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Sammanfattning 
En av anledningarna till att vi tycker ämnet användbarhet är intressant, är att vi 
anser detta vara en viktig, om inte en av de viktigaste beståndsdelarna vid 
utveckling eller val av system, då det kan spara pengar åt företagen och ge 
användarna en behagligare och bättre arbetsmiljö. Undersökningens syfte är att 
utröna ifall införandet av en webbportal är ett sätt att nå ökad användbarhet i ett 
komplext system, som består av flera olika samverkande applikationer. 
 
Målet med vår undersökning är att visa om införandet av en webbportal är ett 
sätt att nå ökad användbarhet i ett komplext system, som består av flera olika 
samverkande applikationer. I vårt fall skall vi komma fram till om Karlshamns 
AB:s nyligen implementerade webbportal, som de använder för 
produktionsrapportering, är mer användbar än deras föregående applikation 
(Movex med dess produktionsrapporteringsfunktion och samverkande program).  
 
En tanke med rapporten är att ge systemutvecklare ett perspektiv på hur 
användbarheten kan vara i egenutvecklade applikationer gentemot 
standardapplikationer. Även företag som inte har någon egen data- eller 
utvecklingsavdelning och som överväger att införskaffa, byta, ersätta eller 
komplettera sina system och applikationer, kan ha intresse av att ta del av vår 
studie. 
 
I vårt arbete har vi använt oss av en kvalitativ undersökning för att besvara vår 
hypotes. I undersökningen har vi intervjuat berörda personer och även 
genomfört empiriska studier på desamma. Under de empiriska studierna 
övervakade vi användarnas användning av de aktuella systemen. För att 
besvara vår hypotes tog vi hjälp av sex underfrågor, vilka kommit fram efter 
litteraturstudier. Efter genomförd analys av resultatet, från genomförandet, såg 
vi att samtliga underfrågor kunde besvaras till webbportalens fördel.  
 

• Har webbportalen lägre grad av komplexitet jämfört med Movex? 
• Är webbportalen enklare att lära sig än Movex? 
• Kan användaren enklare, över tiden, komma ihåg hur webbportalen 

fungerar i förhållande till Movex? 
• Gör webbportalen vad som är avsett med den? 
• Är webbportalen mer tillfredsställande för användaren att använda 

gentemot Movex? 
• Är webbportalen mer anpassad till sitt användningssammanhang än 

Movex?  
 
Slutsatsen av vår fallstudie blir därmed att hypotesen satisfieras, ”Med 
minskad komplexitet får ett system ökad användbarhet”. 
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Abstract 
One of our reasons is that we think the subject usability is interesting, is that we 
think it is an important. Usability is maybe the most important element when you 
develop or choose a system because it can save money for the companies and 
give the users a more delightful and better work environment. The aim of the 
investigation is to find out if the implementation of a web portal is a direction to 
reach higher usability in a complex system that consists of several different 
interacting applications. 
 
The objective of our investigation is to show if the implementation of a web 
portal is a direction to reach higher usability in a complex system that consists of 
several different interacting applications. In our case we will try to see if 
Karlshamns AB:s recently implemented web portal is more useful than their 
previous application (Movex with interacting programs) 
 
One thought with the report is to give the system developers a perspective of 
how the usability can be in-house made applications versus standard 
applications. Also companies that not have any computer- or department for 
development and which are thinking of get hold of, change, replace or 
complement their system and applications, may have some interest in our 
thesis. 
 
We have used a qualitative investigation method in our study to answer our 
hypothesis. We have interviewed and done empirical studies with concerned 
personnel. While the empirical studies we supervised the users when they used 
the actual system. To answer our hypothesis we used six questions, which we 
come up with after our studies of the literature. When we have analysed the 
result from chapter five the conclusion was that our six questions could be 
answered in favour of the web portal.           
 

• Has the web portal lower degree of complexity than Movex? 
• Is it easier to learn the web portal than Movex? 
• Is it easier for the user to remember how the web portal works over the 

time than Movex? 
• Does the web portal do what it is supposed to do? 
• Is the web portal more satisfying to use than Movex? 
• Is the web portal more adapted for its usage context than Movex? 

 
The conclusion in our case is that the hypothesis is verified “With lower 
complexity in a system the usability will get higher”.  
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Förord 
Utan den hjälp vi fått från Karlshamns AB, hade det varit svårt för oss att 
genomföra vårt arbete som en fallstudie. Därför vill vi tacka Karlshamns AB för 
att de tog emot oss med öppna armar. Speciellt tack till Karlshamns AB:s 
systemadministratör som också var vår Handledare. Vi vill även tacka 
personalen på kartongtappningen, lagerförmannen och 
produktionsadministratören för er hjälp och ert tålamod när vi störde er i ert 
arbete.  
 
Inte att förglömma vår handledare på BTH som i tid och otid fick avsätta tid för 
våra funderingar.  
 
 
Ronneby i maj 2004 
 
Nicklas Kjellsson      Fredrik Möller 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns flera anledningar till att vi valde just detta ämne. Den främsta 
anledningen är att vi tycker ämnet användbarhet är intressant, då vi anser detta 
vara en viktig, om inte en av de viktigaste beståndsdelarna vid utveckling eller 
val av system. Vi tycker det är viktigt dels då det kan spara pengar åt företagen 
och dels för att det kan ge användarna en behagligare och bättre arbetsmiljö, 
vilket gör att användarna blir mer produktiva vilket också kan vara ekonomiskt 
fördelaktigt för företaget. 
      
Detta taget tillsammans med att vi kommit i kontakt med Karlshamns AB och det 
faktum att de nyligen infört/inför ett nytt affärssystem, gjorde att vi bestämde oss 
för att undersöka om det nya systemet inneburit en förbättring ur 
användbarhetssynpunkt. Det gamla systemet var textbaserat och kanske inte så 
användbart medan det nya är grafiskt och därmed eventuellt mer användbart.   
 

1.2 Introduktion till problemområdet 
Efter vidare kontakter med företaget och utbytande av information började vi få 
en grov bild av hur deras system är uppbyggt. Vår bild av deras affärssystem är 
att de använder ett komplext standardsystem, Movex Explorer, som spänner 
över hela verksamheten. Utöver det finns flertalet, med Movex Explorer, 
interagerande system, exempelvis olika PLC-system i produktionen, 
webbaserade system för rapportering m.m. Det delsystem vi, på inrådan från 
företaget, avser att undersöka är den relativt nyimplementerade webbportalen 
för rapportgenerering. 
 
Anledningen till att Karlshamns AB föreslog detta ämne, är att de har en vision 
om att företagets olika avdelningar/befattningsgrupper skall få skräddarsydda 
webbportaler (egenutvecklade system), vilka förhoppningsvis skall underlätta 
informationsflödet och handhavandet för användarna. Då företaget redan startat 
projektet och några avdelningar redan börjat använda delar av ett kommande 
mer komplett system, vill de undersöka användbarheten av detta. Vår 
gemensamma tanke är att vi skall göra vår fallstudie på en specifik avdelning, 
kartongtappningen, som producerar och paketerar livsmedelsfett i 25-kilos 
kartonger, då denna avdelning var först i ledet att få den nya applikationen. 
 
I uppsatsen kommer Movex-systemet att benämnas på olika sätt. Dels kommer 
vi att använda oss av Movex version 10, då vi åsyftar det gamla movex-
systemet som var textbaserat. Dels Movex Explorer då det nya Movex-systemet 
med grafiskt användargränssnitt åsyftas. I de fall där ingen särskillnad mellan 
versionerna krävs kommer vi att benämna systemet med enbart Movex. 
  

1.3 Avgränsningar 
Som vi redan antytt i bakgrunden till denna uppsats har vi valt att 
specialstudera, avgränsa oss, till en viss funktionalitet av Karlshamns AB:s 
affärssystem, nämligen deras nya webbportal. Anledningarna till denna är flera. 
Den största anledningen är att vi anser det vara ett mer intressant ämne att 
utreda då det är ett, om inte helt nytt sätt att tänka och konstruera applikationer 
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på, så åtminstone ett strukturellt och strategiskt annorlunda sätt att utveckla och 
anpassa programvara till en verksamhets behov och önskemål. 
 
Vi anser att det är ett mer aktuellt ämne än att jämföra en vanlig icke 
webbaserad programvara, som gått ifrån att ha varit textbaserad till ett grafiskt 
fönster – mus - baserat användargränssnitt men behållit sin strukturella 
uppbyggnad, vilket är fallet om vi skall jämföra det nya med det gamla 
affärssystemet. Med andra ord, den stora skillnaden är att det förstnämnda har 
ett textbaserat gränssnitt medan det andra är ett Windows-program med allt vad 
det innebär: rullgardinsmenyer, knappar, rullister etc. De två versionerna har 
dock principiellt samma utseende, med avseende på var inmatningsfält och 
diverse listor är placerade. Även kommandon är desamma, alltså vilka 
snabbtangenter som utför de olika funktionerna. Windows-versionen har även 
kompletterande knappar och menyalternativ som kan klickas på för att utföra 
nämnda kommandon. Även antalet ”vyer”, programsidor är i stort sett samma. I 
princip finns således ingen större skillnad i hur programmet är uppbyggt. 
 
Slutligen anser vi att vår avgränsning av ämne, inriktning och omfattning bör 
vara mer lämpat för en kandidatuppsats rent omfångsmässigt, men även med 
avseende på erhållen kunskap jämfört med att göra den mer generella 
undersökningen text kontra grafik.  
 

1.4 Syfte - Mål  
Undersökningens syfte är att utröna ifall införandet av en webbportal är ett sätt 
att nå ökad användbarhet i ett komplext system om webbportalen innebär att 
komplexiteten i detta minskar. 
 
Målet med vår undersökning är att visa om införandet av en webbportal är ett 
sätt att nå ökad användbarhet i det komplexa system, som består av flera olika 
samverkande applikationer som Karlshamns AB har. I vårt fall skall vi således 
komma fram till om Karlshamns AB:s nyligen implementerade webbportal, som 
de använder för produktionsrapportering, är mer användbar än deras 
föregående applikation (Movex med dess produktionsrapporteringsfunktion och 
samverkande program).  
 
Vår hypotes blir således: med minskad komplexitet får ett system ökad 
användbarhet. 

1.5 Målgrupp 
En tanke med rapporten är att ge systemutvecklare ett perspektiv på hur 
användbarheten kan vara i egenutvecklade applikationer gentemot 
standardapplikationer. Även företag som inte har någon egen data- eller 
utvecklingsavdelning och som överväger att införskaffa, byta, ersätta eller 
komplettera sina system och applikationer kan ha intresse av att ta del av vår 
studie. 
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1.6 Verksamhetsbeskrivning av Karlshamns AB 
För att ge läsaren en bild av vårt undersökningsobjekt, Karlshamns AB, gör vi 
en kortare beskrivning av företaget och dess verksamhet. Följande 
verksamhetsbeskrivning är citat hämtade från Karlshamns AB:s hemsida. 
 
Karlshamns är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska 
oljor och fetter. Karlshamns levererar specialfetter över hela världen och är 
marknadsledande i Norden samt Central- och Östeuropa. 
  
Huvudkontoret, och den största produktionsanläggningen, är placerad i 
Karlshamn. Övriga produktionsenheter ligger i Hull, Storbritannien och i 
Zaandijk, Nederländerna.  
 
Verksamheten bygger på en djup kunskapsbas kring fettmolekylen och dess 
kommersiella möjligheter. Affärsområdena är uppbyggda utifrån ett krets-
loppstänkande där rest- och sidoprodukter tas tillvara, förädlas och 
marknadsförs som egna produkter. 
 
Karlshamns högförädlade vegetabiliska specialoljor och fetter säljs över hela 
världen. Kunderna återfinns inom flera branscher. Merparten är dock 
verksamma inom livsmedels-, choklad-, konfektyr-och kosmetikindustrin. 
 
För övrig information se bilaga 1. 
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1.7 Systemöversikt 
Nedan ses en schematisk bild över Karlshamns AB:s informationssystem. 
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Figur 1.  Bild över Karlshamns AB:s informationssystem  (dok. från Systemadministratör på 
Karlshamns AB) 

 
Anledningen till att vi vill visa denna bild, se figur 1, är i första hand för att ge 
läsaren en bild av hur Karlshamns AB:s, i grova drag, informationssystem ser 
ut. Men även hur komplext ett system kan vara, vilket i sin tur kan leda till 
svårigheter att bibehålla användbarheten om inga begränsningar, för 
användaren, görs vad det gäller tillgänglig information och valmöjligheter   
 
Bilden visar hur de olika systemen samverkar. Vi kommer inte att gå in i detalj 
på vilket delsystem som gör vad utan nöjer oss med att visa komplexiteten i 
informationssystemet och markera de delsystem som skall innefattas i vårt 
arbete. 
 
Movex-systemet är den del som ansvarar för insamling, lagring och leverans av 
data till och från alla tillkopplade delsystem. 
 
