utbildningskostnader, 

- minskar behovet av uppdaterings- och underhållsreleaser, 

- gör dokumenteringen och utbildning lättare att utveckla. 

2.4 Användbarhetstester 

Om man vill mäta ett systems användbarhet, måste man dels definiera systemets tänkta 
användare och dels definiera systemets primära funktioner. Först därefter kan man säga att man 
kommer att få en hög validitet vad gäller resultatens tillförlitlighet. En undersökning skall alltså 
inledas med att man först tar reda på vilka som skall använda systemet samt vilka funktioner som 
systemet är tänkt att erbjuda. [6] 

Enligt Jacob Nielsen [11] behöver man generellt inte fler än fem personer. Om fem personer har 
samma problem med en uppgift, kan du anta att de flesta skulle ha problem med den och det 
räcker för att designen måste förbättras. Efter att man ändrat, borde man göra om testen, 
människors sätt att arbeta är oberäknelig.  

På senare år har kraven ökat från användare och utvecklare. Användarna vill ha ett användbart 
system och systemutvecklarna måste utveckla användbara system så att deras kunder blir nöjda 
och återkommer.   

Nu för tiden brukar användaren komma in ett tidigare stadie i utvecklingsprocessen än för bara 
några år sedan. Detta medför att man får en bättre produkt som är utvecklat för de användare 
som skall använda produkten.  

Används då produkten som det är tänkt? Svaret kan man få om man gör ett användbarhetstest. 

Det grundläggande målet är att förbättra användbarheten av en produkt. För varje test, så har 
man ytterligare specifika mål som man får tydliggöra när man planerar testet. Det kan vara stora 
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skillnader hur man gör när man leder och utför ett användbarhetstest. Enligt Dumas och Redish 
[2] så menar de att varje användbarhetstest delar 4 utmärkande drag.  

- Deltagarna representeras av verkliga användare, 

- deltagarna utför verkliga uppgifter, 

- man observerar och dokumenterar vad deltagarna säger och gör, 

- man analyserar data, diagnostiserar det verkliga problemet och rekommenderar ändringar till 
problemet. 

Det huvudsakliga målet med användbarhetstest är enligt Patrick W. Jordan [3] att förbättra an-
vändbarheten av den produkt som blir testad. Ett annat mål är att förbättra den process när 
produkten blir designad och utvecklad så att man slipper samma problem igen, med andra 
produkter. 

Patrick W. Jordan [3] säger vidare att målen med testning är att försäkra sig om att produkten: 

- Är lätt att lära och använda, 

- är tillfredsställande att använda, 

- förmedla användbarhet och funktionalitet som är högt värderat av målgruppen. 
 
2.4.1 Metoder  

I ett användbarhetstest kan man använda sig av olika metoder och tillvägagångssätt för att mäta 
användbarheten i ett system. Metoderna och tillvägagångssättet beror på vad man vill testa. De 
vanligaste formerna av ett test är att man mäter hur lång tid det tar för testpersoner att lösa en 
viss uppgift. 

Den mest fundamentala testmetoden är när man använder riktiga användare, eftersom man direkt 
får information om användarnas upplevelse och vilka problem som de har med systemet. 

Det finns tre generella metoder enligt James Horn [12] hur man värderar användbarhet:  

- Testning (engelska testing) 

- Övervakning (engelska inspection) 

- Utredning (engelska inquiry) 

2.4.1.1 Beskrivning av metoden utredning 

Enligt James Horn [13] tar experterna hänsyn till vilka behov användaren har. De observerar 
användaren i samband med användning av systemet. Med denna metod får användaren bland 
annat svara på enkäter och genomgå intervjuer. 

Utredningsmetoden består av sex tillämpningar: 

- Fältobservation (engelska field observation) 

- Gruppfokusering (engelska focus on groups) 

- Intervjuer (engelska interviews) 
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- Loggning av användare (engelska logging actual use) 

- Etnografisk studie (engelska proactive field study) 

- Enkät (engelska questionnaries) 

Vidareutveckling av metoder vi senare kommer att använda: 

Intervjuer 

Med den här tekniken formuleras frågor om produkten, baserad på vilka erfarenheter användaren 
har av systemet. Intervjun genomförs på representativa användare för att samla önskad 
information. Vid en sådan här intervju läses frågorna upp till användaren, användaren svarar 
tillbaka, detta registreras/spelas in av den person som intervjuar. Fördelen med denna 
intervjuteknik är att den sker tillsammans med användaren. Man tar tillvara på interaktionen 
mellan användare och den som intervjuar. 

Enkäter 

Enkäten består av skrivna frågor som man distribuerar till användarna. Det skiljer sig från intervjun 
på så sätt att det är en skriven lista på frågor som användaren skall fylla i och returnera till dem 
som gjort enkäten. Man formulerar frågor som är baserade på den typ av information som man vill 
veta. Den här tekniken kan användas när som helst under utvecklingsprocessen, beroende på 
vilka frågor som ställs i enkäten. Ofta används enkäter för att undersöka användarnas 
tillfredsställelse av en viss produkt. Sådana här enkäter identifierar användbarheten på produkten, 
som egentligen skulle ha blivit upptäckta innan den kom ut på marknaden. 
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3 Content Management System 
Informationshanteringssystem, eller Content Management System (CMS), används för att hantera 
och strukturera stora mängder information på exempelvis Internet. Informationshantering 
innefattar många aspekter och ställer stora krav på sammanhållning och homogenitet, särskilt då 
det handlar om stora mängder information. [14] 

Det är mer en regel än ett undantag att ett företag har en webbsida. Det är också vanligt att 
samma företag har ett antal informationsbroschyrer. Det är inte ovanligt att samma information 
finns på både broschyren och webbsidan, tyvärr händer det också att denna information upp-
dateras ungefär lika sällan. Varför finns det webbsidor där det står ”Senast uppdaterad 99-09-11”? 
Kan det bero på att det kostar att hyra en konsult som gör ändringarna? Tiden räcker inte till? Är 
intresset inte tillräckligt stort? 

CMS gör det möjligt för företag och dess anställda att skapa, förädla och sprida information för att 
kommunicera med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. CMS ger användaren 
kontroll över sin egen informationshantering. Tanken är att några specialistkunskaper i HTML eller 
Internetteknik inte ska behövas. 

3.1 SYS.Com 

SYS.Com är det CMS verktyg som vi har valt att studera, vilket är utvecklat av SYSteam AB i 
Anderstorp. SYSteam driver ett webbhotell med inriktning på avancerade webblösningar för 
företag. 

Den information vi redovisar nedan om verktyget SYS.Com har vi fått från företaget SYSteam AB. 

3.1.1 Vad är SYS.Com? 

SYS.Com är ett dynamiskt verktyg, direkt utvecklat för att underlätta för koncerner och 
företagsgruppers webbpublicering. Varje företag har sitt eget webbaserade administrationsverktyg 
för att förändra och uppdatera sin webbsida. Det finns även möjlighet för koncernledningen att ha 
kontroll på all information som publiceras på webbsidorna. Några av funktionerna som man kan 
hitta i verktyget SYS.Com är: 

- Dynamiskt publiceringsverktyg där kunden själv kan utforma sin applikation och grafiska profil 
utan Internetkunskap, 

- möjlighet för koncerner och företagsgrupper att standardisera Internet/e-businesslösningar, 

- varje företag administrerar själva sitt innehåll såsom färgsättning, texter, bilder, antal språk, 

- innan en sida publiceras finns inbyggda funktioner för förhandsgranskning och centralt 
godkännande, 

- moduluppbyggt system möjliggör utbyggnad av lösningar för B2B, B2C, 
orderstatusinformation och så vidare. 

3.1.2 Hur är SYS.Com uppbyggt? 

Allt innehåll på webbsidan, så som texter, bilder, grafisk layout med mera lagras i en databas. När 
någon från Internet går in på webbsidan hämtas giltig information i databasen för att sedan fylla 
sidan med innehåll. Detta har till följd att läsaren alltid har senaste informationen och företaget 
kan visa olika information för olika kunder.  
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SYS.Com är ett moduluppbyggt verktyg där användaren kan koppla till ny funktionalitet när han 
eller hon känner sig mogen för det. 

B2B  - Business to Business 

B2C  - Business to Consumer  

1.2.1  - One to One Marketing 

Order  - Funktioner för orderstatus 

Intranet - Intranetfunktioner   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Moduler i SYS.Com 

Modulerna är konstruerade så att de ska vara anpassningsbara för alla tänkbara önskemål. 
Genom att all information ligger i databasen kan man förändra applikationen så att den passar 
kundens önskemål. 

3.1.3 Krav 

SYS.Com kräver en webbserver som har MS SQL databas och Microsoft IIS webbserver.  

3.1.4 Funktioner i användargränssnittet 

Användare delas in i fyra huvudgrupper: 

- Main Publishers ansvarar för övergripande administration, publicering och rättigheter, 

- team Editors, ansvarar för övergripande administration, publicering och rättigheter inom sitt 
verksamhetsområde, 

- group Editors ansvarar för administration, publicering, inom sin avdelning av ett verk-
samhetsområde, 

- writers användare som har rätt att lägga till och ta bort information på enskilda sidor.  

Alla användare loggar in i samma system och har samma gränssnitt, den information och den 
administrativa funktionaliteten i detta gränssnitt begränsas till de områden som definierats i deras 
ACL (Access Control List). Enklare uttryckt kan man säga att användaren ”hamnar där han eller 
hon hör hemma”. 

SYS.C
om

 C
M

S 

SYS.Com B2B 

SYS.Com Order 

SYS.Com Intranet 

SYS.Com B2C 

SYS.Com 1.2.1 
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3.1.5 Uppbyggnad av webbsida 

Menyer byggs upp genom en kombination av foldrar (folders) och sidor (pages). En folder kan 
liknas vid en virtuell förvaringsplats, där man lägger sina sidor. En sida kan liknas vid en virtuell 
förvaringsplats för webbsidans innehåll. Det är där man lägger sitt innehåll.  

Administrationen har fyra grundläggande delar: 

- Pages de sidor där man lägger sitt material, 

- folders ger möjlighet att bygga ut menysystemet, 

- file Upload ger möjlighet att ladda upp filer, 

- users hanterar användarna i systemet. 

Nedan kan man se de tre grundläggande begreppen i administrationsgränssnittet. Till vänster vid 
pil 1 finns menyn9, där väljer man vad man vill arbeta med. I mitten, vid pil 2, finns den del av 
administrationen som man för närvarnade arbetar med, i detta fall Folders.  Vid pil 3 väljs det 
språk som man vill arbeta med. 

 

Figur 4: Administrationsgränssnitt 

Nedan visas ikonernas betydelse:  

 Expandera folder. 

 Redigera folder. 

 Ta bort folder. 

 Visar att foldern är lösenordsskyddad. 

 Flyttar foldern ett steg nedåt (till höger i menyn). 

 Flyttar folder ett steg uppåt (till vänster i menyn). 

9 Administrationens fyra grundläggande delar 
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I regel är arbetsgången sådan att man börjar med att lägga till foldrar, för att ha någonstans att 
lägga sina sidor. Man lägger sedan till sidor och fyller dem med information, bland annat de filer 
som man laddat upp i filbanken. Till sist tilldelar man rättigheter för användare och grupper. 

Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut när användaren skapar en webbsida. Ett 
flyttbart verktygsfält visas tillsammans med fönstret. Verktygsfältet används för att till exempel 
lägga till text och bilder. Sidan är indelad i ett rutmönster som är till hjälp vid positioneringen av 
information, bilder med mera. 

 

Figur 5: Gränssnitt vid uppdatering av information
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4 Metod 

4.1 Informationsinsamling 

För att få djupare kunskaper i ämnet användbarhet har vi läst böcker och artiklar som behandlar 
ämnet, vi har även sökt information via Internet. Det nyckelord som vi använt när vi sökt efter 
böcker och på Internet har varit användbarhet och usability. 

4.2 Utförande 

När vi läste om användbarhetstest fann vi en metod som hette utredning där man kan mäta 
användbarheten på system som är i bruk. I metoden utredning10 valde vi att endast använda oss 
av enkäter och intervjuer. Anledningen till att vi valde dessa två tillämpningar beror på att vi 
tidsmässigt inte skulle hinna med att genomföra alla tillämpningar och att det var effektivast med 
enkäter och intervjuer. 

Vi har skickat ut vår enkät till fem företag varav ett inte svarade. Vi gjorde intervjuer på de företag 
som svarade på vår enkät. 

4.2.1 Enkät 

När vi gjorde vår enkät11 försökte vi att tänka på att inte göra många och komplicerade frågor. En 
enkät som är väldigt lång och har många frågor där man måste skriva sitt svar, anser vi kan upp-
fattas väldigt arbetsamma, detta kan göra att testpersonen tappar motivationen och enkäten blir 
inte fullständig. Bengt-Erik Andersson [1] skriver att ”Enkätens längd, men också hur pass intres-
seväckande den är och hur personliga och känsliga frågor som ingår, påverkar svarsbenägen-
heten”. Vi hade detta i åtanke när vi gjorde vår enkät för att få en så hög svarsfrekvens som möj-
ligt. Enkäten var ganska lång, 30 frågor, men för att undvika att testpersonen inte skulle tappa 
motivationen var de flesta frågor kryssfrågor. En del av kryssfrågorna bestod av att man skulle 
betygsätta, där skalan låg mellan 1 och 5, där 1 = lite och 5 = Mycket bra, andra frågor hade givna 
svarsalternativ och det fanns även frågor som användaren själv skulle besvara. 

Vid utformandet av enkätfrågorna fick vi idéer och tips om hur man utformar en enkät från 
Enkätboken skriven av Jan Trost [7]. Vi utgick ifrån kategorierna: syfte, effektivitet och 
tillfredsställelse, vi hade även övriga frågor med. Frågorna i enkäten ställdes så att de passade in 
i någon av de tre kategorierna eller övriga frågor. Enkäten innehöll två delar. Del 1 som alla skulle 
besvara, innehöll 26 frågor. Del 2 ställde sig till dem som arbetade med informationshanteringen 
innan företaget köpte verktyget SYS.Com, den innehöll fyra frågor. Enkäten skickades till vår 
kontakt-person på företaget via e-post, som fick ansvaret att vidarebefordra enkäten till dem som 
använde sig av verktyget. Svarstiden på enkäten sattes till en vecka. 

Att vara väl förberedd inför ett test är vad vi förstått av väldigt stor vikt. Vi lät därför utomstående 
personer läsa vår enkät innan vi skickade iväg den till företagen, detta för att undvika eventuella 
missförstånd. 

4.2.2 Intervju 

Vi riktade våra intervjufrågor12 till de ansvariga på företagen gällande verktyget SYS.Com. Motivet 
till varför vi ville ha en intervju var bland annat för att vi ville ta reda på vilka generella lösningar för 
uppdatering av information företaget använde sig av innan de skaffade verktyget SYS.Com, om 
det blivit någon förändring i företaget och vilka framtidsvisioner de har med verktyget. Vi e-

10 Se kapitel 2.4.1.1 
11 Se bilaga 1 
12 Se kapitel 5.1.1 
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postade våra intervjufrågor till företagen och bokade tid för en intervju. Vi berättade vårt syfte med 
intervjun, i vilket sammanhang den skulle publiceras och hur de kunde förbereda sig innan vårt 
besök. 

Intervjuerna tog ungefär en timme att utföra, de spelades in på band för att vi skulle kunna skriva 
ner vad som sades, varefter dessa skriftligen sammanställdes och analyserades.  

Vi valde att göra en strukturerad intervju med öppna frågor. Det innebär att intervjupersonerna får 
möta relevanta och likartade frågor och att man under intervjuns gång sammanfattar vad man 
hittills sagt. Detta tillvägagångssätt ger en viss säkerhet för att få en uppsättning intervjuer som är 
så pass strukturerade att det kan bearbetas och jämföras med varandra [4]. 

4.3 Urval 

SYSteam AB i Anderstorp gav oss namn på företag som använde verktyget SYS.Com. Vi valde 
fem företag i smålandsregionen dels för att det inte skulle vara så långt att åka för att utföra 
intervjuerna, dels för att inom denna region fanns flest företag som använde verktyget. 

4.4 Bortfall 

Av de fem företag vi kontaktade var det ett som inte svarade. Bortfallet blev 20 procent. När det 
gäller bortfall av användare uppskattar vi att 17 personer skulle ha svarat på enkäten, vi räknade 
med fyra användare per företag, utom ett där vi visste att det bara fanns en användare.  Det var 8 
personer som svarade på enkäten.  

4.5 Beskrivning av enkät- och intervjuanalys 

Vi började med att diskutera hur vi skulle analysera enkätsvaren. Därefter skapade vi en mall13 för 
vår enkät som vi skulle följa när vi sammanställde svaren, dels för att lättare kunna avgöra om 
användarna var nöjda med verktyget eller inte, dels för att kunna göra en likvärdig bedömning för 
alla företag. 

Efter att vi fick in alla svar på enkäten delade vi upp frågorna i fyra kategorier; syfte, effektivitet, 
tillfredsställelse och övriga frågor, därefter sammanställdes dessa i tabellform, varje kategori och 
företag var för sig. Detta var det sätt vi fann mest lämpligt att redovisa enkät- och intervjusvaren, 
eftersom varje företag hade sin speciella lösning. Detta sätt gjorde det lättare för oss att kunna se 
relationer och dra slutsatser. För att inte behöva redovisa alla enkätsvar i uppsatsen valde vi att ta 
ut de mest signifikanta frågorna inom varje kategori (se kapitel 4.5.1). 

När vi sammanställde intervjuerna, gjordes det per företag. Vi lyssnade först på bandinspelning-
arna och skrev sedan ned det mest relevanta som sades. Svaren vi fick sammanställdes under de 
intervjufrågorna vi hade. Vi använde intervjusvaren för att kunna dra vissa slutsatser tillsammans 
med våra enkätsvar.  