Portal-systemet tillhandahåller den applikation som ger/skall ge ett, för varje 
avdelning och deras behov anpassat, gränssnitt för att mata in och 
tillhandahålla data från Movex-systemet. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Användbarhet 
Vad är användbarhet? För att ge läsaren en klarare bild av vad vi anser 
användbarhet vara, kommer vi efter avslutad litteraturgenomgång, med stöd av 
de teorier vi lägger fram, ge en sammanställning/ av  användbarhet . 
 
Under vår litteraturgenomgång fann vi att ordet användbarhet är ett begrepp 
som finns inom många områden, men vanligtvis inom webbvärlden. Oberoende 
av område är definitionen av användbarhet snarlik. För att påvisa detta väljer vi 
att återge tre definitioner vi funnit. Den första är en ISO-standard som berör 
användbarhet inom datorvärlden, arbete med datorer i kontorsmiljö. Därefter 
kommer den första av två definitioner av användbarhet för en webbplats. 
Författaren till denna, Molich Rolf, har arbetat med användbarhetsfrågor sedan 
1984. 1993 grundade han sitt konsultföretag, Dialogdesign(2004), inom 
användbarhet. Den andra definitionen är från Löwgren Jonas bok Human-
Computer-Interaction. Löwgren är förutom författare, professor i 
interaktionsdesign på Malmö universitet, Löwgren info (2004). 
 
Detta kapitel avslutar vi med en sammanställning av de tre olika definitionerna 
för att återge vår tanke om, och vad vi kommer att lägga för innebörd i 
begreppet användbarhet i denna uppsats.  

2.1.1 Användbarhet – ISO9241-11 
Innebörden av ordet användbarhet misstolkas, enligt ISO 9241-11 (2000, s. 4), 
ofta, då det är lätt att tro att det är ett specifikt attribut som gör en produkt enkel 
att använda. Vidare fortsätter standarden, ISO 9241-11 (2000, s. 22), ” De 
attribut som en produkt behöver för användbarhet beror emellertid på typen av 
användare, uppgift och omgivning. En produkt har ingen inneboende 
användbarhet, bara en potential för att användas i ett visst sammanhang. 
Användbarhet kan inte utvärderas genom att studera en produkt lösryckt från 
sitt sammanhang. ” 
 
ISO 9241-11(2000, s. 4) säger att användbarhet är: ”Den grad i vilken 
användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” 
 
Inom ramen för användbarhet använder ISO-standarden sig av följande 
egenskaper i sin definition av användbarhet:  
 

• Ändamålsenlighet 
• Effektivitet 
• Tillfredsställelse 
• Användningssammanhang 

 
Standarden säger att ändamålsenlighet är: ”Noggrannhet och fullständighet 
med vilken användarna uppnår givna mål.” 
 
Effektivitet är: ”Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 
fullständighet med vilken användare uppnår givna mål.” 
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Vidare säger standarden att tillfredsställelse är: ”Frånvaro av obehag samt 
positiva attityder vid användningen av en produkt.” 
 
Slutligen menar standarden att användningssammanhang är: ”Användare, 
uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) samt fysisk 
och social omgivning när produkten används.” 

2.1.2 Användbarhet - Molich 
En annan definition av användbarhet vi funnit i litteraturen är den som Molich 
(2002 s. 23-24) beskriver in sin bok. Han talar om att en användbar webbplats 
skall vara: 
 

• Lätt att lära sig 
• Lätt att komma ihåg 
• Effektiv att använda 
• Begriplig 
• Tillfredsställande att använda 

 
Vad Molich menar med att en webbplats är lätt att lära sig har att göra med 
inlärningstiden. Alltså tiden det tar för användaren att lösa vissa bestämda 
uppgifter med hjälp av webbplatsen.  
 
Om egenskapen lätt att komma ihåg menar han den tid som krävs för 
återinlärning. Det vill säga den inlärningstid det tar för en användare att, efter en 
tids frånvaro från webbplatsen, ånyo behärska den.  
 
Vidare menar han att en webbplats måste vara effektiv att använda, vilket han 
förklarar med att användaren interagerar med webbplatsen och löser en uppgift 
snabbt och effektivt. Vad som avses som effektivt kan exempelvis vara 
felfrekvens och svarstider.   
 
Han fortsätter med att säga att en webbplats skall vara begriplig. Med begriplig 
menar han att en användare skall kunna besvara frågor och förklara hur 
webbplatsen fungerar, efter att ha arbetat med den. Begripligheten är i hög grad 
beroende av de kvittenser och förklaringar webbplatsen ger användaren. 
 
Slutligen, säger han att en webbplats, måste vara tillfredsställande att använda.  
Han åsyftar då den subjektiva tillfredsställelsen. Exempelvis den som 
användaren uttrycker i intervjuer eller enkäter.  
 
Som synes talar Molich om användbarhet gentemot webbplatser, så kallade 
hemsidor. Vi ser inte det som något problem, då han definierar användbarhet 
med så generella termer att definitionen inte enbart begränsas till webbplatser. 
Vi anser därmed att hans definition fungerar även för vanliga icke webbaserade 
applikationer så väl som för applikationer med webbgränssnitt också. 
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2.1.3 Användbarhet – Löwgren 
En tredje definition av användbarhet ges av författaren i boken Human-
computer interaction, Löwgren (1993), där han säger att användbarheten är ett 
resultat av fyra 
egenskaper: 
 

• Relevans. 
• Effektivitet  
• Attityd 
• Lärbarhet 

 
Han säger att relevansen för ett system är hur väl det fyller en användares 
behov. Dess effektivitet har att göra med hur effektivt användaren kan utföra 
sina uppgifter genom att använda systemet. Ett systems attityd speglas av vad 
användaren har för subjektiva åsikter om det. Lärbarheten för ett system har att 
göra med hur enkelt det är att lära sig, samt hur väl över tiden användarna 
kommer ihåg hur det används.  

2.1.4 Användbarhetsdefinition – Sammanfattning 
Om vi skall sammanfatta genomgången av de tre presenterade definitionerna 
kan vi dra slutsatsen att användbarhet är relativt väldefinierat och att 
uppfattningen om vad det är, har varit klar förhållandevis länge. Vår tidigaste 
återgivning om vad användbarhet är daterar sig tillbaks till 1993, Löwgren 
(1993), och den senaste är från 2002, Molich (2002). De egenskaper som har 
tagits upp i de olika definitionerna är: 

ISO 9241-11: 

• Ändamålsenlighet 
• Effektivitet 
• Tillfredsställelse 
• Användningssammanhang 

Molich: 

• Lätt att lära sig 
• Lätt att komma ihåg 
• Effektiv att använda 
• Begriplig 
• Tillfredsställande att använda 

Löwgren: 

• Relevans. 
• Effektivitet  
• Attityd 
• Lärbarhet 
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Eftersom det är användaren som ska handha en applikation, är det viktigt att 
användaren och applikationen interagerar på ett tillfredställande sätt. Tittar vi på 
de egenskaper som de olika definitionerna presenterat, ser vi att de är mer eller 
mindre återkommande i samtliga definitioner. Viktiga kriterier som bör tänkas på 
och tas i beaktande när det pratas om användbarhet är således:  

• Att ett program/system är enkelt att lära sig. 
• Att användaren enkelt kan komma ihåg, över tiden, hur 

programmet/systemet fungerar. 
• Att programmet/systemet gör vad som är avsett med det. 
• Att programmet/systemet är tillfredsställande att använda. 
• Att beakta programmet/systemet i förhållande till sitt 

användningssammanhang. 
 

2.2  Varför användbarhet? 
I Berndtssons(2003) artikel vad är en bugg, menar han att vid utveckling av 
informationssystem fokuseras det oftast mest på systemets tekniska lösningar. 
Han hade hellre sett att det skulle handla om användningskvalitet och 
verksamhetsnytta. 
 
I följande två avsnitt visar vi på varför man inte enbart skall fokusera på den 
tekniska biten utan även bör ta användbarheten i beaktande.    

2.2.1 Är det viktig med användbarhet och i så fall varför är det viktigt? 
Usability Partners (2004), som är ett av de ledande oberoende konsultföretagen 
inom användbarhet, säger att det är vanligt att utvecklingsprojekt misslyckas 
pga. dålig användbarhet. De menar att två av de vanligaste orsakerna till att 
olika projekt inte når sina mål, är dålig förståelse för användarkraven och brist 
på medverkan från användarna.  
 
Vidare säger de att både producenter och användare vinner på en god 
användbarhet. Sett ur en producents perspektiv, så menar Usability Partners att 
ett företag kan göra kostnadsbesparingar genom att ta hand om 
användarkraven under utvecklingen. Företagen kan då slippa eventuella dyra 
sena ändringar i produkten. Eftersom majoriteten av supportbehovet består av 
användbarhetsrelaterade faktorer, så kan företaget göra inte bara en kostnads- 
utan också en tidsbesparing. Usability Partners säger också att företag kan bli 
mer konkurrenskraftiga genom att använda produkter som är lätta att använda. 
 
Det finns naturligtvis något att vinna för användaren också. Genom att använda 
användbara produkter kan användaren effektivt nå sina mål, istället för att slösa 
tid och resurser på ”problem” som inte har med uppgiften att göra. Detta gör i 
sin tur att användaren blir mer produktiv. Är en användare positiv till en produkt 
så kommer han/hon att vara mer tillfreds med att använda produkten, istället för 
att oroa sig för att använda den. En användbar produkt underlättar också 
användarens inlärning och reducerar därmed också tiden det tar för att effektivt 
kunna interagera med produkten. 
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2.2.2 Prioritering av användbarhet och buggar 
Ska en ”kritisk” bugg alltid prioriteras före en ”kosmetisk”? I Berndtssons (2003) 
artikel vad är en bugg, skriver han att buggar kan delas in i tre kategorier, under 
implementations - och testfasen, över hur allvarliga de är. De tre kategorierna 
är: ”kritisk”, ”allvarlig” och ”kosmetisk”. Med detta menar han att en ”kritisk” bugg 
är en bugg som kan göra att systemet kraschar. En ”allvarlig” bugg är en bugg 
som exempelvis gör ett beräknings fel i systemet och en ”kosmetisk” bugg kan 
exempelvis vara knappar som är visuellt felplacerade. Vidare ställer han frågan: 
”Om du har en kritisk bugg, en allvarlig, och en kosmetisk i ditt system – och du 
bara har tid att åtgärda en av dem – vilken åtgärdar du då”?  
 
Därefter ger han ett exempel över de tre olika alternativen av buggar i ett 
system. Ett system har en ”kritisk” bugg som får systemet att krascha, men gör 
det endast vid ett speciellt klockslag en gång om året. Vidare har systemet en 
”allvarlig” bugg, en beräkning där man får ett felaktigt resultat där summan 
knappt aldrig används. Slutligen har systemet ett kosmetiskt fel, där knapparna 
är felaktigt placerade, vilket leder till att hälften av användarna av misstag 
raderar kritisk information från systemet. 
 
Eftersom de tre kriterierna ses ur ett tekniskt perspektiv i ett utvecklingsprojekt, 
så fokuseras det på konsekvenserna för systemet istället för konsekvenserna 
för användarna, varav den ”kritiska” buggen blir åtgärdad först. Skall man istället 
se det från ett användarperspektiv, bör man beakta sannolikheten för att buggen 
inträffar och vad konsekvensen innebär för användaren, vilket gör att 
prioriteringen i ovanstående exempel blir det omvända, således åtgärdas 
troligtvis den kosmetiska buggen först.  
 
Berndtsson menar att detta beror på att användarens beteende, vid 
utvecklandet av ett IT-projekt, inte mäts på systemet och dess effekt när detta 
används, utan på tid, kostnad och viss mån teknisk kvalitet. Därför menar 
Berntsson att insikt och incitament saknas hos dem som ska se till att buggarna 
åtgärdas. Sen är det ofta så att de som åtgärdar buggarna finner det mer 
utmanande att åtgärda problemet som gör att systemet kraschar än att flytta två 
knappar. Vidare finns också tankesättet att ”användare är dumma” och 
”systemet fungerar i alla fall”. 
 
Avslutningsvis menar Berndtsson att han anser en beställare borde ställa krav 
på affärsnytta och användningskvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Blekinge Tekniska Högskola  Karlshamns AB 
  Sektionen för Teknik 
  IS-Programmet  8 juni 2004 
 
 
 

 
Fredrik Möller – Nicklas Kjellsson  Kandidatuppsats 10 poäng 
Informationssystem 01   10 

 

2.3 Standardsystem 
 
Då Movex är ett standardsystem, vill vi i nedanstående kapitel visa på fördelar 
och nackdelar med ett sådant. 

2.3.1 Beskrivning 
Anveskog mfl. (1984) säger att det finns tre grundtyper av standardsystem. 
Hårdkodade, tabellstyrda och programmerbara. 
 
Hårdkodade menar de är sådana system som har förutbestämda konstanter och 
som enbart kan användas på ett sätt, så som konstruktörerna avsett. I ett 
administrativt system säger de att momssatsen eller datumformat kan vara 
exempel på fasta konstanter.  
 
Tabellstyrda system är enligt Anveskog mfl. (1984) program som har större 
frihetsgrad än de hårdkodade. Tabellstyrningen innebär att kunden i förväg kan 
tala om hur de skall använda systemet. Kunden kan tala om vilka moduler 
denne vill ha i sitt system. Dessa moduler kan därefter konfigureras med 
tabellerna där parametrar så som ”betalningsvillkor” och ”val av 
lagerstyrningsmodell”. 
 
Den sista varianten är de programmerbara standardsystemen som, enligt 
Anveskog mfl. (1984), är den typ som ger den största graden av frihet. Dessa 
system består av färdiga moduler – logiska block, som kombineras ihop efter de 
behov som kunden har. Vid implementeringen av ett programmerbart 
standardsystem sätter systemleverantören en ram för applikationsområdet, det 
vill säga inom den bransch eller område som kunden verkar. Utefter denna ram 
kombinerar kunden ihop sitt system efter sina behov. 

2.3.2 Fördelar 
Ett standardsystem ger köparen ett flertal fördelar i jämförelse med 
egenutvecklade system. Enligt Anveskog mfl. (1984) är några av de vanligaste 
fördelarna följande:  
 

• Snabbare installation 
• Billigare utveckling och underhåll 
• Säkrare kalkyl 
• Erfarenhet inbyggd i systemet 
• Samordnad verksamhet 
• Flexibelt system 
• Praktiska behov 

 
Snabbare installation: Eftersom systemet är färdigt – klart att installeras, vilket 
betyder att de vinster som är tänkta att göras med det nya systemet kan 
åtnjutas snabbt. Risken för att systemet hinner bli omodernt på grund av 
omvärlds- och verksamhetsförändringar minimeras också tack vare att systemet 
är klart för leverans. Ovan gäller under förutsättning att det inte behövs några 
omfattande anpassningar. 
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Billigare utveckling och underhåll: Då det är leverantören, en utomstående 
aktör, som sköter utvecklingen och i många fall också underhållet av systemet 
betyder det att kunden slipper alla direkta kostnader kopplade till detta. 
 
 
Säkrare kalkyl: Då produkten är färdig, förutom för eventuella anpassningar till 
kundens verksamhet, vilket gör att kalkylen för inköpet av systemet blir relativt 
säker. Detta är en fördel gentemot egenutvecklade system där det är betydligt 
mer oklart hur mycket införskaffandet eller rättare sagt utvecklingen kommer att 
kosta.  
 
Erfarenhet inbyggd i systemet: Författarna säger att ett bra standardsystem har 
en stor mängd erfarenhet inbyggd. En oerfaren användare kan dra nytta av 
denna för att utveckla sin egen verksamhet. Vidare säger de att systemet 
troligtvis är mer utprovat och buggrättat, då det potentiellt kan finnas många 
installationer av det. 
 
Samordnad verksamhet: Ett standardsystem kan, om det är gemensamt för 
avdelningar eller divisioner, underlätta styrningen av stora företag som har flera 
likartade enheter. Datakommunikationen underlättas av det faktum att de 
använder samma programvara. I ett litet företag kan standardsystemet 
underlätta och stödja en systematisering av verksamheten. 
 
Flexibelt system: Eftersom standardsystem måste vara enkelt anpassningsbara 
inom det område de är avsedda för, innebär det att systemet är enkelt att 
anpassa till en föränderlig verksamhet. Denna flexibilitet kan ge systemet en 
längre livslängd. 
 
Praktiska prov: Standardsystem kan användas som en experimentverkstad 
under utvecklandet av ett eget informationssystem. Systemet kan då visa på 
vilken funktionalitet som finns tillgänglig, vilket gör det enklare för användarna 
att deklarera sina krav på den kommande programvaran.        

2.3.3 Nackdelar 
Några nackdelar enligt Anveskog mfl. (1984) är: 
 

• Förhastade beslut 
• Underskattning av anpassningsbehov 
• Överanpassning 
• Standardsystem endast en del av kravområdet 
• Leverantörsberoende 
• Olämplig driftsmiljö 
• Högre driftskostnader 
• Personer känner sig överkörda  

 
Förhastade beslut: författarna säger att det ofta finns ett motstånd eller ovilja att 
tilldela upphandlingsförfarandet ordentliga resurser. Risken är då överhängande 
att viktiga detaljer missas vid skapandet av en kravspecifikation. En fara kan 
också vara att standardsystem med en ”bra” referenslista blir extra positivt 
behandlade just på grund av sitt rykte istället för att verkligen titta på vad det 
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kan tillföra verksamheten för stöd. Felaktiga eller åtminstone för verksamheten 
icke optimala beslut kan därmed fattas. 
 
Underskattning av anpassningsbehov: Då standardsystem är generella system 
som skall kunna användas av alla företag inom det område i vilket systemet är 
avsett för, innebär det att en anpassning i någon grad måste utföras. Om ett val 
av system görs innan den specifika verksamhetens behov är ordenligt utredda, 
det vill säga vilka anpassningar som måste göras, finns en stor risk att en 
underskattning av anpassningsbehovet görs. När det gäller standardsystem är 
detta behov viktigt att identifiera, då det är det arbetet som kan, beroende på 
omfattning av anpassningar, stå för den stora kostnaden vid införskaffandet. 
 
Överanpassning: I det fall standardsystemet har, som författarna säger, ”liten 
träffyta” innebär det att systemet måste anpassas väldigt mycket för att kunna 
användas i verksamheten. Det finns flertalet nackdelar med detta. De säger att, 
då systemet knappt är ett standardsystem längre (det har konfigurerats bort från 
standarden och liknar mer ett egenutvecklat system) innebär det att det blir 
svårt med framtida underhåll och versionsbyten. Utöver detta blir 
anpassningsarbetet arbetsamt, tidskrävande och därmed dyrt. 
 
Standardsystem endast en del av kravområdet: Ofta är det så att 
standardsystemet bara täcker en del av det behov som verksamheten har. 
Resten måste täckas av egenutvecklad programvara. Risken med detta är att 
resurserna prioriteras felaktigt och för mycket av resurserna läggs på 
standardsystemet. 
 
Leverantörsberoende: En fara med att välja ett standardsystem är att det 
skapas ett beroende av leverantören. Det finns många aspekter som spelar in: 
Är leverantören trovärdig och pålitlig? Är denne tillräckligt stabil för att kunna 
överleva på marknaden? Kan leverantören erbjuda kvalificerad hjälp vid 
installation och underhåll? 
 
Olämplig driftsmiljö: Då många företag har en egen standard för datordriften kan 
ett standardsystem vara svårt att få in i denna miljö. I miljöer med flera 
standardsystem kan det vara svårt att få dem att samarbeta. 
 
Högre driftskostnader: Eftersom standardsystem till hög grad är generella kan 
det innebära att programmen blir mer resurskrävande, vilket gör att deras 
driftskostnader blir högre. 
 
Personer känner sig överkörda: En stor risk med standardsystem är att 
personer kan känna sig överkörda, både slutanvändare och programmerare. 
Programmerare kan känna att deras kunskaper inte tas tillvara i och med att 
många intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter försvinner. Slutanvändare 
kan känna att de påtvingas en mängd funktioner som de inte har någon nytta 
av. Detta kan göra dem frustrerade. Dessutom föreligger det en risk att de 
måste anpassa sin verksamhet efter systemet och inte tvärt om.                  
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2.4 Standardsystem kontra egenutvecklade system 
När vi letade efter information om användbarhet stötte vi på en diskussion som 
behandlar standardsystem kontra egenutvecklade system, det vill säga sådana 
som är skapade enkom för den verksamhet som de är avsedda att stödja. Bland 
annat Berndtsson, Design after Thought (2004), diskuterar detta ämne. 
 
Han ställer sig frågan: Standardsystem – döden för användbarhet? 
 
Ett standardsystem är enligt artikeln en större programvara som SAP R3 eller 
Oracle Applications vilka erbjuder kunden välfyllda verktygslådor som ger 
nästan obegränsade möjligheter. Berndtsson säger att ovanstående fråga 
grundar sig på två felaktiga uppfattningar om användbarhet. 
 

• ”att användbarhet endast handlar om det visuella, exempelvis placering 
av knappar och val av färger i användargränssnittet.  

• ”att standardsystemen bygger på "best practice" inom sitt område och 
det innebär att de kommer fungera bra i vilken ekonomiverksamhet som 
helst.” 

  
Med ”best practice” avses att konsultfirmorna som skapat programvarorna, 
exempelvis har identifierat hur olika företags ekonomifunktioner fungerar och 
anpassat sin programvara efter det. Han menar vidare att denna ”best practice” 
inte passar något företag speciellt bra, då ”best practice” i sin definition är en 
kompromiss - generalisering - och sådana passar per definition inte något 
företag. 
 
Således borde slutsatsen kunna göras att standardsystem verkligen är ”döden 
för användbarheten”. Berndtsson fortsätter dock med att säga att det inte är fullt 
så enkelt, då standardsystem inte är några statiska kolosser utan snarare 
väldigt dynamiska i sin uppbyggnad. Användbarheten för ett standardsystem 
bygger således till stor grad på hur väl verksamhetens behov identifieras och 
därefter implementeras vid konfigurerandet av systemet. 
 
Påståendet att standardsystem generellt sett skulle vara liktydigt med låg 
användbarhet stämmer därmed inte, enligt Berndtsson. Användbarheten är 
istället i hög grad beroende av hur väl en behovsanalys av verksamheten och 
användarnas behov görs, samt till vilken grad denna tas i beaktande när 
konfigurerandet av systemet görs.     
 

2.5 Komplexitet 
Komplexitet är ett väldigt diffust ord och ordet skiftar betydelse beroende på i 
vilket sammanhang det används. I detta stycke vill vi ge en förklaring så ordet 
får en innebörd som gör att läsaren får en tydlig och klar bild över vad vi menar. 
 
Tyvärr har vi inte kunnat hitta några riktigt bra definitioner på komplexitet inom 
just programvaruteknik. Litteraturen använder ordet komplexitet som just 
komplexitet, utan att i större grad definiera vad de lägger in för betydelse i det 
begreppet. Inte mer än den gängse betydelsen som kan finnas i en ordlista.  
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Vi väljer därför att presentera en definition ur nationalencyklopedin, NE.SE 
(2004), och bygger vårt resonemang och definierande av komplexitet utifrån 
den.  
 
”1 som består av många delar vilka hänger samman på ett svåröverskådligt sätt 
{esammansatt 1}: problemet är ~t; ~a relationer 
HIST.: sedan ca 1820; av lat. complexus 'omfattande', till plectere 'fläta; foga i 
vartannat' ”. 
 
Som definitionen ovan säger, handlar komplexitet om hur saker och ting hänger 
ihop och samverkar. I vårt sammanhang kan vi se olika sorters komplexitet. Det 
kan vara ur en övergripande verksamhetssyn, där hela informationssystemet 
utgör den komplexitetsgrundande enheten i vilken det finns flertalet 
programvaror som på ett intrikat sätt samverkar. Vidare menar vi att komplexitet 
är ett begrepp som finns närvarande i samband med enskilda program. Där är 
det kommunikationen med användarna som utgör komplexiteten, till skillnad 
från systemkomplexiteten där det är programmens kommunikation med 
varandra som utgör komplexiteten.  
 
Om vi börjar med att visa på vilka komplexitetsproblem som kan uppstå för 
systemet i stort, alltså hela informationssystemet, kan det exempelvis uppstå 
problem med underhåll, support och användbarhet.  
 
Underhållet och supporten kan bli lidande då det kan vara flertalet olika 
leverantörer av programvarorna. Det kan vara program som är gjorda, vid ett 
uppkommet behov, för att stödja verksamheten då just ett sådant specifikt 
behov uppstått.  
 
Exempelvis kan problem uppstå då ett program som använts i verksamheten 
väldigt länge och fungerat bra ända tills den dag då någon förändring måste 
göras. Detta kan leda till att det inte finns någon som vet hur programmet är 
konstruerat, då den som skapat det kanske slutat på företaget eller inte gjort 
någon bra/ordentlig dokumentation av detsamma. Supporten kan bli lidande av 
samma orsaker: att den som gjort programmet, om det är någon lokalt på 
företaget som gjort det, slutat. I denna föränderliga värld finns det risk för att 
programvaruföretagen blivit uppköpta eller nedlagda och logiskt sett är risken att 
ovanstående skall inträffa större ju fler leverantörer som är involverade. 
 
Vad det gäller användbarheten i ett stort system, med flertalet 
programvaruleverantörer, kan denna på grund av olikt designade program, rent 
GUI-mässigt så väl som logiskt bli lidande. Användaren kommer inte att känna 
igen sig mellan de olika programmen utan tvingas lära, lära om och anpassa sig 
vid hopp mellan dem. 
 