Därefter analyserade vi enkäten med hjälp av vår mall tillsammans med intervjun. Vi såg intervjun 
som ett komplement till enkäten, eftersom vi under intervjun ställde frågor som berörde bland 
annat hur företagen skötte sin tidigare uppdatering av information. För varje företag redovisades 
intervjusvaren och enkäten i ett textdokument. 

För att kunna få en slutlig bild av de fyra svarande företagen och besvara våra frågeställningar14, 
använde vi den analys vi gjort var för sig på varje företag. Vi sammanställde detta under ett slutligt 
resultat gällande alla fyra företagen. Det räckte inte bara med att titta på ett företag för att se om 
verktyget hade effektiviserat informationshanteringen. 

13 Se kapitel 4.5.1 
14 Se kapitel 1.6 
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4.5.1 Mall för analys 

För att vi skulle kunna analysera svaren på enkäten på samma sätt för alla företag, gjorde vi en 
mall för varje kategori. Denna mall har vi själva konstruerat och det finns inget vetenskaplig teori 
bakom detta. För varje kategori skulle minst två av frågorna anses som godkända för att kategorin 
skulle betraktas som godkänd.  

Frågor som berör kategorin effektivitet 

Vilka tre funktioner i verktyget SYS.Com är det du gör flest fel på och hur uppstår felen? 

Om verktyget ska få godkänt får användaren göra max två typer av fel, anledningen till detta beror 
på att vi anser det är tillåtet att göra vissa fel. 

Hur upplever du att verktyget SYS.Com är att använda? 

Om verktyget ska få godkänt måste de flesta användare svara minst ”lätt att använda”. 

Hur tycker du att det är att uppdatera/lägga till information mot vad det var tidigare? 

Om verktyget ska få godkänt måste de flesta användare ha svarat minst ”lätt att uppdatera”. 

Frågor som berör kategorin syfte 

Hur uppfyller verktyget SYS.Com dina förväntningar? 

Om verktyget ska få godkänt måste de flesta användare minst ge betyget tre, som står för godkänt. 

 Hur tycker du att informationen har blivit uppdaterad sedan företaget började att använda verktyget 
SYS.Com? 

Om verktyget ska få godkänt måste de flesta användare svara minst ”mer uppdaterad”. 

Saknar du någonting i verktyget? 

Om verktyget ska få godkänt får majoriteten av användarna sakna något, men inget som gör att det skulle 
vara enklare för användarna att arbeta med verktyget. 

Frågor som berör tillfredsställelse 

Vad tycker du om verktyget SYS.Com’s layout? 

Om verktyget ska få godkänt måste de flesta användare svara minst ”trevligt”. 

Blir du någon gång irriterad på verktyget? 

Om verktyget ska få godkänt får användarna svara ”ibland”, eftersom vi tycker att någon gång blir man 
irriterad på ett system även om det är användbart. 

Känner du dig tillfredsställd med verktyget SYS.Com? 

Om verktyget ska få godkänt måste de flesta användare ge minst betyget tre, som står för godkänt.

 - 20 -  



Content Management Systems 
- effektiviserar informationshanteringen? 
 

 
 

5 Resultat av enkät- och intervjusvar 
I sammanställningen nedan av enkätsvaren tog vi inte med alla frågor som fanns i bilaga 2. Med 
de kunskaper vi hade inom ämnet användbarhet, valde vi ut de mest signifikanta frågorna för 
varje kategori15. Det var åtta personer som svarade på våra enkätfrågor och fyra personer som 
svarade på intervjufrågorna. Redovisningarna av intervjuerna är ett sammandrag för att bättre 
passa in i sammanhanget. Något som en intervjuperson tog upp var för- och nackdelar med 
systemet som vi ansåg relevanta att redovisa. I slutsatsen av varje företag använder vi oss även 
av informationen från bilaga 1. 

I redovisningen av enkäten finns varje fråga redovisad tillsammans med användarna i företaget. 
Användare 1 i enkätredovisningen är samma användare, som användare 1, som återfinns i bilaga 
2. Nedan redovisas i kronologisk ordning företag 1 till och med 5. 

5.1 Företag 1 

5.1.1 Intervju  

Hur uppdaterade ni informationen innan ni skaffade verktyget? 

Om vi nu koncentrerar oss på extern information, använde vi oss av utskick via fax eller post. När 
det gäller interninformation så använde vi oss av möten med mera, vilket vi fortfarande gör. Vi har 
ingen sida med information speciellt för personalen. 

Vad tyckte ni om tidigare informationsuppdatering, hade ni några problem? 

Nej, vi hade inget problem med tidigare informationshantering. Det fungerade bra. Man ska inte 
överdriva när det gäller SYS.Com, det är inget revolutionerande. 

Vad var kravet med verktyget? 

Målet vi hade var i princip att dra ner kostnaderna och att snabbare kunna föra ut 
marknadsinformationen till våra kunder.  

Varför valde ni just verktyget SYS.Com? 

Rätt kostnad samt möjligheten att själva administrera informationen. 

Vad har ni för framtidsvision med verktyget SYS.Com? 

Används främst för att förmedla information om företaget till externa parter. Ger en låg 
kostnadsnivå jämfört med traditionell information såsom utskick, telefon, fax. 

15 usefulness, effectiveness, satisfaction och övriga frågor 
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5.1.2 Enkätfrågor och svar som berör kategorin effektivitet 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 1 

1 Vilka tre funktioner i verktyget 
SYS.Com är det du gör flest fel på 
och hur uppstår felen? 

Uppdatering av bilder, nedladdning 
av bilder känns lite krångligt. 

2 Hur upplever du att verktyget 
SYS.Com är att använda? 

Lätt att använda 

3 Hur tycker du att det är att 
uppdatera/lägga till information mot 
vad det var tidigare? 

Vet inte 

Tabell 1: Enkätfrågor som berör kategorin effektivitet för Företag 1 

Dumas och Redish [2] skriver att kategorin effektivitet även kallas ”ease of use”, vilket vi tolkar 
som hur lätt ett system är att använda. Denna användare tyckte att uppdatering av bilder kändes 
lite krångligt, annars fanns det inget speciellt användaren gjorde fel på, vi tror utav den 
anledningen att användaren tyckte verktyget var lätt att använda. Eftersom användaren inte visste 
om det fanns någon speciell skillnad på att uppdatera informationen, antar vi att han tyckte att det 
var som tidigare. I intervjun kan vi se att tidigare lösning var problemfri. 

5.1.3 Enkätfrågor och svar som berör kategorin syfte 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 1 

1 Hur uppfyller verktyget SYS.Com dina 
förväntningar? 

Betyg 3 

2 Hur tycker du att informationen har blivit 
uppdaterad sedan företaget började att 
använda verktyget SYS.Com? 

Varken mer eller mindre. 

3 Saknar du någonting i verktyget? Bildbehandlingen, känns        
inte alltid logisk i 
uppbyggnaden. 

Tabell 2: Enkätfrågor som berör kategorin syfte för Företag 1 

Gällande användarens förväntningar, så fick verktyget ett medelbetyg. Användaren tyckte också 
att det inte var någon skillnad på uppdateringen av informationen, det kan bero på att de inte 
behöver uppdatera mer än vad de gjort tidigare. Användaren anser att bildbehandlingen inte alltid 
är logisk i uppbyggnaden. 
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5.1.4 Enkätfrågor och svar som berör kategorin tillfredsställelse 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 1 

1 Vad tycker du om verktyget SYS.Com’s 
layout? 

Trevligt 

2 Blir du någon gång irriterad på verktyget? Nej, aldrig 

3 Känner du dig tillfredsställd med verktyget 
SYS.Com? 

Betyg 4 

Tabell 3: Enkätfrågor som berör tillfredsställelse för Företag 1 

I den här kategorin visade sig att användaren var nöjd med verktyget. Han blev aldrig irriterad, 
även om han hade vissa problem med bildbehandlingen, som vi tidigare nämnt i kategorin 
effektivitet. Vi tror att den största anledningen till att användaren kände sig tillfredsställd, var att 
verktyget drog ner kostnaderna och att informationen snabbare kunde föras ut till deras kunder. 

5.1.5 Slutsats 

På detta företag var det endast en person som svarade på enkäten, vilket gör det svårare att 
analysera. Enligt den mall16 vi gått efter i vår analysmetod kan vi konstatera att användaren kände 
sig tillfredsställd med verktyget, även om han hade problem med bildbehandlingen och att det inte 
blev någon skillnad gällande informationsuppdateringen. Vi kan läsa i intervjun att ett av målen 
med att använda verktyget var att dra ner kostnaderna, vilket användaren nämner var bra med 
verktyget17. När det gäller kategorin syfte blev den inte godkänd, anledningen var att informationen 
inte blivit mer uppdaterad och att användaren saknade logisk uppbyggnad av bildbehandlingen. 
Kategorin tillfredsställelse fick betyget mer än godkänt. Enligt intervjun kan vi se att de tyckte att 
de hade bra lösning innan de införskaffade verktyget SYS.Com. Av dessa resultat kan vi dra 
slutsatsen att verktyget inte har effektiviserat uppdateringen av informationen för detta företag. 