Komplexitetsrelaterade problem kan, som sagt, även finnas i enskilda 
programvaror. Dessa problem har en annan karaktär än de som återfinns på 
systemnivå. På systemnivå är det, som redan nämnt, främst kommunikationen 
applikationer emellan som utgör den primära komplexitetsproblematiken. På 
applikationsnivå är det snarare kommunikationen människa - applikation som 
kan skapa problem. Det är attribut av karaktären antal som påverkar 
komplexiteten. Exempelvis hur många knappar det är: för få eller för många. 
Komplexiteten är också till hög grad beroende av hur intuitivt programmet är: Är 
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det uppenbart vad programmet skall göra? Är det enkelt att navigera 
programmet? Hur många moment, i exempelvis musklick räknat, krävs för att 
utföra en viss uppgift eller för att navigera fram till rätt funktion i programmet? 
Vidare är komplexiteten beroende av antalet tillgängliga funktioner i 
programmet.  
 

2.6 Webbapplikation / webbportal 
En webbapplikation / webbportal kan liknas vid ett vanligt program men som är 
skrivet i ett serverside-språk, vidare använder sig en webbapplikation av ett 
TCP/IP-nätverk vilket måste fungera tillfredsställande, enligt Hall (2002). Vidare 
säger Hall att en webbapplikation är en hel webblösning med dess webbsidor, 
script och kommunikation med diverse, andra sorters, applikationer som 
samarbetar med webbapplikationen.  
 
Några karaktäristiska drag som utgör en webbapplikation är att data, gränssnitt 
och logik ofta är separerade både fysiskt och logiskt och körs i en distribuerad 
miljö, dvs. att webbapplikationens innehåll inte enbart finns lagrad på en plats. 
En webbapplikation kan oftast också hantera fler än en användare samtidigt, 
vilket då innebär att det är ett fleranvändarsystem. En av skillnaderna mellan en 
webb- och en ”vanlig” applikation är att den ”vanliga” applikationen 
utvecklas/förnyas/uppdateras genom nya versioner medan en webbapplikation 
oftast utvecklas kontinuerligt. Den lägeslösa natur (connectionless) en 
webbapplikation har, vilket innebär att webbservern glömmer klienten efter varje 
förfrågan, gör att det måste finnas metoder för att spara data mellan 
förfrågningarna. Detta kan göras med exempelvis cookies eller gömda fält. 
Vidare så körs en webbapplikation i en miljö där risken för attacker är stor, varav 
ett säkerhetstänkande måste genomsyra hela applikationen, avslutar Hall. 
 

2.7 Informationsstrukturering 
För att en webbapplikation ska vara användbar krävs en viss form av 
strukturering och navigation hos applikationen, med andra ord ska uppbyggnad 
och presentation av informationen och diverse funktioner hos applikationen, 
vara på ett sådant sätt att användaren känner sig bekväm vid användandet. 
Därför vill vi gå igenom vissa kriterier som bör vara uppfyllda. Mycket av vår 
hänvisning gör vi till Nielsen Jakob som är filosofie doktor och 
användbarhetsexpert inom webben. Han har skrivit, varit redaktör för 8 böcker 
och mer än 75 forskningsrapporter inom användbarhet.  
  
Karlshamns AB:s webbportal är inte en webbsida i dess rätta bemärkelse, men 
vi kan se stora likheter med en sådan och därmed bör Nielsens åsikter kunna 
appliceras även på denna. 
  
Enligt Nielsen (2001) ska en sida vara fylld med sådant som intresserar 
användaren. Många gånger ägnas mer tid till navigering än att ge användaren 
den information som denne söker. Navigeringssystem är inte ett mål i sig utan 
ett nödvändigt ont, därför bör de begränsas hävdar han.  
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2.7.1 Navigering 
Tre grundläggande frågor som ett navigationsgränsnitt på en webbplats ska 
kunna besvara för användaren: 

• Var är jag? Förmodligen den viktigaste av de tre. För vet inte 
användarna var de är, får de svårt att förstå webbplatsens struktur. Den 
aktuella position användaren har måste visas på två olika nivåer. I 
förhållande till webben som helhet och i förhållande till webbplatsens 
struktur. Alla webbsidor är likvärdiga ur användaren synvinkel. De har en 
likartad utformning, som i själva verket är bra, då användaren kan 
utnyttja samma färdigheter på webbplats efter webbplats. Enligt Nielsen 
klagar användarna högljutt på webbplatser med avvikande 
navigationsgränsnitt. För att hålla reda på den relativa placeringen hos 
den webbplats användaren befinner sig kan man enkelt visa genom att 
visa delar av strukturen och markera det område där den aktuella sidan 
finns. En huvudrubrik för sidans namn eller innehåll, någonstans överst 
på sidan underlättar också för användarens navigation. Ett bra 
hjälpmedel kan vara en s.k. ”Brödsmulelista”, en lista där sökvägen från 
startsida till aktuell sida visas som länkar. 

• Var har jag varit? Det kan vara svårt med vanlig webbteknik att i en 
sidas design visa var användaren varit. I de flesta webbläsare finns det 
dock stöd för detta. Exempelvis med ”Bakåt-knappen”, där användaren 
återgår till den föregående besökta sidan, eller i listan över tidigare 
besökta sidor där användaren kan se vilka sidor denna besökt den 
senaste tiden. Genom hypertextlänkarnas färger ser användarna vilka 
länkar densamme har besökt, vilket innebär att man ska hålla sig till 
”standardfärger” vad det gäller länkar. Nielsen menar också att det är 
väldigt lätt för en användare att tappa bort sig i navigationen, om inte 
designen på en webbsida följer detta.   

• Vart kan jag gå? Det är omöjligt att visa alla tänkbara länkar och 
funktioner på en webbsida, vilket medför att det är tvunget att 
webbplatsens länkar och funktioner har en väl fungerande struktur. Som 
vi nämnde tidigare är det bra om länkarna följer de traditionella 
färgvalen, blå för obesökta länkar och lila eller rött för besökta, men 
också att de är understrukna. Därför bör övrig understruken text 
undvikas, då det är lätt att få användaren och tro att det är en länk. 

2.7.2 Struktur 
Det finns två viktiga regler, enligt Nielsen, för en webbplats struktur. För det 
första är det viktigt att det finns en genomtänkt struktur, och för det andra, ska 
strukturen återge användarens uppfattning av webbplatsens informations- och 
tjänsteutbud. Webbplatsens struktur ska avgöras av de uppgifter användarna 
ska göra på webbplasten. Nielsen säger vidare, att det kan tyckas självklart att 
en webbplats ska ha en struktur, men det finns allt för många webbplatser som 
har ett kaos av godtyckliga kataloger utan det minsta systematiska 
sammanhang.  
  
Intranät kräver inte riktigt samma egenskaper som för en vanlig Internetsida. 
Exempelvis är inte personlig tillfredställelse lika viktig, då användarna på en 
intranätsida är mer eller mindre tvungna till att använda denna. Men, fortsätter 
Nielsen, för att kunna utveckla gemenskap och lojalitet hos ett företags 
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medarbetare, bör man i designen även ta detta i beaktande, en god design 
stimulerar användarna till att använda sidan.  
  
De viktigaste egenskaperna för intranätsdesign är dock effektivitet, lättfattlighet 
och felreducering. Ett intranät används kanske varje dag av de anställda, vilket 
gör att de ganska snart blir vana användare. Ju mer effektivt och lättfattligt en 
användare kan använda intranätet ju produktivare blir användaren, hävdar 
Nielsen.  

2.7.3 Bildskärm 
Nielsen säger att många webbsidor endast fungerar som de ska på en 17-
tumsskärm och en upplösning på 1024x768, när det gäller det grafiska 
gränssnittet. Han menar att bilden ofta blir ofullständig vid mindre bildskärmar 
och användaren får skrolla fram den del de är intresserade av. Visst kan man 
önska att alla användare skaffar sig ordentliga bildskärmar, men faktum 
kvarstår, de som designar en webbsida måste ta hänsyn till vilken storlek och 
upplösning de tror sina användare kommer att ha, för att få en effektiv 
presentation av sidan. Det bästa är om en flytande layout kan användas, så den 
anpassas efter olika skärmupplösningar.   
  
Vidare hänvisar Nielsen till en använbarhetsundersökning, i tidskriften 
PC/Computing, av olika bildskärmar. Om användaren ser mer information på 
skärmen så går de flesta arbetsuppgifter mycket snabbare. Inte genom att 
tränga ihop mer information på samma yta, utan att byta från en 17-tumsskärm 
till en 19-tumsskärm, och deras slutsats blev att produktiviteten ökade med 
17%.  

2.7.4 Läsbarhet 
Nielsen säger att man ska använda färger med hög kontrast mellan text och 
bakgrund. Det optimala är svart text på vit bakgrund (positiv), hävdar han. Vit 
text mot svart bakgrund (negativ) är nästan lika bra, men användaren störs ofta 
av den negativa texten och läsbarheten blir något långsammare. Används en 
färgkombination som rosa text på en grön bakgrund, så blir läsbarheten riktigt 
urusel. Kontrasten blir dels väldigt svag och dels oläslig för färgblinda personer, 
som inte kan skilja på röd och grön färg. Vidare så är det att föredra bakgrunder 
utan mönster, då bakgrundsbilder stör ögats förmåga att urskilja bokstävers 
konturer och ords utsträckning.  

2.7.5 Läsbarhet - Text 
För att ge ögat en tydlig utgångspunkt bör man vänsterjustera texterna, då det 
går snabbare att skumma igenom texten, jämfört med en höger- eller centrerad 
text. Även tabeller blir lättare att överblicka och ögna igenom om det första ordet 
i varje cell är vänsterjusterat efter en tänkt rak linje. Vad det gäller typsnittet hos 
en text, finns det en paradox hävdar Nielsen. Eftersom dagens bildskärmar har 
så dålig upplösning så underlättar det för användaren om typsnittet är gjort med 
sanserif-teckensnitt, exempelvis Verdana, den är mer läsbar när det är en 
mindre (storleksmässigt) text som ska visas. Används en antikva-text, 
exempelvis Times new roman, på 10 bildpunkter eller mindre, kommer inte alla 
detaljer att synas eftersom det inte finns tillräckligt med bildpunkter. Samtidigt så 
föredrar de flesta användarna antikva-text, eftersom de är vanligtvis mer 
lättlästa i tryck. Därför är det viktigt att ha i åtanke vilken storlek gentemot 



 Blekinge Tekniska Högskola  Karlshamns AB 
  Sektionen för Teknik 
  IS-Programmet  8 juni 2004 
 
 
 

 
Fredrik Möller – Nicklas Kjellsson  Kandidatuppsats 10 poäng 
Informationssystem 01   18 

 

typsnitt på texten som används, sanserif för liten text och antikva för lite större, 
menar Nielsen. 
  
Nielsen, Tahir (2002) säger också att användandet av olika teckenformat, 
storlek och färg m.m. bör begränsas, eftersom en överdesignad text kan dra 
uppmärksamheten från vad som egentligen menas med ordet eller meningen. 
Vidare ska meningar och hela ord aldrig skrivas med enbart versaler, DÅ DET I 
GENOMSNITT TAR 10% LÄNGRE TID ATT LÄSA EN SÅDAN TEXT.   

2.7.6 Direkthjälp 
En webbplats ska inte behöva någon dokumentation, förutom exempelvis ett 
intranät, säger Nilesen (2001). En intranäts användare är mer motiverad till att 
lära sig hur intranäts-platsen fungerar. Ofta använder användaren samma sidor 
gång efter gång och vill förmodligen då också göra detta på det mest effektiva 
sätt som går. Till skillnad mot en vanlig Internetanvändare som är måttligt 
intresserad av hjälptexter för enskilda webbplatser. Ofta är också ett intranät 
mer avancerat än en vanlig webbplats, varav det är bra med dokumentation om 
hur användaren ska gå till väga, antingen i en direkthjälp eller med hjälp av 
handböcker. All tryckt information bör också finnas tillgänglig online, då risken 
finns att pappersdokumentation lätt kan komma på villovägar, fortsätter Nielsen. 
  
Nielsens grundläggande regler för direkthjälp: 

• Eftersom användarna går till hjälpen endast då de får problem, så är det 
viktigt att hjälpen görs sökbar. 

• Direkthjälp ska innehålla rikligt med exempel: användare tycker ofta att 
det är mycket lättare att anpassa exemplen efter sina egna behov än att 
åtgärda problemen utifrån en allmän beskrivning. 

• Anvisningarna ska vara problemorienterade och steg för steg visa hur 
man rent praktiskt åtgärdar problemen. Ägna däremot mindre utrymme 
åt bakgrundsinformation, för den struntar användarna ändå i. 

• Trots rådet ovan kan det vara bra att ha med teoretisk överblick över 
systemet – kanske med ett diagram som visar hur de olika delarna 
hänger ihop. 

• Länka dessutom alla systemtermer och svåra begrepp till en ordlista. 
• Och som alltid på webben: fatta dig kort! 

 

2.8 Hur mäts användbarhet? 
För att kunna säkerställa en programvaras goda användbarhet, kan denna 
egenskap hos programvaran stödjas under utvecklingen av programmet genom 
att, efter varje avslutad fas, låta programmet genomgå tester för att fastställa om 
det är användbart eller inte. 
 
Dessa tester kan enligt Användbarhet (2000) delas upp i tester som antingen 
ger omedelbara eller långsiktiga resultat. 
 
De säger vidare att de test som ger de omedelbara resultaten är sådana som 
resulterar i en lista med bra och dåliga egenskaper, vad det gäller 
användbarheten. Denna lista ger ett sorts kvitto på hur användbarheten i 
programmet är och ger även en fingervisning om vad som behöver åtgärdas 
och vad som är bra redan nu. 
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De resultat som kommer från testerna med så kallade långsiktiga resultat är 
sådana som skall stödja utvecklarna i att förstå hur man gör en bra design 
tillsammans med potentiella användare. 
 
Författarna till Användbarhet (2000) säger att det finns ett flertal olika tester som 
passar för olika ändamål och faser i utvecklingen. De ger exempel på fyra olika 
metoder, vilka är vanligt förekommande inom testning av användbarhet. Dessa 
är:  
 

• ”Exploratory test” 
• ”Assessment test” 
• “Validations test” 
• “Comparison test”  

 
Exploratory test. Detta är ett test som, enligt Användbarhet (2000), används 
tidigt I ett utvecklingsprojekt, då det är till för att ”testa preliminära 
designkoncept såsom den generella organisationen av programmet, navigering 
och metaforer som används i produkten” 
  
Assessment test. Detta kan med fördel, enligt Användbarhet (2000), utföras då 
den ”övergripande strukturen i systemet fastställts. Den identifierar de speciella 
användbarhetsproblem som måste åtgärdas. Medan ”Exploratory test” 
undersöker effektiviteten i övergripande koncept så mäter ”Assessment test” hur 
väl denna design är implementerad.”   
 
Validation test är, enligt Användbarhet (2000), ett test som ”användes sent i 
designprocessen för att avgöra hur väl produkten uppfyller de tidigare kraven på 
användbarhet, ”usability goals”. Testen kan även användas för att tjäna som ett 
slags kristest, ’disaster insurance’, för att på så sätt se om designen är 
bristfällig.” 
 
Comparison test är ett test som, enligt Användbarhet (2000), ”syftar till att 
använda sig av och mäta två eller flera designalternativ. Det kan även ses som 
en jämförelse mellan sin egen aktuella produkt och värsta konkurrentens 
produkt”  
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3 Preciserat problem 

3.1 Huvudfråga 
Efter avslutad litteraturgenomgång kunde vi se i litteraturen att det borde vara 
möjligt att besvara vår hypotes, nämligen: Med minskad komplexitet får ett 
system ökad användbarhet. Med detta menar vi exempelvis om ett företag 
minskar komplexiteten i sitt informationssystem kan användbarheten av 
detsamma öka. 
 

3.2 Underfrågor 
För att kunna besvara denna hypotes ställer vi oss nedanstående frågor som 
skall hjälpa till att besvara huvudfrågan.  
 

• Har webbportalen lägre grad av komplexitet jämfört med Movex? 
• Är webbportalen enklare att lära sig än Movex? 
• Kan användaren enklare, över tiden, komma ihåg hur webbportalen 

fungerar i förhållande till Movex? 
• Gör webbportalen vad som är avsett med den? 
• Är webbportalen mer tillfredsställande för användaren att använda 

gentemot Movex? 
• Är webbportalen mer anpassad till sitt användningssammanhang än 

Movex?  
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4 Metodbeskrivning 
För att skaffa baskunskaper, om Karlshamns AB:s verksamhet, och underbygga 
vår frågeställning, gjorde vi ett antal mindre intervjuer av nyckelpersoner på 
företaget. Enligt Arvidsson (2001) så är detta ett sätt för att skaffa sig en 
överblick av området och ringa in viktiga frågeställningar runt 
forskningsområdet. 
 
Genom att använda oss av en kvalitativ undersökning, ska vi besvara vår 
hypotes. Dels kommer vi att intervjua berörda personer och dels genomföra 
empiriska studier på desamma. Under de empiriska studierna kommer vi att 
övervaka användarnas användning av de aktuella systemen.  
 
Som vi beskrivit i litteraturgenomgången finns det flertalet metoder för att, i olika 
faser av utvecklingsarbetet, utföra användbarhetstester. Av de fyra metoder vi 
beskrivit passar två för vår fallstudie. Det är ett ”validation test” och ett 
”comparison test”. Rent praktiskt kommer vi att utvärdera användbarheten 
genom att göra intervjuer (”validation test”). Intervjuerna kommer att göras med 
slutanvändare, med en person som har en administrativ funktion i systemet, 
produktionsadministratör och med den systemansvarige på Karlshamns AB 
 
Intervjuerna med slutanvändarna (se bil.2 för intervjufrågor), vilka är: fyra 
operatörer och en lagerarbetare, vilka samtliga brukar systemet dagligen, 
kommer att beröra upplevelsen av den nya webbaserade applikationen kontra 
den gamla applikationen/systemet, Movex. Vi kommer, som sagt, även att 
intervjua Karlshamns AB:s produktionsadministratör och den person som är 
systemansvarig. Intervjun (se bil.2 för intervjufrågor) med den person som är 
produktionsadministratör, vars arbetsuppgifter bland annat är att rätta till 
felaktigheter i systemet gällande produktionsavsnittet, kommer att handla om 
felaktiga inmatningar, förr och nu, gjorda av ovanstående slutanvändare.  
Intervjun (se bil.2 för intervjufrågor) med den systemansvarige kommer att 
behandla allmänna frågor och om bakgrunden till varför de valde en webbportal 
som plattform för det nya systemet. 
 
Intervjuerna kommer att ha frågeställningar av kvalitativ karaktär. De kommer att 
vara formulerade med utgångspunkt ur de kriterier, vi nämnt tidigare, som 
påverkar användbarheten. Nämligen:  
 

• Att ett program/system är enkelt att lära sig. 
• Att användaren enkelt kan komma ihåg, över tiden, hur 

programmet/systemet fungerar. 
• Att programmet/systemet gör vad som är avsett med det. 
• Att programmet/systemet är tillfredsställande att använda. 
• Att beakta programmet/systemet i förhållande till sitt 

användningssammanhang. 
 
Vidare kommer intervjuerna dokumenteras med någon form av inspelningsbar 
media, för att senare kunna analyseras djupare. Också för att fokusera på 
intervjun och enklare kunna föra ett ”vanligt” samtal, vilket i sin tur innebär att 
det är lättare att leda in intervjufrågor på sidospår som verkar vidkommande. 
Vidare slipper vi de eventuella avbrott och missuppfattningar som lättare 
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uppstår när vanliga anteckningar förs. Analysen av intervjuerna kommer också 
att ske vid en närstående tid av desamma, för att sammanhanget och de intryck 
som ges vid intervjun enklare ska fångas upp. 
 
För att komplettera bilden av det nya systemet i förhållande till det gamla tänker 
vi, som sagt, komplettera intervjuerna med att utföra ett ”comparison test” vilket 
vi avser att utföra i form att ett övervakat användartest. 
 

4.1 Utformning av användartest 
Vem och vad skall testas? Testpersonerna utför sina arbetsuppgifter som i en 
normal arbetssituation, samtidigt som de talar om vad de gör. De skall meddela 
om systemet gör något otillåtet också om de själva råkar göra något fel, så som 
felaktig inmatning eller knapptryckning. 
 
Vad skall göras innan testet? Vi skall under kontrollen skriva ner vad 
användaren gör och hur, från början till slutet av en produktionsrapportering. 
Innan kontrollen börjar är det viktigt att påtala att det är systemet vi kontrollerar 
och inte testpersonen. Detta för att testpersonen skall vara medveten om 
ovanstående och inte bli stressad för testets skull, vilket annars skulle kunna 
leda till onormalt beteende hos den som testas. 
 
Vad skall observeras under testet?  

• Vilka steg görs under en produktionsrapportering, växlingar mellan 
portalen och andra program, antal undermenyer som används i portalen.  

• Görs några misstag. Exempelvis trycker testpersonen på fel knapp eller 
väljer fel sida? 

• Hur många moment måste göras för en komplett rapportering. Antal 
klick, ifyllningar av fält, scrollningar osv. (kontrollera hur många 
ifyllningar som är relevanta och hur många som kan automatiseras)? 

 
Kontroll av användningssammanhang så som: 

• Skärmstorlek – för stor/för liten? 
• Skärmupplösning – för hög/för låg? 
• Färger i webbportalen – går de att anpassa individuellt? 
• Kontrasten i programmet – går den att förändra? 
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5 Genomförande 
I följande kapitel presenterar vi det resultat som kommit fram ur de intervjuer 
och vårt användartest. Vi har valt att återge intervjuerna i berättande form och i 
det fall där vi gjort samma intervju med flera personer så har vi valt att 
presentera en sammanställning av vad de personer vi intervjuat sagt.  
 

5.1 Intervju med lagerförman 
Nästa intervju gjorde vi med en lagerförman (Lf) på Karlshamns AB. Han var 
kontaktperson för kartongavdelningen och var med vid utvecklandet av portalen. 
Han är även den person som utbildade personalen på kartong- och 
dunkavdelningen i hur Movex Explorer skulle användas. 
 
Vi började med att fråga honom om hur han upplever portalen. Det han ser som 
positivt med den, är att den enligt honom är mer användarvänlig, vilket vi tolkar 
som att han menar användbar. Vidare tycker han att det är bra med färre vyer 
för användaren. Lf tycker också att rapportgenereringen är mycket effektivare i 
portalen. Då han anser portalen vara pedagogiskt uppbyggd, tror han 
användarna känner en större trygghet inför användandet av applikationen. Och 
då det är lättare att rätta till felaktiga rapporteringar vågar de också göra fel, 
alltså de vågar använda applikationen även om de är lite osäkra inför ett 
moment.  
 
Några direkt negativa saker med portalen kunde han inte nämna förutom 
diverse barnsjukdomar som fortfarande inte var tillrättade. Dock finns det en sak 
som var mindre bra fortsatte han. Användaren loggas ut efter en viss tids 
inaktivitet av portalen. Detta kan få till följd att viss redan inmatad data kan gå 
förlorad.  
 
Vidare säger Lf att han tycker portalens användargränsnitt är väldigt enkelt och 
logiskt. En nackdel i dagsläget är växlingarna användarna måste göra mellan 
portal och Movex Explorer, för att kunna göra en fullständig rapportering. 
Problemet, som han ser det, är att de två applikationerna har ett lite olikt sätt att 
navigeras. Exempelvis reagerar portalen som en traditionell webbsida med 
enkelklick med musen, medan Movex Explorer är som ett tradionellt windows-
program där man får dubbelklicka för att utföra diverse funktioner/operationer.  
 
Lf fortsätter att säga att han gärna skulle se att all funktionalitet hade funnits i en 
applikation, då kunde det vara riktigt bra för de användarna i 
produktionsavsnittet. För sin egen del använder han mest Movex i det dagliga 
arbetet, då han i sin arbetsroll är beroende av de flesta funktioner som Movex 
kan tillhandahålla. Han bedömer att han arbetar med Movex 80-90% och anser 
sig klara sig utan webbportalen. Då han arbetar mycket vid en terminal, kanske 
mer än halva arbetstiden, tycker han sig sakna snabbkommandon i portalen, 
eftersom han anser att det går snabbare och effektivare att arbeta via ett 
tangentbord i förhållande till en mus.  
 
Slutligen berörde vi det förra Movex-systemet, Movex version 10, med dess för- 
och nackdelar. De användare som huvudsakligen hade systemet som 
arbetsredskap, tror han, föredrog det gamla systemet före det nya. Som han 
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nämnde tidigare så anser han den största fördelen vara att användarna inte 
behövde använda musen för att navigera i programmet. Däremot tror han att det 
gamla systemet var svårare än det nya, både vad det gällde inlärning och 
återinlärning, för de som inte använde programmet i sin huvudsakliga syssla, 
exempelvis produktionspersonal.  
  

5.2 Intervju med produktionspersonal 
Därefter gjorde vi fyra intervjuer med personal som använder portalen i sitt 
dagliga arbete. Vi har valt att inte återge dessa intervjuer var för sig utan som en 
sammanställning av samtliga svar.  
 
På en övergripande fråga om vad de tycker är positivt respektive negativt med 
portalen så säger de rent spontant att de upplever den positivt. De säger att 
gränssnittet som i mångt och mycket liknar en normal windows-miljö, med både 
tangentbord och mus, gör att de flesta känner sig bekanta med utseendet och 
hur ett sådant används. Någon av dem säger att de arbetsuppgifter som i 
dagsläget kan utföras med portalen, produktionsrapportering av 
kartongförpackade oljor/fetter, har blivit enklare.  
 