5.2 Företag 2 

5.2.1 Intervju  

Hur uppdaterade ni informationen innan ni skaffade verktyget? 

Vi uppdaterade vår information via vårt intranet, vi hade då en annan lösning än den vi har idag. 
På vårt extranet fick kunderna ett lösenord för att gå in och kolla just på aktuell information som 
berörde just dem.  

Vad tyckte ni om tidigare informationsuppdatering, hade ni några problem? 

Det fungerade hyfsat bra. Problemet var att det var bara en person som var ansvarig för 
införandet av information på vårt intranet för varje land, vi finns ju i 7 länder. Det var inte alltid som 
dessa personer hann med det eftersom det var en oerhörd belastning för dessa personer. De 
skötte uppdateringen vid sidan om sina vanliga arbetsuppgifter, vilket resulterade i att det ofta låg 
fel information ute på webbsidan. 

Vad var kravet med verktyget? 

16 Se kapitel 4.5.1 
17 Se bilaga 1 
 - 23 -  

                                                   



Content Management Systems 
- effektiviserar informationshanteringen? 
 

 
Eftersom vi hade detta problem, så ville vi ju komma ifrån det, den enda lösningen som vi såg var 
att varje avdelningschef fick till ansvar att lägga ut aktuell information, tidigare så var det chefen 
för varje division som var ansvarig för detta. Kravet var att varje avdelningschef skulle kunna 
hantera den information som just berörde hans avdelning och då kunna lägga ut sin information 
på webben utan vidare tekniska kunskaper.  

Varför valde ni just verktyget SYS.Com? 

Orsaken till att vi just valde detta verktyg, var just tekniken att man inte behövde kunna 
programmera i något webbspråk.  Sidorna som man lägger ut ser enhetliga och snygga ut. Att det 
fanns inbyggt den säkerheten att inget kan läggas ut innan någon annan har tittat på det. 

Vad har ni för framtidsvision med verktyget SYS.Com? 

Är att implementera detta i alla sju länder, vi har några länder kvar. Få en enhetlighet bland 
divisionerna. 

5.2.2 Enkätfrågor och svar som berör kategorin effektivitet 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 2 

1 Vilka tre funktioner i verktyget SYS.Com är det du gör 
flest fel på och hur uppstår felen? 

 

2 Hur upplever du att verktyget SYS.Com är att 
använda? 

Lätt att använda 

3 Hur tycker du att det är att uppdatera/lägga till 
information mot vad det var tidigare? 

Mycket lätt att uppdatera 

Tabell 4: Enkätfrågor som berör kategorin effektivitet för Företag 2 

Användaren gör inga speciella fel, av den anledningen tror vi att han tyckte att verktyget var lätt 
att använda. I intervjun kan man läsa att det bara var en person som var ansvarig för införandet 
av information på intranet. Vi tror av den anledningen att han tyckte det var mycket lättare att 
uppdatera informationen än vad det var tidigare. 

5.2.3 Enkätfrågor och svar som berör kategorin syfte 

Nr. Enkätfrågor Anv. 2 

1 Hur uppfyller verktyget SYS.Com dina förväntningar? Betyg 4 

2 Hur tycker du att informationen har blivit uppdaterad 
sedan företaget började att använda verktyget 
SYS.Com? 

Mycket mer uppdaterad 

3 Saknar du någonting i verktyget? En del funktioner som 
besöksräknare osv. 

Tabell 5: Enkätfrågor som berör kategorin syfte för Företag 2 

Användarens förväntningar gällande verktyget blir uppfyllda, han saknar dock en del funktioner 
som till exempel en besöksräknare. Man kan läsa i intervjun att tidigare var det chefen för varje 
division som var ansvarig för uppdateringen, nu har varje avdelningschef fått ansvar för att lägga 
ut aktuell information, vi tror att det är en bidragande faktor till att informationen blivit mycket mer 
uppdaterad. 
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5.2.4 Enkätfrågor och svar som berör kategorin tillfredsställelse 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 2 

1 Vad tycker du om verktyget SYS.Com’s layout? Trevligt 

2 Blir du någon gång irriterad på verktyget? Nej, aldrig 

3 Känner du dig tillfredsställd med verktyget SYS.Com? Betyg 4 

Tabell 6: Enkätfrågor som berör tillfredsställelse för Företag 2 

De personer som tidigare skötte informationsuppdateringen på företaget upplevde det som en 
belastning, vilket resulterade i att det ofta låg fel information ute på webbsidan. Vad vi kan utläsa 
ur enkäten och intervjun var att användaren kände sig tillfredsställd, vilket kan bero på att varje 
avdelningschef själva kunde lägga ut aktuell information. 

5.2.5 Slutsats 

Eftersom det endast är en person som besvarat enkäten på detta företag är det lite svårt att 
analysera. Deras tidigare uppdatering av information sköttes via deras intranet, enligt intervjun så 
fungerade det ”hyfsat bra”. Problemet var att de bara hade en person som var ansvarig för 
införandet av informationen. En negativ synpunkt användaren tog upp om verktyget var att 
layouten var begränsad, vilket gör det svårare att göra egna layouter. Enligt den mall18  vi gått 
efter i vår analysmetod fick alla kategorier ett positivt resultat. Av dessa resultat kan vi dra 
slutsatsen att verktyget har effektiviserat uppdateringen av informationen.  

5.3 Företag 3 

5.3.1 Intervju  

Hur uppdaterade ni informationen innan ni skaffade verktyget? 

Genom e-post utskick, postutskick, mängder av broschyrer som skulle skickas. 

Vad tyckte ni om tidigare informationsuppdatering, hade ni några problem? 

Det fanns inte någon direkt ansvarig som såg till att rätt information verkligen var uppdaterad. Just 
pappershanteringen kändes jobbig, nu finns ju allt via vårt intranet och extranet, så vi gör bara ett 
fåtal utskick idag till dem som inte har möjlighet att få information via en dator. 

Vad var kravet med verktyget? 

Att man skulle kunna lägga ut information på webbsidan utan att man skulle besitta några 
kodkunskaper. Varje avdelning på företaget skall kunna sköta sin informationsuppdatering. Ingen 
information skall kunna publiceras på webbsidan innan någon ansvarig person tittat igenom och 
korrekturläst.  Genom det publicerings skydd som finns i SYS.com så  fungerar det hos oss. 

Varför valde ni just verktyget SYS.Com?   

Det var lätthanterligt och utbyggbart. 

18 Se kapitel 4.5.1 
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Vad har ni för framtidsvision med verktyget SYS.Com? 

Nästa steg för oss är att bygga ut e-handelsmodulen. 

 

5.3.2 Enkätfrågor och svar som berör kategorin effektivitet 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 3 Anv. 4 Anv. 5 

1 Vilka tre funktioner i verktyget 
SYS.Com är det du gör flest fel på 
och hur uppstår felen? 

 Bildhanteringen  

2 Hur upplever du att verktyget 
SYS.Com är att använda? 

Lätt att använda Lätt att använda Lätt att använda 

3 Hur tycker du att det är att 
uppdatera/lägga till information mot 
vad det var tidigare? 

Lätt att uppdatera Mycket lätt att 
uppdatera 

Mycket lätt att 
uppdatera 

Tabell 7: Enkätfrågor som berör kategorin effektivitet för Företag 3 

Det är en användare som har problem med bildbehandlingen men alla var överens om att 
verktyget var lätt att använda, två av tre tyckte att det var mycket lättare att uppdatera 
informationen mot tidigare. Enligt intervjun uppdaterades informationen tidigare genom e-post, 
postutskick och mängder av broschyrer, av den anledningen tror vi att de anser att det är mycket 
lättare att uppdatera informationen. 

5.3.3 Enkätfrågor och svar som berör kategorin syfte 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 3 Anv. 4 Anv. 5 

1 Hur uppfyller verktyget 
SYS.Com dina förväntningar? 

Betyg 3 Betyg 4 Betyg 4 

2 Hur tycker du att informationen 
har blivit uppdaterad sedan 
företaget började att använda 
verktyget SYS.Com? 

Mer uppdaterad Mycket mer 
uppdaterad 

Mycket mer 
uppdaterad 

3 Saknar du någonting i 
verktyget? 

 Vi har de moduler 
som vi behöver. 