Det som de på rak arm kan se som negativt med portalen är just det faktum att 
de fått ytterligare ett program att arbeta med. Må så vara att den har sina 
förtjänster men faktum kvarstår, det har blivit ett program till att fylla i uppgifter i. 
Något som också påpekas av samtliga har just med inmatningen av information 
att göra. Det finns något/några inmatningsfält som de upplever som onödiga att 
fylla i, då det i dessa fält skall matas in uppgifter som redan är inmatade av 
annan personal på en annan avdelning (vilket inte är riktigt sant, har vi fått reda 
på efter att intervjuerna var gjorda). De tyckte också att det var ganska mycket 
småfel i början, men de antar att det förmodligen var inkörningsproblem och 
buggar och de säger att detta har rättats till efter hand. 
 
Nästa fråga handlar om de kan se något som de tycker borde förbättras eller 
förändras i portalen. Svaren på den frågan hänger ihop lite med föregående 
fråga. De säger att det optimala hade varit om man haft en enda applikation, så 
att de sluppit växla mellan de applikationer (5-6 stycken) som de använder 
frekvent. Till följd av att det är olika applikationer så tillkommer också inloggning 
med lösenord till dessa. Några av ovanstående applikationer har en 
tidsbegränsning i form av inaktivitet från användarens sida, vilket gör att de kan 
tvingas logga in flera gånger under en arbetsdag. Ytterligare en detalj de skulle 
vilja ha förändrad, är i de fall en inmatning skall göras och det är i form av 
exempelvis en kvantitet eller tillverkningsorder-nummer. Om denna information 
någonstans finns lagrad i systemet och den kan kopplas till det som rör deras 
produktion, hade det varit önskvärt med exempelvis bläddringsbara fält 
(rullgardinsmeny) med tillgängliga alternativ.  
 
Vad det avser gränssnittet i portalen säger de att det känns logiskt och fungerar 
bra, kan dock kännas delvis ”ihoppackat”, säger någon. 
 
Vad det gäller funktionaliteten i portalen så saknar de inget idag. Dock säger 
några att det kanske finns funktioner som de kunde ha nytta av men som de inte 
känner till. 
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Då deras förra produktionsrapporteringssystem med tillhörande applikationer 
stöder snabbkommandon, exempelvis F4 för att hoppa, komma till eller utföra 
en speciell funktion, så undrade vi om de kände till om portalen också gör det. 
Samtliga svarar att det inte har kännedom om det, mer än att det är möjligt att 
hoppa, som i ett normalt windows-program, mellan diverse fält med tab-
tangenten.  
 
En följdfråga blev därmed om de använde snabbkommandon i deras övriga 
applikationer. Som de rapporterade tidigare i den förra versionen av Movex 
(Movex version 10 - textbaserade) var de mer eller mindre tvungna att använda 
tangentbordet och specifika funktionstangenter för att kunna navigera och 
använda programmet. I den nya versionen av Movex Explorer som är ett 
windows-progam med stöd för både mus och tangentbord så skiljer det från 
person till person hur de gör. Någon av de vi intervjuade använder möjligheten 
att styra programmet med tangentbordet medan majoriteten i första hand 
använder musen. 
 
För att få en uppfattning om portalen är effektivare, vad det gäller det den är 
avsedd för, så undrade vi om den effektiviserat deras 
arbetsuppgifter/produktionsrapportering. Den spontana bilden de har av 
portalen är att den inte har effektiviserat rapporteringen. De tycker snarare att 
den innebär mer arbete, då det tillkommit nya funktioner, så som start- och 
stopptider och diverse värden som skall rapporteras. Men ser de till det som 
egentligen har med rapporteringen att göra och det som går att jämföra med det 
gamla systemet, så anser de med lite eftertanke att det nya 
rapporteringssystemet är avsevärt effektivare och mer logiskt och därmed enkelt 
att handha.  
 
För att ytterligare skapa oss en bild av vad användarna anser om portalen och 
övrig datormiljö med alla de program de använder, frågade vi hur många 
program de skiftar mellan när de utför sina arbetsuppgifter, både förr och idag. 
Samtliga säger att det blir fler och fler program hela tiden. Som vi redan nämnt 
rör det sig i dagsläget om 5-6 program som de använder så gott som dagligen. 
Portalen har enligt dem underlättat deras produktionsrapportering, då 
rapportering med denna innebär att de kan utföra rapporteringen på en 
skärmsida, istället för som i Movex hoppa runt mellan flera skärmsidor/vyer.  
 
Vad de har för åsikt om just mångfalden av programvaror går lite isär. De som 
säger sig vara datorvana anser sig inte ha några problem med det. De säger 
dock att det finns åsikter som går åt andra hållet bland dem som har mindre 
datorvana. 
 
På en fråga om de har lärt sig portalen idag svarar samtliga att så är fallet. I alla 
fall anser de sig behärska den del av systemet som de behöver för att sköta 
sina arbetsuppgifter. De flesta anser att det var enkelt att lära sig att använda 
portalen, detta trots att de inte fått någon större mängd utbildning i 
handhavandet av den. Anledningen till att de tror att portalen var enkel att lära 
sig är att den har ett bekant utseende. Den liknar en normal windows-
programvara och detta verkar ge dem ett gott självförtroende inför 
applikationen. Tack vare att de vet hur windows-program kommunicerar med 
användarna antar de att portalen kommer att fungera på ett liknande sätt. En av 
de vi intervjuade nämner att en annan anledning till att portalen var enkel att 
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lära sig är det faktum att allt: inmatningsfält, knappar och listor, finns samlat på 
en sida jämfört med den uppdelning som är i Movex. En säger dock att han inte 
vet exakt hur han skall gå tillväga om han råkat mata in ett felaktigt värde. I det 
gamla Movex-systemet (version 10) vet han hur han skulle ha löst det själv. 
 
En aspekt som har med användbarhet att göra är den så kallade 
återinlärningstiden, den tid det tar efter ett uppehåll innan användaren ånyo 
behärskar en produkt, applikation eller annan tillämpning. Då de vi intervjuade 
inte har haft tillgång till systemet någon längre tid så har de inte hunnit ha något 
längre avbrott, som exempelvis semester. Därmed har de har inte haft någon 
möjlighet att uppleva en faktiskt återinlärningstid. Samtliga säger sig dock 
bedöma att återinlärningstiden kommer vara allt från kort till obefintlig, beroende 
på om några större ändringar gjorts eller inte. 
 
Som avslutande fråga på det nya portalsystemet frågade vi ifall det finns någon 
”rädsla” för portalen och om denna känsla förändrats i förhållande till det gamla 
systemet. En rädsla med avseende på oro inför att inte veta exakt vad som skall 
göras, var det skall göras och vad som händer om det går fel. På denna fråga 
fick vi lite spretande svar. Det var alltifrån att det inte finns någon rädsla inför 
programmet, åtminstone ingen förändring i förhållande till tidigare, till att denna 
känsla förvärrats: fler inmatningar som skall göras, rädsla för att mata in 
felaktiga värden (rullgardinsmenyer med förinskrivna värden föreslogs) till att 
den förbättrats, vilket personen antar är windowsmiljöns förtjänst. Han säger: 
     -Man provar lite mer nu, det känns som att man har lite mer kontroll. Det är 
nog windowsmiljön som gör det. 
 
För att få lite perspektiv på ovanstående frågor och svar ställde vi några 
avslutande frågor om det gamla systemet. 
 
På samma sätt som vi började intervjun med att fråga vad som är positivt och 
negativt med portalen började vi med att fråga samma sak om det gamla 
systemet. Då det gått en lägre tid, ett halvår ungefär, så har tyvärr en del åsikter 
om systemet grumlats och försvunnit. De åsikter som kom fram var bland annat 
det lite motsägelsefulla, att Movex version 10 gav en bättre överblick, han 
menar att körplanen, vad som skall produceras var tydligare och mindre ”grötig”. 
Den nya portalen anses ha för mycket och för liten text i körplanen.  
 
Rapporteringen av lastbilar, produkter som lastas i tankbilar var enklare, enligt 
en av de intervjuade, i Movex version 10. Det som generellt sett ansågs som 
negativt med Movex version 10 var att det navigerades med ologiska 
sifferkombinationer. Detta i samband med att arbetsuppgiften, en 
produktrapportering, var utspridd på flertalet ibland ologiskt sammankopplade 
sidor: först skulle man exempelvis trycka 10 för att komma till startsidan sen 30 
för att komma vidare och därefter 20 för att komma till den avslutande sidan. 
 
Där på följande fråga var hur Movex version 10 var att lära sig. Så gott som alla 
tyckte det var besvärligt att lära sig. Mest på grund av alla ologiska hopp och 
många sidor. Detta gjorde att det krävdes lathundar för att komma ihåg hur de 
funktioner som man kanske inte använder varje dag skulle göras och vilka koder 
som gällde för att utföra just det momentet.  
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Som avslutning på intervjun ställde vi samma fråga som vi ställt för 
portalsystemet: hur lång återinlärningstiden var efter ledig tid. Flertalet svarar att 
det var lite ”bökigt” att komma igång efter ledig tid. Det tog en stund att komma 
igång, som någon sa, en annan sa att lathundar och ”fusklappar” kortade ner 
tiden en del. Rent allmänt tog det en liten stund att minnas systemet. 
 

5.3 Intervju med produktionsadministratör 
Produktionsadministratören(Pa), hos Karlshamns AB, är den person som får 
korrigera eventuella felrapporteringar som gjorts av bl.a. de olika 
produktionsavdelningarna. För att få en verklig bild av om det har blivit 
effektivare, vad det gäller vilken kvalitet och kvantitet felrapporterna har, så 
kontaktade vi honom för en intervju.  
 
Pa säger att de fortfarande är i ett tidigt stadium efter implementeringen av 
portalen, och införandet av den är också ett pilotprojekt, så någon direkt 
utvärdering och statistiska underlag finns inte. Men han kan ändå förmedla en 
känsla han har av hur portalen fungerar. Pa tycker att felen har blivit mindre 
komplexa och den första känslan är ett de även har blivit färre.  
 
När Pa gjorde en närmare undersökning i en egen ”felrättningslogg” såg han att 
antalet fel ökat. Han tycker inte det är någon avsevärd ökning, då antalet fel 
ökat från 252 till 305 under två motsvarande fem- månaders perioder (nov-
mars) åren 2002-2003 och 2003-2004. Jämförelsen gäller antalet 
produktionsrapporteringsfel med Movex version 10 gentemot webbportalen. 
Beaktar man detta i sitt sammanhang, att det dels är ett nyimplementerat 
system och dels att systemet behandlat ca. 20000 tillverkningsordrar, så är det 
ingen ökning att tala om fortsätter han. Pa tror att många av felen som gjorts i 
den nya portalen beror på att systemet är nytt och ovant, och även att vissa 
buggar förekommit. Dessutom har nya funktioner tillkommit vilket har gjort att 
nya barnsjukdomar tillkommit. Han är ändå ganska säker på att, om man kunde 
jämföra de olika systemen, så har antalet handhavandefel minskat. Detta 
hänvisar Pa till att det har blivit färre kommandon/operationer, som han säger 
”ett par tre musklick”, vid rapportering i den nya webbportalen i jämförelse med 
det förra rapporterringssystemet, Movex version 10. I Movex version 10 var de 
tvungna till att bläddra mellan flera olika ”programsidor” för att genomföra en 
rapportering. 
 
De fel som oftast förekommer, är då felaktiga rapporteringar gjorts, exempelvis 
att diverse vikter av olika anledningar ej stämmer. Det är också vanligt med rena 
handhavandefel, såsom att användaren missat eller fyllt i en siffra för mycket vid 
rapportering. 
 
Förutom frågor om felfrekvensen så undrade vi vad Pa tycker om Portalen rent 
allmänt. Det första han sa rent spontant är han tycker portalen är jättebra. En av 
fördelarna är att portalen ser likadan ut på samtliga avdelningar, varav det är 
lättare att byta avdelning och sätta sig in i de nya arbetsuppgifterna, fortsätter 
han. En annan fördel, både tror och hoppas han, är att det blir lättare för alla att 
sköta de administrativa uppgifterna, varav det blir enklare att göra diverse 
uppföljningar, såsom spårbarhet av en felaktigt producerad produkt.   
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5.4 Intervju med Systemansvarig 
Som vi har nämnt tidigare i vårt arbete, skulle vi intervjua den person som är 
systemansvarig (SA) hos Karlshamns AB. Frågorna har karaktären av att 
behandla bakgrunden till varför de valde den systeminriktning de gjort. 
 
Först undrade vi rent generellt vad SA tycker om den nya portalen, både positivt 
och negativt, ur sitt perspektiv som systemansvarig. SA svarade att det positiva 
är möjligheten att kunna skräddarsy användargränssnittet och skala ner 
detsamma till det som är väsentligt för specifika arbetsuppgifter. Dessutom får vi 
möjligheter att göra ändringar/tillägg/modifieringar som inte finns i 
standardprogramvaran, säger SA. Det SA upplever som negativt är att det blir 
ytterligare en produkt, vilket medförde vissa initiala tekniska problem, 
exempelvis fick vi en del prestandaproblem till en början, fortsätter SA.  
 