 

Tabell 8: Enkätfrågor som berör kategorin syfte för Företag 3 

Användarna tyckte att verktyget uppfyllde deras förväntningar. Målet med verktyget var enligt 
intervjun, att användarna inte skulle behöva ha kunskaper i något programmeringsspråk och att 
varje användare skulle kunna sköta sin informationshantering. Två av tre användare tyckte att 
informationen hade blivit mycket mer uppdaterad sedan företaget började använda verktyget. Vi 
tror det beror på, enligt intervjun, att de har kommit ifrån den tidskrävande och mödosamma 
pappershanteringen. Ingen av de svarande personerna verkar sakna någonting i verktyget. 
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5.3.4 Enkätfrågor och svar som berör kategorin tillfredsställelse 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 3 Anv. 4 Anv. 5 

1 Vad tycker du om verktyget 
SYS.Com’s layout? 

- Mindre trevligt - Trevligt - Trevligt 

2 Blir du någon gång irriterad på 
verktyget? 

- Ibland - Ibland - Ibland 

3 Känner du dig tillfredsställd med 
verktyget SYS.Com? 

- Betyg 3 - Betyg 4 - Betyg 4 

Tabell 9: Enkätfrågor som berör tillfredsställelse för Företag 3 

Det var en av tre användare som tyckte att verktygets layout var mindre trevligt. Två av tre 
användare gav verktyget betyget fyra som betyder att de är mer än godkänt. Är användarna nöjda 
genererar det ett engagemang19  vid användning av verktyget. Vidare kunde man också se att de 
ibland blev irriterade på verktyget. Med tidigare lösning kändes pappershanteringen påfrestande, 
efter införandet av verktyget gör de bara ett fåtal utskick idag till dem som inte har möjlighet att få 
information via en dator. 

5.3.5 Slutsats 

Tidigare informationshantering sköttes på Företag 3 genom e-post utskick och mängder av 
postutskick. Denna pappershantering upplevde användarna som jobbigt. Enligt den mall 20vi hade 
i vår analysmetod kan vi konstatera att verktyget fick minst godkänt på varje kategori. Vissa 
undantag fanns, till exempel verktygets layout uppfattades av en användare som mindre trevligt. 
Resultatet av vad användarna i Företag 3 tyckte gällande verktyget SYS.Com, var att 
uppdateringen av informationen hade effektiviserats. 

5.4 Företag 4 

5.4.1 Intervju  

Hur uppdaterade ni informationen innan ni skaffade verktyget? 

Vi hade en webbdesigner anställd här och det var när han slutade som vi tyckte att det här kan vi 
inte hålla på att betala konsulttid för. Han programmerade i colfusion21 direkt, det var han som 
startade vårt intranet mot våra medlemmar. 

Vad tyckte ni om tidigare informationsuppdatering, hade ni några problem? 

Vi tyckte att vi inte hade behov av en person som bara hade en funktion i företaget, vi tyckte att vi 
behövde mer en marknadsassistent, en person som var mer utåt, en webbdesigner är ju mer 
inom företaget. Informations material som skulle ligga på intranet fick andra personer plocka fram 
åt honom, hans enda uppgift var bara att lägga ut det på webbsidan. Vi blev väldigt bundna till en 
person. En medlem påtalade att vi hade gammal information på intranet, vi fick då säga att vi 
skulle ändra det så fort vi fick tag på vår webbdesigner. 

19 Se kapitel 2.1.4 
20 Se kapitel 4.5.1 
21 Ett programmeringsspråk 
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Problemen upplevde vi när han slutade, då var vi tvungna att köpa konsulttjänster. Ingen här i 
huset kunde programmera i programspråket colfusion. 

Vid utskick har det hänt några gånger att det blivit fel prisuppgifter, därför skjuter man på det in i 
det sista för att kopiera upp broschyrer, vilket gör att det blir stressigt. Blir det fel får man väga för 
och emot om man skall gå in och ändra ett litet pris och göra om allt igen. 

Vår el-fackbok uppdateras idag hos oss av en person, den läggs sedan ut på vårt intranet, tidigare 
så trycktes boken vartannat år, när den kom ut var den ju redan omodern, idag är den inte det, nu 
är den uppdaterad hela tiden. 

Vad var kravet med verktyget? 

Kravet var att vi själva skulle kunna sköta vår webbsida. Vi skulle inte behöva vara 
programmeringskunninga för att kunna göra det. Det tycker jag att det håller. Vår fildatabas skulle 
kunna appliceras på den nya programvaran, vilket också gick att lösa. 

Varför valde ni just verktyget SYS.Com? 

Den lösningen fick vi genom att vår webbdesigner blev anställd på SYSteam och därmed gav oss 
detta förslag på programvara som skulle kunna ersätta hans konsulttjänster.  

Vad har ni för framtidsvision med verktyget SYS.Com? 

Bygga ut vår hemsida själva. Vi håller också på med att vidareutveckla SYS.Com för att våra 
medlemmar ska kunna använda det, de ska alltså få en egen hemsida att sköta. Meningen är att 
vi inte skall ha några utskick överhuvudtaget, vi är tvungna att skicka ut information via post till de 
medlemmar som inte har en uppkoppling.  Idag skickar vi ut ungefär 40 papper cirka 15 gånger 
per år till våra medlemmar, detta är något vi vill komma ifrån. För att minska vår 
pappershantering, lockar vi våra medlemmar med att få informationen tidigare, om man har en 
uppkoppling. Medlemmarna får också möjlighet att hyra en dator av oss. Så småningom kommer 
eventuellt medlemmarna få betala för de postutskick som görs. 

Nackdelar som intervjupersonen tog upp: 

I mallen för sidan måste några ansvariga personer sätta rättigheter på den så att mallen får visas, 
men sedan kan man gå in under stycke och skriva vad som helst och det var inte så vi hade tänkt 
oss. Detta tycker jag är en brist. 

Fördelar som intervjupersonen tog upp: 

Några till har fått ta hand om informationsuppdateringen. Många tycker att det är bra att de får 
göra det här själva. Nu har man ansvar för olika delar, glömmer man att ta bort gammal 
information så ser man det direkt, vem som är skyldig, det vill man inte utsätta sig för. 
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5.4.2 Enkätfrågor och svar som berör kategorin effektivitet 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 6 Anv. 7 Anv. 8 

1 Vilka tre funktioner i verktyget 
SYS.Com är det du gör flest 
fel på och hur uppstår felen? 

Det finns inget 
speciellt som jag gör 
fel på. 

Glömmer att ladda 
upp dokument/bilder 
som ska bifogas 
innan jag lägger till 
ex en sida. 

Uppladdning av bilder 
och dokument. 

2 Hur upplever du att verktyget 
SYS.Com är att använda? 

Lätt att använda. Lätt att använda. Svårt att använda. 

3 Hur tycker du att det är att 
uppdatera/lägga till 
information mot vad det var 
tidigare? 

  Svårt att uppdatera. 

Tabell 10: Enkätfrågor som berör kategorin effektivitet för Företag 4 

Tittar vi på antal fel som görs vid användandet av verktyget SYS.Com, gör två användare fel på 
uppladdning av bilder och dokument. Två av användarna tyckte att det var lätt att använda 
verktyget och den tredje tyckte att det var svårt att använda. Det var bara användare åtta som 
tidigare hade skött uppdateringen av informationen på företaget. Han tyckte att uppdateringen av 
informationen med hjälp av verktyget var svårare än tidigare. I intervjun kan vi utläsa att de 
tidigare hade en webbdesigner som var ansvarig för att lägga ut informationen, personen i fråga 
behövde inte själv lägga ut informationen på webbsidan. 

5.4.3 Enkätfrågor och svar som berör kategorin syfte 

Nr. Enkätfrågor Anv. 6 Anv. 7 Anv. 8 

1 Hur uppfyller verktyget 
SYS.Com dina 
förväntningar? 

 Betyg 3. Betyg 4. Betyg 3. 

2 Hur tycker du att 
informationen har blivit 
uppdaterad sedan 
företaget började att 
använda verktyget 
SYS.Com? 

Mer uppdaterad. Mer uppdaterad. Mer uppdaterad. 

3 Saknar du någonting i 
verktyget? 

 Att kunna hämta 
dokument/bilder från 
hårddisken direkt 
utan att behöva. 
ladda upp. 

Överskådlighet och 
lite mer logisk 
uppbyggnad. 

Tabell 11: Enkätfrågor som berör kategorin syfte för Företag 4 

Verktyget SYS.Com fick godkänt gällande förväntningarna som användarna hade, det tyckte att 
med hjälp av verktyget, hade informationen blivit mer uppdaterad än vad den var tidigare. Det 
som saknades i verktyget var överskådlighet, lite mer logisk uppbyggnad och att man skall kunna 
hämta bilder/dokument direkt från hårddisken. Av intervjun kan man utläsa att kravet och målet 
som de hade, var att de själva skulle kunna sköta uppdateringen av informationen på deras 
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webbsida utan att behöva vara programmeringskunninga, vilket de ansåg att verktyget klarade. 
Dumas och Redish [2] skriver att, om ett system är lätt att använda, lätt att lära och 
tillfredsställande men inte uppfyller användarens mål, kommer det inte att användas. 

5.4.4 Enkätfrågor och svar som berör kategorin tillfredsställelse 
 

Nr. Enkätfrågor Anv. 6 Anv. 7 Anv. 8 

1 Vad tycker du om verktyget SYS.Com’s 
layout? 

Vet inte Trevligt Trevligt 

2 Blir du någon gång irriterad på 
verktyget? 

 Ibland Ibland 

3 Känner du dig tillfredsställd med 
verktyget SYS.Com? 

Betyg 3 Betyg 3 Betyg 2 

Tabell 12: Enkätfrågor som berör tillfredsställelse för Företag 4 

Två av tre användare tyckte att verktygets layout var trevligt och den tredje visste inte, det tolkar vi 
som om användaren ansåg att det var vare sig bättre eller sämre. Två blev ibland irriterade på 
verktyget, vilket vi tror beror på att de hade problem med bildhanteringen22. På frågan om de 
kände sig tillfredställda med verktyget fick det knappt godkänt, en person gav betyget två, vilket 
innebar att personen inte kände sig tillfredställd med verktyget. Efter införskaffandet av verktyget 
SYS.Com upplevde användarna det som positivt att fler personer fått ta hand om 
informationsuppdateringen. 