Anledningen till att Karlshamns AB kompletterade systemet med en webbportal, 
var att de inte kunde fortsätta arbeta enbart med Movex Explorer i vissa 
sammanhang. Problemet var nämligen att de inte kunde utöka vissa 
automatiska rapporteringssystem med nya funktioner och värden på ett smidigt 
sätt. Exempelvis data som underlättar spårbarhet vid producering av någon 
felaktig produkt och data för framtagande av produktionsstatistik. När de ändå 
tvingades att ändra i systemet, genom att införa en portal, passade de på att 
införa denna portal som förhoppningsvis förenklar operatörsgränssnittet även till 
avdelningar som inte tvunget behövde ett nytt system. I kartongavdelningens fall 
hade de kunnat fortsätta med samma arbetsförfarande, säger SA, men en 
bonuseffekt med portalen är att vi får ett gränssnitt som ser likartat ut på 
samtliga avdelningar. 
 
Vad det gäller komplexiteten i användargränssnittet säger SA att Movex 
Explorer till viss del går att konfigurera, både på användar- och gruppnivå. När 
Movex Explorer-systemet inhandlades (det som används som grundplattform i 
dagsläget) konfigurerades det efter vad användarna ville ha och vad de ansåg 
sig behöva. Vidare finns det möjlighet för att den enskilde användaren att lägga 
upp en lista med ”favoriter”, funktioner som denne använder ofta eller vill ha 
enkelt tillgängliga av någon annan anledning. Förutom detta kan användarna 
välja vilka kolumner de vill visa i listor och i vilken ordning de visas. Vidare går 
det att lägga in olika sorters filter, bland annat för vilka artiklar som skall visas. 
Vad som dock inte är möjligt med Movex Explorer är att på ett enkelt sätt 
skräddarsy själva utseendet: Var knappar skall ligga, vilka knappar som skall 
synas, vilka inmatningsfält som skall synas osv.  
 
Vår sista fråga var hur den långsiktiga strategin är för Karlshamn AB:s 
informationssystem ser ut. SA säger att tanken är att de kommer att fortsätta 
med Movex och övriga runtomkringprogram som bas. Utåt sett kommer det 
dock att se ut som en enhet, då dessa olika system skall länkas ihop via en 
webbportal. När vi säger att användarna idag känner att portalen upplevs som 
ytterligare en programvara i mängden, så har SA förståelse för det. Tanken är 
dock att det någon gång i framtiden, kanske 2 år framåt, skall bli ett (1) enhetligt 
användargränssnitt vilket har ett innehåll som består av det som är nödvändigt 
för att användarna skall kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
 
 
 



 Blekinge Tekniska Högskola  Karlshamns AB 
  Sektionen för Teknik 
  IS-Programmet  8 juni 2004 
 
 
 

 
Fredrik Möller – Nicklas Kjellsson  Kandidatuppsats 10 poäng 
Informationssystem 01   29 

 

Innan vi skildes åt pratade vi lite om framtiden för standardsystem. SA tror att 
det kommer ske en återgång till system som mer fokuserar på den 
grundläggande funktionalitet som krävs av ett affärssystem. Därifrån kopplas 
detta ihop med en extern programvara som erhåller den företagsspecifika 
anpassningsbarheten.  
 

5.5 Visning av rapportering – Movex kontra Webbportal 

5.5.1 Movex version 10 
Här nedan vill vi visa på den skillnad i användargränssnitt och i 
rapporteringsförfarande som föreligger med det gamla systemet, Movex version 
10, i förhållande till det nya sättet via portalen. Vi kommer även presentera en 
bild av Movex Explorer för att visa hur detta ser ut. 
 

 
Figur 2.1.  Vy över körplan i Movex version 10, skärmbild tagen från dokument erhållet av 
Karlshamns AB. 
 
Detta är den första programvy som användaren möttes av när denne skulle göra 
en produktionsrapportering. Det användaren skulle göra här var att skriva 31 
framför den rad, det vill säga den produkt/tillverkningsorder som skulle 
avrapporteras och sedan trycka enter. 
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Figur 2.2  Vy över TO-rapportering i Movex version 10, skärmbild tagen från 
 dokument erhållet av Karlshamns AB. 
 
Denna programvy var den som kom fram efter att tillverkningsorder valts. Här 
skulle en uttagsmetod väljas. I detta fall nummer 2 och sen trycka enter.  
 

 
Figur 2.3.  Vy över TO-rapportering, forts. i Movex version 10, skärmbild tagen från 
 dokument erhållet av Karlshamns AB. 
 
Efter att metod valts kom nästa programvy fram. Här fyllde de i den levererade, 
från DESO (En avdelning som ligger före i produktionskedjan) vikten i kilo. 
Därefter slutmarkerades rapporteringen genom att skriva en 1:a och trycka 
enter. Härefter tryckte de F12 för att återgå till körplanen, vår figur 2.1.  
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Figur 2.4.  Vy över TO-rapportering, forts. i Movex version 10, skärmbild tagen från 
 dokument erhållet av Karlshamns AB. 
 
Efter att ha skrivit 30 framför den tillverkningsorder som skall rapporteras, 
samma som i figur 2.1, kom de till denna programvy. Där skulle 
tillverkningsdatum fyllas i och därefter trycka på enter. 
  

 
Figur 2.5.  Vy över TO-rapportering, forts. i Movex version 10, skärmbild tagen från 
 dokument erhållet av Karlshamns AB. 
 
Efter att datum fyllts i kom de till denna programvy. Här fyllde de i den 
producerade vikten. Därefter fylldes batchreferens 1 och 2 i samt slutmarkera 
med en 1:a och tryck enter. Därefter backade de med F12 för att återgå till 
körplanen. Efter dessa fem steg var en produktionsrapportering helt avklarad. 
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5.5.2 Webbportal 
Observerad arbetsgång vid produktionsrapportering med portalen. 
Genomförandet gick till på följande vis. Vi satt bredvid testpersonerna och 
observerade och noterade deras arbetsgång. Resultatet av observationerna 
blev nedanstående lista där vi sammanställt samtliga testpersoners 
tillvägagångssätt vid rapportering. Anledningen till att vi visar en 
sammanställning av testpersonernas tillvägagångssätt och inte samtliga 
resultat, är att det visade sig att de hade så gott som identiska tillvägagångssätt.  
 
 

 
Figur 3.1. Vy  över val av rapporteringsförfarande i webbportalen. Skärmbild  erhållen av 
Karlshamns AB. 
 
Här kan de välja mellan de olika rapporteringsalternativen, exempelvis kartong- 
eller bilrapportering. 
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Figur 3.2. Vy  över körplan i webbportalen. Skärmbild  erhållen av Karlshamns AB. 
 
Klicka på den tillverkningsorder som skall avrapporteras 
 
 

 
Figur 3.3.Vy över rapporteringsförfarande i webbportalen (övre del). Skärmbild erhållen av 
Karlshamns AB. 

1 

2 

3 
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Figur 3.4.Vy över rapporteringsförfarande i webbportalen (undre del). Skärmbild erhållen av 
Karlshamns AB. 
 
1. Kontrollera och fyll i start- och stoppdatum (fig 3.3) 
2. Fyll i start- respektive stopptid för tillverkningsordern. (fig 3.3)  
3. Kontrollera ställkassation och avmarkera om så skall göras. Har det varit en 
skarv mellan två tillverkningsordrarna? I så fall skall ställkassation inte 
avmarkeras. (fig 3.3) 
4. Fyll i tillverkad kvantitet. (fig 3.4) 
5. Fyll i DESO:s tillverkningsnummer som batchreferens 1 (fig 3.4) 
6. Fyll i vilka cisterner som använts som batchreferens 2  (fig 3.4) 
7. Fyll i materialuttag från DESO. Om inte vikt är hämtad tidigare hämtas denna 
i Movex Explorer.  (fig 3.4) 
8. Kontrollera att eventuella tillsatser stämmer med avseende på sort och 
mängd 
(fig 3.4) 
9.Ta bort kassationsvikt, om så skall göras (Det vill säga vid ingen skarv mellan  
två tillverkningsordrar, om två på varandra följande oljor får blandas)  (fig 3.4) 
10. Klicka på ”rapportera-knappen” för att slutföra avrapporteringen.  (fig 3.4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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5.5.3 Movex Explorer 
 
Här nedan visar vi två bilder på hur Movex Explorer ser ut. 
 
 

 
Figur 4.1. Vy över körplan i Movex Explorer. Skärmbild erhållen av Karlshamns AB. 
 
 

 
Figur 4.2. Vy över rapporteringsförfarande i Movex Explorer. Skärmbild erhållen 
 av Karlshamns AB. 
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I figur 4.1 och 4.2 visar vi den version av Movex som Karlshamns AB har 
uppgraderat till, Movex Explorer. Som synes skiljer sig denna version av Movex 
rent utseendemässigt ifrån Movex version 10. Granskas däremot programvaran 
närmre visar det sig att de är snarlika varandra, både navigations- och 
innehållsmässigt. Upplägget med olika programvyer finns i båda versionerna 
och de har i stort sett samma snabbkommandon och funktionstangenter. Ett 
exempel är att rapporteringen inte skiljer sig åt mellan de båda versionerna, 
exempelvis Movex Explorer (figur 4.2) kan jämföras med Movex version10 (figur 
2.4).  
 

5.6 Användartest 
För att kontrollera användarens samverkan med systemet gjorde vi ett 
användartest. I testet var vi två som övervakade en testperson när denne 
utförde en rapporterig. Vi tittade på hur många steg i programmet användaren 
var tvungen att stega för att komma till rapporteringsvyn. Vi kontrollerade också 
hur många programväxlingar användaren var tvungen att göra för att slutföra sin 
uppgift. Vi kontrollerade också hur frekvent användaren använde sig av 
tangentbord eller mus genom att räkna antal musklick. För att få en insikt i antal 
moment som var tvunget att göras för en rapportering räknade vi antal ifyllningar 
i inmatningsfält som de gjorde. En bildskärms storlek/upplösning är ett viktigt 
attribut inom användbarhet varav vi noterade antal scrollningar. Utöver detta 
kontrollerade vi andra attribut som är viktiga för användbarheten nämligen 
systemets användningssammanhang, så som placering av knappar, 
textutseende (typsnitt, storlek, färgval), kontrast, runtomkringkomponenter etc.  
Under testets gång observerade vi om användaren gjorde några fel som kan 
härledas till brister i användbarheten. 
 
Efter genomfört test ser vi att samtliga testpersoner arbetar på ett relativt 
likvärdigt sätt, vilket vi kunde se genom att de har samma resultat var det gäller 
för att ta sig till rapporteringsdelen samt hur många programväxlingar de gör 
under en rapportering. Vad det gäller själva rapporteringen så är även antal 
ifyllningar av de aktuella inmatningsfälten likvärdiga och de använder 
scrollningslisten för att förflytta bildskärmsvyn vid samma tillfälle. En av 
testpersonerna hade ett annorlunda sätt att navigera sig fram i portalen. Denne 
använde sig av tab-tangenten för att förflytta sig mellan inmatningsfälten medan 
de andra använde sig av musen.         
 
De ”fel” som uppstod vid testet var inga direkt allvarliga sådana men bör kanske 
ändå ses över. Det var tre ”fel” som vi uppmärksammade, det första var när ett 
inmatningsfält inte överensstämde med antal siffror användaren ville mata in, 
alltså användaren ville/behövde mata in fler siffror än fältet tillät. Ett annat när 
användaren blev fundersam vid ett moment som inte görs så ofta, vilket gjorde 
att rapporteringen tog extra tid, och ett tredje när användaren blev konfunderad 
av vad han verkligen hade matat in i fältet, då det var likadana siffror och då 
också otydligt hur många det egentligen var, ex. 999999, hur många nior är det? 
 
För övrigt noterade vi att bildskärmen inte räckte till för att visa rapporteringsvyn 
på en och samma gång, utan användaren var tvungen att göra en scrollning. 
Noterbart är också att musen inte innehar en ett scrollhjul.  
 
Resultatet, i sifferform, från användartestet kan ses i sin helhet i billaga 3.   



 Blekinge Tekniska Högskola  Karlshamns AB 
  Sektionen för Teknik 
  IS-Programmet  8 juni 2004 
 
 
 

 
Fredrik Möller – Nicklas Kjellsson  Kandidatuppsats 10 poäng 
Informationssystem 01   37 

 

6 Analys av resultat  från genomförande 

6.1 Komplexitet 
Då vår undersökning syftar till att utröna ifall minskad komplexitet leder till en 
ökning av användbarheten, kommer vi i vår analys ge en bild av graden av 
användbarhet för Karlshamns AB:s nya webbportals produktionsrapportering i 
förhållande till tidigare systems motsvarande funktionalitet. Eftersom vi avser att 
ge ett svar på om en förändring och i synnerhet ökning av användbarheten har 
skett kommer vi att göra en jämförelse mellan det nya och gamla systemet, 
Webbportal kontra Movex Explorer, vad det gäller 
produktionsrapporteringsfunktionen. 
 