5.4.5 Slutsats 

Enligt intervjun skötte detta företag sin tidigare informationsuppdatering med hjälp av en 
webbdesigner. De som inte var bra med den lösningen var att de blev beroende av en person, det 
var bara han som kunde sköta införandet av informationen på deras intranet. Enligt den mall23 vi 
hade i vår analysmetod, kan man se att verktyget SYS.Com effektiviserat uppdateringen av 
informationen. Användarna i Företag 4 gav verktyget minst godkänt på varje kategori. Tittar man 
på kategorin effektivitet anser två av tre användare att det var lättare att uppdatera, den som inte 
tyckte att det var lättare att använda var den användare som tidigare varit med och skött 
företagets informationsuppdateringar. När det gäller kategorin syfte klarade verktyget att uppfylla 
de mål som användarna hade. Användarna kände sig överlag nöjda men man kan se att olika 
användare är något mer reserverade på olika frågor, vilket vi tror beror på att användarna hade 
använt verktyget i endast några månader24. 

22 Se kapitel 5.4.2 
23 Se kapitel 4.5.1 
24 Se bilaga 1 
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6 Sammanställning av de fyra företagens resultat 
Målet med den här studien var att ta reda på om ett Content Management System effektiviserar 
uppdateringen av informationen genom hög användbarhet. Med hög användbarhet menar vi när 
kategorierna syfte, effektivitet och tillfredsställelse var för sig ska ge ett bättre resultat än vad 
tidigare lösning gav. 

För att kunna få en slutlig bild av de fyra företagen och besvara våra frågeställningar25, använde 
vi den analys vi gjort var för sig på varje företag. Vi sammanställde detta under ett slutligt resultat 
gällande alla fyra företagen. 

6.1 Besvara frågeställningen angående kategorin effektivitet 

”Kan användaren på ett enkelt sätt uppdatera informationen med ett Content Management 
System?” 

Enligt Dumas och Redish [2] kallas kategorin effektivitet även för ”ease of use”, vilket vi tolkar som 
hur lätt ett system är att använda. Av den anledningen har vi undersökt bland annat hur många 
typer av fel användaren ansåg att de gjorde och hur de upplevde att verktyget SYS.Com var att 
använda. 

Den analys som vi gjort på varje företag angående effektiviteten, visar att den typ av fel de flesta 
gjorde handlade om bildhanteringen, vilket vi anser är en brist med verktyget. Det var endast en 
person som tyckte att det var svårt att uppdatera informationen. Av de åtta användare som 
besvarade vår enkät var det en som tyckte att det blivit svårare att uppdatera informationen och 
en tyckte att det blivit vare sig svårare eller lättare.  

Det svar vi har kommit fram till gällande frågeställningen var att de flesta användarna upplevde att 
de kunde på ett enkelt sätt uppdatera informationen med verktyget SYS.Com. 

6.2 Besvara frågeställningen angående kategorin syfte 

”Klarar Content Management System användarens mål?” 

Kategorin syfte handlar om att tillgodose användarens mål26. 

Den analys som vi gjort på varje företag angående kategorin syfte, visar att alla användare tycker 
att deras förväntningar blivit uppfyllda. Användarnas förväntningar/mål handlade om att komma 
ifrån pappershanteringen och att själva kunna sköta publiceringen av informationen på Internet, 
intranet och extranet utan datakunskaper. Av åtta användare var det en som inte anser att 
informationen har blivit mer uppdaterad. Det finns vissa funktioner som användarna saknar, det 
som tas upp flest gånger handlar om bildhanteringen och logiken. 

Det var ett företag som inte gav godkänt på kategorin syfte. Anledningen till det var att de redan 
hade en väl fungerande lösning innan de skaffade verktyget SYS.Com. 

Det svar vi har kommit fram till gällande frågeställningen var att de flesta användarna upplevde att 
SYS.Com klarade användarnas mål. 

25 Se kapitel 1.6 
26 Se kapitel 2.1.1 
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6.3 Besvara frågeställningen angående kategorin tillfredsställelse 

”Upplever användaren sig tillfredsställd när de använder ett Content Management System?” 

Kategorin tillfredsställelse handlar om användarens känsla och uppfattning om ett system27. Den 
analys som vi gjort på varje företag angående kategorin tillfredsställelse, visade att verktyget fick 
bra betyg även om en del användare kände sig irriterade ibland. Vi kunde se att en av åtta 
användare inte var nöjd med layouten och en hade ingen åsikt. En användare kände sig inte 
riktigt tillfredställd med verktyget.   

Det svar vi har kommit fram till gällande frågeställningen var att de flesta användarna kände sig 
tillfredsställda när de använde verktyget. 

6.4 Slutresultat 

”Content Management System effektiviserar uppdateringen av data/informationen i företaget.” 

För att kunna dra slutsatsen om Content Management System effektiviserar uppdateringen av 
data/information så bestämde vi oss för att jämföra kategorierna syfte, effektivitet och 
tillfredsställelse med hur det var på företaget innan de började använda verktyget och hur det var 
efter. Alla tre komponenter skulle var för sig ge ett bättre resultat mot vad tidigare lösning gav. 

Det resultat vi kom fram till visade att det var svårt att undersöka om Content Management 
System effektiviserar uppdateringen av information eller inte. Svaret man får beror på hur 
företagen tidigare skötte informationsuppdateringen. Ett företag som vi undersökte hade en 
fungerande lösning innan, den största anledningen att de skaffade verktyget var av ekonomiska 
skäl, vilket genererade att informationsuppdateringen inte effektiviserades. Den generella 
slutsatsen vi kan dra av vår undersökning och det material vi har haft, är att de flesta företag 
skulle få en effektivare informationsuppdatering genom att använda ett Content Management 
System. 

Generellt räcker det med att ha fem personer i ett användbarhetstest28 för att komma underfund 
med ett systems brister, vilket också stämmer i vårt fall. Med några få användare har vi kommit 
fram till att SYSteam AB borde titta närmare på bristerna med bildbehandlingen för att få deras 
Content Management System att bli ännu mer användbart. 

27 Se kapitel 2.1.4 
28 Se kapitel 2.4 
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7 Diskussion 
Under dessa tre utbildningsår, där programmering är ett av våra huvudämnen har vi inte fått 
någon utbildning i vikten av användbarhet vid utveckling av system. Något vi kan se som en 
nackdel är att vi inte har några större kunskaper inom ämnet användbarhet.  

Vi har i denna utredning begränsat oss till att undersöka tre kategorier av användbarhet; syfte, 
effektivitet och tillfredsställelse. Detta innebär att vi inte har undersökt alla kategorier i ämnet 
användbarhet. För att få bästa resultat när man undersöker ett system bör man nog undersöka 
alla kategorierna i användbarhet, men vi tycker ändå att vi har fått en bra uppfattning om 
användbarheten i ett Content Management System29. 

Man kan undra om inte kategorierna syfte, effektivitet och tillfredsställelse går hand i hand. Ofta 
så förefaller det sig säkert så, men vi anser att det kan skilja sig. I vår utredning framgår det bland 
annat att en användare gav kategorin tillfredsställelse bra betyg eftersom användaren inte blev 
irriterad, trivdes med layouten och gav verktyget betyget fyra när det gällde tillfredsställelse. Av 
samma användare fick kategorin syfte ett negativt resultat eftersom tidigare lösning fungerade 
bra. Av dessa fakta kan vi dra slutsatsen att användaren gav kategorin tillfredsställelse ett positivt 
resultat medan kategorin syfte fick ett negativt resultat. 

Hade vi gjort vår analys mall på ett annorlunda sätt, så kanske vi hade fått ett annat resultat än 
det som vi fick. Vår utredning visade även att om vi bara hade undersökt företag som använt 
verktyget SYS.Com i ett par månader, skulle vi troligtvis fått ett resultat som visade att verktyget 
inte var så användbart. Orsaken till detta var att vi upptäckte att de som använt verktyget i någon 
månad hade en mer negativ inställning.  

Det borde finnas en allmän ribba för att kunna säga om ett system är användbart. Vi jämförde 
endast skillnaden med hur företaget skötte informationshanteringen innan de använde ett Content 
Management System och hur det fungerar när de använder sig av det. Genom att göra på detta 
sätt, kan ett företag som hade en mindre bra lösning, ge ett Content Management System ett 
positivt resultat, även om det inte var så användbart. 

På grund av att vi inte har studerat användarna när de använder verktyget SYS.Com, vet vi inte 
säkert att det förefaller sig så som användarna svarat i enkäten. När det gäller enkäten valde vi att 
endast redovisa de mest signifikanta frågorna på grund av att vi upptäckte att många av de frågor 
som vi ställde var oväsentliga eller var av mindre vikt för vår utredning. Skulle vi göra om den här 
utredningen skulle vi mer noggrant ha gått igenom varje frågas syfte. Vi upplevde det som en 
nackdel att vi inte kunde intervjua alla användare som svarade på enkäten, därför fick vi förutsätta 
att de personer som vi intervjuade hade samma mål som resten av användarna på företaget. 

Ett grundkrav för att verktyget ska effektivisera uppdateringen av informationen hos de företag 
som har externa användare och kunder, är att användare och kund har en Internetuppkoppling. I 
annat fall så är de tillbaka till tidigare lösning med bland annat postutskick.  

I denna utredning har vi bara studerat ett Content Management System och slutsatsen vi har 
kommit fram till kanske inte stämmer för alla liknande verktyg. Olika Content Management System 
har olika utvecklingsmöjligheter, det beror alltså på vad man har för fokus på 
informationsuppdateringen. Det vill säga olika företag vill uppnå olika mål med hjälp av ett Content 
Management System. 

Som tänkta systemutvecklare anser vi att genom denna utredning har vi fått större förståelse om 
hur viktigt det är att man utvecklar användbara system. Om användaren inte upplever att systemet 

29 I vår utredning har vi studerat ett Content Management System som heter SYS.Com 
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är användbart så kan det skapa frustration och minska motivationen och därmed produktiviteten, i 
värsta fall kan det leda till att systemet inte kommer till användning. 

Förslag till fortsatt undersökning är att ta reda på om det går att dra en gräns för vilka system som 
är användbara eller inte. 
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Bilaga 1 – Enkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Del 1 

1 
Är Du Man     
eller Kvinna     

 
2 

Hur gammal är Du?          -25 år    
    26-35 år    
    36-45 år    
    46-55 år    
    56-65 år    

 
3 

Vilken avdelning arbetar Du på och vad arbetar Du med? 
 
 
 

 
 
4 

På vilken nivå anser Du att dina datorkunskaper ligger? 
1     
2     
3      
4      
5       

 
5 

Har Du sysslat med informationshantering innan Ni började använda SYS.Com verktyget? 
Ja     
Nej    

Vi heter Ulrika Isaksson och Karin Kvarnström och läser tredje året på Datavetenskaplig utbildning på Blekinge Tekniska 
Högskola i Ronneby. Vi skriver vårt kandidatarbete i ämnet användbarhet. 
Syftet med den här enkäten är att utvärdera verktyget SYS.Com  genom att titta på användbarheten. Användbarhet innebär 
att produkten ska uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt. 
 
Enkäten innehåller två delar. Del 1 som alla ska besvara innehåller 26 frågor. Del 2 ställer sig till de som arbetade med 
informationshanteringen innan företaget köpte verktyget SYS.Com, den innehåller 4 frågor. 
 
Besvara frågorna genom att sätta ett kryss för det som stämmer bäst för dig, sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. 
Skalorna ligger mellan 1 och 5, där 1 = lite och 5 = Mycket bra om inte annat anges. 
 

När Du ska markera kryssen, gör Du följande: dubbelklicka på det alternativ som ni vill markera. Ett fönster kommer 
då att visas, där ni väljer standardvärdet ”markerad” (eller ”checked” på engelska om ni har en engelsk version) 
därefter trycker Ni på ”ok”. 

 
Tack för din medverkan! 

Skriv här: 
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6 

Hur länge har Du använt verktyget SYS.Com? 
 
.........år ........månader 

 
7 

Har Du blivit utbildad gällande verktyget SYS.Com? 
Ja     
Nej    

 
8 

Tycker Du att det behövs? 
Ja     
Nej    
Vet ej    

 
9 

Vilka tre funktioner i verktyget SYS.Com är det Du gör flest fel på och hur uppstår felen? 
Gör Du inga fel, hoppa över denna fråga. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

Hur lätt Du tycker att det är att lära sig en ny funktion? 
1     
2     
3      
4      
5     

 
11 

Hur stor nytta har Du av manualen? 
1     
2     
3      
4      
5    

 
12 

Skulle du vilja ha någon annan sorts hjälp än manualen? 

Skriv här: 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

Skriv här: 
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13 

Hur upplever Du att dina kunskaper i verktyget SYS.Com är? 
1     
2     
3      
4      
5    

 
14 

Hur uppfyller verktyget SYS.Com dina förväntningar? 
1     
2     
3      
4      
5    

 
15 

Är det några funktioner Du inte använder dig av i verktyget (medvetet)? 
 
 
 
 

 

 
16 

Om Du svarat på föregående fråga, varför använder Du inte dessa funktioner? Hur skulle de kunna förbättras? 
 
 
 
 
 

 
17 

Hur tycker Du att informationen har blivit uppdaterad sedan företaget började att använda verktyget SYS.Com? 
Mer sällan     
Sällan     
Varken mer eller mindre   
Mer uppdaterad    
Mycket mer uppdaterad   
Vet ej      

 
18 

Hur är din motivation att använda verktyget SYS.Com? 
1   
2   
3    
4    
5   
 

Skriv här: 

Skriv här: 
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19 
Vad uppskattar Du mest med verktyget SYS.Com? (rangordna, börja med det du tycker är bäst)  
 
 
 
 

 

 
20 

Hur upplever Du att verktyget SYS.Com är att använda? 
Svårt att använda    
Mindre svårt att använda   
Lätt att använda    
Mycket lätt att använda   
Vet ej     

 
21 

Vad tycker Du om verktyget SYS.Coms layout? 
Otrevligt    
Mindre trevligt   
Trevligt    
Mycket trevligt   
Vet inte    

 
22 

Saknar Du någonting i verktyget?, om ja, vad saknar Du? 
 
 
 
 

 

 
23 

Blir Du någon gång irriterad på verktyget? 
Ja, ofta   
Ibland   
Nej, aldrig   

 
24 

Om du blir irriterad, vad irriterar Du dig på? 
 
 
 
 

Skriv här: 

Skriv här: 

Skriv här: 
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25 

Känner Du dig tillfredsställd med verktyget SYS.Com? 
1   
2   
3    
4    
5   

 
26 

Vad tycker du ska ingå i ett verktyg för att det ska vara användbart? (rangordna, börja med det du tycker är bäst)  
 
 
 
 

 
Del 2 
 
 
 

 
 
27 

Hur tycker Du det är att uppdatera/lägga till information nu än vad det var tidigare? 
Svårt att uppdatera   
Mindre svårt att uppdatera  
Lätt att uppdatera   
Mycket lätt att uppdatera  
Vet inte    

 
28 

Vilka är de största skillnaderna efter att Du började använda verktyget SYS.Com?  
 
 
 

 

 
29 

Vilka är fördelarna med verktyget SYS.Com? 
 
 

 

 
30 

Vilka är nackdelar med verktyget SYS.Com? 
 
 

 
Följande frågor ställer sig till dem som arbetade med informationshanteringen innan företaget köpte in 
verktyget SYS.Com. 
 
 
 
 

Skriv här: 

Skriv här: 

Skriv här: 

Skriv här: 
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Bilaga 2 – Sammanställning av enkät 
Övriga frågor 

 

Anv. 1 Anv. 2 Anv. 3 Anv. 4 Anv. 5 Anv. 6 Anv. 7 Anv. 8 

Är Du man eller kvinna? Man Man Man Man Kvinna Kvinna Kvinna Man 

Hur gammal är Du? 26-35 år 36-45 år 36-45 år 26-35 år 36-45 år 36-45 år -25 år 26-35 år 

Vilken avdelning arbetar 
Du på och vad arbetar 
Du med? 

VD och 
ägare 

IT-avdelningen 
nätverksadmini
stratör 

 

VD, men 
sysslar även  
med 
marknadsföring 
och försäljning 

Marknadsavdelning Personalavdelning Installation, 
marknadsassistent 

Marknadsassistent, 
ger butiksmedlemmar 
information via 
Intranet, mail och post 

Produktchef 
för vitvaror, 
inköps- och 
säljplanering. 

På vilken nivå anser Du 
att dina datorkunskaper 
ligger? 

4 4 5 3 3 4 3 4 

Har du sysslat med 
informationshanteringen 
innan Ni började 
använda SYS.Com 
verktyget? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Hur länge har du använt 
verktyget SYS.Com? 

1 år 1 mån 1 år 1 år 1 mån 1 år 7 mån 4 månader 3 månader 3 månader 

Har du blivit utbildad 
gällande verktyget 
SYS.Com? 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Tycker Du att det 
behövs? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hur lätt tycker Du det är 
att lära sig en ny 
funktion? 

3 5 3 4 3 3 4 4 

 1 1 1, finns det en 2 1 3 4 Vet inte att det 
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Hur stor nytta har Du av 
manualen? 

 

 

manual? finns 

Skulle Du vilja ha någon 
annan sorts hjälp än 
manualen? 

Kanske en 
lättfattlig 
manual på 
nätet 

 On-line hjälp Manual på nätet En som finns på 
webben, 

Personlig hjälp av 
någon som kan är 
bäst. 

Kunna ringa den som 
utvecklat produkten 
utan att känna sig 
dum. 

Support via 
telefon kanske. 

Vad tycker Du ska ingå 
i ett verktyg för att det 
skall vara användbart? 
rangordna börja med 
det tycker är bäst. 

Logisk 
uppbyggnad 

Lätt använt  Lätt att använda 
inte för krångligt 
när man skall 
ändra 
informationen. 
Verktyget skall fylla 
sitt syfte, om man 
har köpt in ett 
sådant här verktyg 
skall också de 
anställda använda 
det. 

Lätt att använda. 
Att det skall gå 
relativt snabbt. 
Layouten måste 
vara konstruerad 
så att man inte 
tappar 
motivationen. 

 Tydlig instruktionsbok, 
logiska ikoner, 
utbildning, lätt att 
”pröva på” och radera 
om man gör fel, frågor 
som bekräftar det man 
gör, förhandsgranska 
det man gjort innan 
man lägger det på sitt 
intranet. 

Enkel 
hantering, 
överskådlighet, 
frågor innan 
verkställande, 
logisk 
uppbyggnad. 

* Se fortsatt 
svar längst ner 
på bilagan. 
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Frågor som 
berör kategorin 
effektivitet 

Anv. 1 Anv. 2 Anv. 3 Anv. 4 Anv.5 Anv. 6 Anv. 7 Anv.8 

Vilka tre funktioner 
i verktyget 
SYS.Com är det 
Du gör flest fel och 
hur uppstår felen? 

 

Uppdatering av 
bilder, 
nedladdning av 
bilder känns lite 
krångligt 

  Bildhanteringen  Det finns inget 
speciellt som jag 
gör fel på. 

Glömmer att 
ladda upp 
dokument/bilder 
som ska bifogas 
innan jag lägger 
till ex en sida. 

Uppladdning av 
bilder och 
dokument. Lätt 
att rätta till men 
rörigt i 
hanteringen. 

Hur upplever Du 
att verktyget 

SYS.Com att 
använda? 

 

Lätt att använda Lätt att använda Lätt att använda Lätt att 
använda 

Lätt att använda Lätt att använda Lätt att använda Svårt att 
använda 

Hur tycker Du det 
är att 
uppdatera/lägga 
till information nu 
än vad det var 
tidigare? 

Vet inte Mycket lätt att 
uppdatera 

Lätt att 
uppdatera 

Mycket lätt att 
uppdatera 

Mycket lätt att 
uppdatera 

  Svårt att 
uppdatera. 
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Frågor som 
berör kategorin 
nytta 

Anv. 1 Anv. 2 Anv. 3 Anv. 4 Anv. 5 Anv 6 Anv 7 Anv 8 

Hur uppfyller 
verktyget 
SYS.Com dina 
förväntningar? 

3 4 3 4 4 3 4 3 

Är det några 
funktioner som Du 
inte använder dig 
av i verktyget 
(medvetet)? 

Nej   Nej  Vet ej, är det 
säkert. 

  

Om Du svarat på 
föregående fråga, 
varför använder du 
dig inte av dessa 
funktioner, hur 
skulle de kunna 
förbättras?
  

     Jag har inte 
arbetat med 
SYS.Com 
tillräckligt för att 
bli ordentligt 
insatt i systemet. 

  

Hur tycker Du att 
informationen har 
blivit uppdaterad 
sedan företaget 
började använda 
verktyget 
SYS.Com? 

Varken mer 
eller mindre 

Mycket mer 
uppdaterad 

Mer uppdaterad Mycket mer 
uppdaterad 

Mycket mer 
uppdaterad 

Mer uppdaterad Mer uppdaterad Mer uppdaterad 

Saknar du något i 
verktyget, om ja 
vad saknar Du? 

Bildbehandling
en känns inte 
alltid logisk i 
uppbyggnaden. 

En del funktioner 
som besöks-
räknare osv. 

 Vi har de 
moduler som vi 
behöver. 

  Att kunna 
hämta 
dokument/bilde
r från 
hårddisken 
direkt utan att 
behöva ladda 
upp. 

Överskådlighet 
och en ”bondes 
logik” är två 
faktorer som jag 
saknar i 
SYS.Com. 

Vilka är de största 
skillnaderna  efter 
att Du började 
använda verktyget 

 Det är lätt att få ut 
info. till ALLA 
anställda.  

Uppdaterar 
informationen 
oftare. 

Informationen 
till anställda 
och kunder 
kommer ut på 

Behöver ej skriva 
på anslagstavlor 
längre, får ut 
informationen på 

  Uppladdningsfas
en av filer är den 
största 
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SYS.Com? ett snabbt och 

korrekt sätt, 
informationen 
är ”up to date”. 

ett snabbt och 
säkert sätt. 

skillnaden. 

 

Frågor som 
berör kategorin 
tillfredställelse 

Anv. 1 Anv. 2 Anv. 3 Anv.4 Anv.5 Anv.6 Anv. 7 Anv. 8 

Hur upplever Du 
att dina kunskaper 
i verktyget 
SYS.Com är? 

3 4 4 4 3 3 4 3 

Hur är din 
motivation att 
använda 
verktyget? 

4 5 3 5 4 5 5 3 

Vad uppskattar Du 
mest med 
verktyget 
SYS.com? 
rangordna med 
det tycker är bäst. 

Användbart  

Låg kostnad 

Stabilt 

Det är lätt använt 
utan programm-
eringsverktyg 

Relativt lätt att 
använda. 

Enkelt att upp-
datera infor-
mation på hem-
sidan 

Lätt att använda. 

Man får på ett 
enkelt sätt snabbt 
ut företags-
information till 
kunder och 
anställda. 

Att jag på ett 
enkelt sätt kan 
lägga till en bild 
och information 
på nyanställda 
på vårt intranet. 

Att jag på ett 
snabbt sätt får 
ut viktig 
information till 
vår persona, 
som jag innan 
fick skriva på 
en stor 
anslagstavla. 

Säkerhet man 
får tilldelat vad 
man får ändra 
och inte ändra 
på sidan.  

Enkelt att 
skapa en sida 
som ser 
professionell ut.  

Enkel hantering 
med bilder. 

Givna mallar är 
en fördel. 

Blir enhetligt trots 
flera användare. 

Vad tycker du om Trevligt Trevligt Mindre trevlig Trevligt Trevligt Vet inte Trevligt Trevligt 
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verktyget 
SYS.Com’s 
layout? 

Känner Du dig 
tillfredställd med 
verktyget 
SYS.Com 

4 4 3 4 4 3 3 2 

Blir Du någon 
gång irriterad på 
verktyget? 

Nej, aldrig Nej, aldrig Ibland Ibland ibland  Ibland Ibland 

Om Du blir 
irriterad, vad 
irriterar Du dig på? 

   Man skulle vilja ha 
fler layout alter-
nativ att välja 
mellan. 

Kan vara lite 
svårt att få till 
bilderna. 

 Att filer/bilder 
laddats upp 
ibland inte 
fungerar när de 
bifogas ett 
dokument. Att 
ikonerna ligger 
så nära 
varandra att 
man ibland 
trycker fel. 

Uppladdning av 
filer som inte 
hamnar under rätt 
rubrik alt. Bara 
försvinner, 
förmodligen gör 
jag fel, men hur 
och varför 
framgår inte. 

Vilka är fördelarna 
med verktyget 
SYS.Com? 

 Lätt att använda 
och underhålla. 

Förenklad 
administration av 
hemsidorna. 

Lätt verktyg att 
arbeta med, man 
behöver ingen 
vidare 
datakunskap för att 
klara av verktyget. 

Har man ingen 
speciell 
datavana kan 
man trots det 
klara av att 
använda detta 
verktyg. Att 
man kan bygga 
ut det i moduler 

  Mallarna. 

Vilka är 
nackdelarna med 
verktyget 
SYS.Com? 

 Begränsade 
layout och 
svårare att göra 
egna layouter. 

Trög i vissa 
lägen. Tråkig 
layout. 

Kan vara lite slött 
ibland. 

Begränsning i 
layouten 
kanske. 

  Se * 

 

* 

Logik i datavärlden är inte alltid samma sak som logik i övriga livet. Logik kan också skilja mellan olika människor, men ett husbygge 
är ganska logiskt för de flesta. En mängd mindre prylar som efter sammansättning blir ett helt hus. Skillnaden mellan SYS.com och 
husbygget är att du ser när huset byggs fel, och ofta vilken part som orsakat felet. I SYS.Com måste du vara väldigt införstådd i vad 
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de olika delarna i mallarna har för funktion i verkligheten. Du måste alltså göra dig en bild i fantasin, därefter med vetskap om de olika 
funktionerna bygga sidan. Det är väl så det fungerar men för en mindre insatt människa är detta en onödig svår konstruktion. Microsoft 
Word är ett annat bra exempel. Det du gör visuellt blir också det slutliga resultatet. Slå enter mellan två rader så blir det ett mellanrum 
mellan raderna. När du sen skriver ut dokumentet är det fortfarande ett mellanrum mellan raderna. I SYS.com så måste du föreställa 
dig resultatet. 
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