Vi kommer att börja med att bedöma om webbportalen har fått minskad 
komplexitet i jämförelse med det föregående systemet och sen avgöra om det 
har ökat dess användbarhet.  
 
Som vi nämnt i litteraturgenomgången finns det olika sorters komplexitet, 
komplexitet i stora system och i enskilda program. I vår undersökning är det i 
första hand komplexitet på applikationsnivå som är aktuell. Denna sorts 
komplexitet är av sådan art som vi har beskrivit nedan (direkt hämtat ifrån 
kapitel 2.5)    
 
” kommunikationen människa - applikation som kan skapa problem. Det är 
attribut av karaktären antal som påverkar komplexiteten. Exempelvis hur många 
knappar de är: för få eller för många. Komplexiteten är också till hög grad 
beroende av hur intuitivt programmet är: Är det uppenbart vad programmet skall 
göra? Är det enkelt att navigera programmet? Hur många moment, i exempelvis 
musklick räknat, krävs för att utföra en viss uppgift eller för att navigera fram till 
rätt funktion i programmet? Vidare är komplexiteten beroende av antalet 
tillgängliga funktioner i programmet”   
 
Om vi analyserar de skärmbilder vi har på webbportalen respektive Movex, 
både gammal och ny version, kan vi se en klar skillnad i komplexitet både med 
avseende på antalet tillgängliga funktioner och i sättet att navigera. I De 
respektive Movex-versionerna är programupplägget i form av vyer, vilka väljs 
genom trädstrukturen till vänster (Movex Explorer) eller via 
funktionskommandon (Movex version 10). I webbportalen finns all funktionalitet 
på en och samma skärmbild. Vidare innehåller webbportalen enbart den 
funktionalitet som krävs för den avdelning och uppgift, för vilken den är 
konstruerad. Movex innehåller betydligt mer funktionalitet och därmed fler 
knappar och menyer än vad den enskilde användaren, på den avdelning vi 
undersökt, har behov av.  
 
Vad det gäller antal moment, det vill säga ifyllningar av värden för att utföra, i 
vårt fall en produktionsrapportering med webbportal gentemot Movex, kan vi 
konstatera att antalet är så gott som detsamma. Det är till och med så att det är 
något fler i webbportalen. Detta beror dock på att det tillkommit nya 
kontrollvärden som skall matas in, exempelvis start- och stopptider och inte på 
att det är en webbportal.     
 



 Blekinge Tekniska Högskola  Karlshamns AB 
  Sektionen för Teknik 
  IS-Programmet  8 juni 2004 
 
 
 

 
Fredrik Möller – Nicklas Kjellsson  Kandidatuppsats 10 poäng 
Informationssystem 01   38 

 

All överflödig funktionalitet, som Movex innehar, anser vi förvillar användaren 
och det tar extra tid i anspråk, för honom/henne, att hitta de funktioner som 
egentligen är eftersökta, alltså blir komplexiteten onödigt hög i detta avseende.  
Genom att då, i stället för en rapportering i Movex, använda en webbportal 
skalas mycket av den nämnda funktionskomplexiteten bort. 
 
Vår slutsats vad det gäller komplexiteten i webbportalen i förhållande till Movex, 
är att denna totalt sett är mindre i webbportalen. Detta motiverar vi med 
följande. Förutom attributet ”antal moment” som har samma komplexitetsgrad 
systemen emellan, så har webbportalen ett ”lägre värde” på samtliga 
undersökta komplexitetsattribut. 
 

6.2 Användbarhet 
Då vår oberoende variabel komplexitet har minskat, återstår det, för att vi skall 
kunna satisfiera eller falsifiera vår hypotes, att konstatera om den beroende 
variabeln användbarheten ökat eller minskat. För att kunna hävda än det ena 
eller det andra, kommer vi att besvara våra underfrågor i kapitel 3.2. 
 

• Är webbportalen enklare att lära sig än Movex? 
• Kan användaren enklare, över tiden, komma ihåg hur webbportalen 

fungerar i förhållande till Movex?  
• Gör webbportalen vad som är avsett med den? 
• Är webbportalen mer tillfredsställande för användaren att använda 

gentemot Movex? 
• Är webbportalen mer anpassad till sitt användningssammanhang än 

Movex?  
 
Frågorna kommer att besvaras med hjälp av de intervjuer vi gjort med berörda 
personer och vårt användartest med desamma. Vidare kommer resultaten att 
analyseras med hjälp av den kunskapsinformation som vi hämtat från 
litteraturen. Vad det gäller den första frågan, huruvida webbportalen är enklare 
att lära sig jämfört med Movex, säger testpersonerna att så är fallet. Under 
intervjuerna framkom följande argument för det:  
 
De säger att: Movex version 10 var svårt att lära sig, mest på grund av alla 
ologiska hopp och många sidor. Detta gjorde att det krävdes lathundar för att 
komma ihåg hur de funktioner som man kanske inte använder varje dag skulle 
göras och vilka koder som gällde för att utföra just det momentet 
  
Vidare framkom att: Vi tror att webbportalen är enkel att lära sig p.g.a. miljön 
den använder, den är lik den miljö som våra hemdatorer använder, säger de. 
Movex Explorer har visserligen också en windows-miljö, vilken är den som 
avses i ovanstående citat, men som vi sagt tidigare skiljer det i komplexitet 
applikationerna emellan. 
 
Slutligen nämner en  av testpersonerna att ytterliggare en andledning till att 
portalen var enkel att lära sig är det faktum att allt: inmatningsfält, knappar och 
listor, finns samlat på en sida jämfört med den uppdelning som är i Movex.  
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Vår andra underfråga handlar om återinlärningstiden och en eventuell skillnad 
mellan webbportalen och Movex. Det som är stadigt återkommande bland 
svaren om Movex är att : 
     - Det var lite ”bökigt” att komma igång efter ledig tid. Det tog en stund att 
komma igång, som någon sa, en annan sa att lathundar och ”fusklappar” 
kortade ner tiden en del. Rent allmänt tog det en liten stund att minnas 
systemet. 
 
Jämfört med portalen som de säger följande om: 
     - Kommer vara allt från kort till obefintlig, beroende på om några större 
ändringar gjorts eller inte. 
 
Nästa underfråga handlar om programmet kan utföra det som är tänkt att det 
skall klara av. De säger sig inte sakna någon funktionalitet i 
produktionsrapporteringen via portalen. Således går det att utföra de 
arbetssysslor som är avsedda med applikationen. 
 
Vad det avser gränssnittet i portalen säger de att det känns logiskt och fungerar 
bra och de tycker det nya rapporteringssystemet är avsevärt effektivare och mer 
logiskt och därmed enkelt att handha. Portalen har enligt dem underlättat deras 
produktionsrapportering, då rapportering med denna innebär att de kan utföra 
rapporteringen på en skärmsida, istället för som i Movex hoppa runt mellan flera 
skärmsidor. Av detta kan vi dra slutsatsen att webbportalen är mer 
tillfredsställande att använda än Movex. 
 
Är webbportalen mer anpassad till sitt användningssammanhang än Movex? 
För att besvara denna fråga utgår vi ifrån våra observationer under 
användbarhetstestet. I webbportalen är användarna tvungna att scrolla, minst 
en gång, för att kunna slutföra en rapportering, se figur 3.3 och 3.4. Detta är 
likvärdigt i förhållande till Movex Explorer. Dock tvingas användaren skifta vy 5-
6 gånger i Movex mot webbportalens 2 skiftningar. I dagsläget saknas 
scrollfunktion på musen, vilket hade underlättat arbetet. Vad det gäller 
gränssnitt och kontrast är applikationerna så gott som likvärdiga, ljus bakgrund 
med mörk text. Ser vi till vad användarna behöver för funktioner för att kunna 
utföra sin arbetsuppgifter, kan vi se att Movex innehåller mycket mer än vad 
som är nödvändigt. 
Webbportalen innehåller precis det som behövs för uppgiften och inget mer. 
Detta sammantaget anser vi att webbportalen är mer anpassad till sitt 
användningssammanhang än Movex.      
 

6.3 Resultat 
Under denna rubrik avser vi att ge ett svar på vår hypotes, ”Med minskad 
komplexitet får ett system ökad användbarhet” kan satisfieras eller måste 
falsifieras. Med hjälp av intervjuer, användbarhetstester och observationer och 
en analys av dessa, har vi haft möjlighet att kunna få ett svar på våra 
underfrågor. Som vi tidigare visat har komplexiteten minskat när det gäller 
produktionsrapporteringen, Movex kontra webbportal.  
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En sammanställning av resultatet från analysen vad det gäller användbarheten 
blir enligt följande.     
 

• Är webbportalen enklare att lära sig än Movex? 
Ja! 

• Kan användaren enklare, över tiden, komma ihåg hur webbportalen 
fungerar i förhållande till Movex?  
Ja! 

• Gör webbportalen vad som är avsett med den? 
Ja! 

• Är webbportalen mer tillfredsställande för användaren att använda 
gentemot Movex? 
Ja! 

• Är webbportalen mer anpassad till sitt användningssammanhang än 
Movex? 
Ja! 

 
Som synes är webbportalen mer användbar än Movex, då samtliga underfrågor 
besvarats med fördel för webbportalen. Detta tillsammans med att 
komplexiteten för webbportalen har konstaterats som lägre än för Movex gör att 
vår hypotes satisfieras. Det är med andra ord sant att ”Med minskad komplexitet 
får ett system ökad användbarhet”.  
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7  Diskussion 

7.1 Diskussion av genomförande 
Vi inleder diskussionen med att reflektera över vår undersökning och dess 
genomförande. Det faktum att användarna aldrig har produktionsrapporterat i 
Movex Explorer, den version som används nu, utan enbart i det textbaserade 
Movex version 10 gör att det finns en tidsmässig aspekt att väga in på 
intervjuåsikterna. Då det var ungefär ett halvår sedan användarna senast 
använde den tidigare versionen finns en risk att detaljer vad det gäller 
handhavandet inte är fullständiga. Det finns risk att negativa respektive positiva 
åsikter förstorats eller förminskats.   
 
Det bör också påpekas att vi har beaktat att ett system som är bekant och 
inarbetat riskerar att bli favoriserat, då det nya systemet dels kan ha initiala 
problem dels att användarna inte är vana vid att arbeta med detsamma. Många 
gånger är det enklare att ”köra på i gamla invanda hjulspår”.  
 
Då vi inte har haft möjlighet utvärdera Movex version 10 i användning under vårt 
arbete, medförde det att undersökningen av det gamla systemet fick göras med 
intervjuer. Vi anser oss dock fått en god bild över hur systemet upplevdes att 
arbeta med, vad det gäller produktionsrapportering. Dels genom nämnda 
intervjuer och dels då vi fick tillgång till skärmbilder av hur en sådan genomförs 
som vi kunde analysera. 
 
I vår bedömning av användbarhet ingick attributet felfrekvens, det vill säga hur 
många felaktiga inmatningar som görs med ett system. Som nämns i intervjun 
med produktionsadministratören, har felfrekvensen inte minskat med 
webbportalen utan snarare har en marginell ökning skett. 
Produktionsadministratören tror dock att denna ökning inte är en verklig ökning, 
utan en ökning som beror på nya funktioner och barnsjukdomar (buggar) i 
portalen. Detta antagande är väldigt svårt att bekräfta eller dementera i 
dagsläget, då webbportalen är nyimplementerad och därmed ännu inte hunnit 
generera någon statistiskt säker felfrekvens. Vidare går det således inte säkert 
säga om felfrekvensen i det nya systemet är lägre än det gamla, även om 
produktionsadministratören antar att så är fallet.   
 
Det stora problemet har varit att kunna erhålla enkelt mätbara attribut inom 
användbarhet. Detta då användbarhet är ett område som handlar mycket om 
känslor och uppfattningar hos användarna. En del användare föredrar att 
använda tangentbordet så mycket som möjligt medan andra föredrar 
tangentbord tillsammans med mus. Vilket är mest användbart, om en värdering 
görs vad det gäller hur tillfredsställande programmet är att använda? 
 
Istället för att förlita oss på svårttolkade mätvärden valde vi istället att utföra en 
observation av användarna och registrera deras åsikter via intervjuer och 
därefter analysera dessa kvalitativt.  
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7.2 Diskussion av resultat 
Under vår undersökning har vi intervjuat såväl produktionspersonal, 
lagerförman, produktionsadministratör som systemadministratör. Fallstudien har 
inriktat sig på de förhållanden som råder för produktionspersonalen med deras 
nya webbportal för produktionsrapportering som undersökningsobjekt. Således 
är utgångspunkt för frågeställningar och därmed även resultatet från dessa 
kopplade till denna grupp och applikation. Möjligheten för ett annat resultat med 
såväl annan undersökningsgrupp som applikation, såväl inom Karlshamns AB 
som i andra verksamheter, skulle kunna vara möjlig. 
 
Vi har exempelvis kunnat se indikationer efter intervjun med lagerförmannen 
(LF) att denne inte skulle kunna dra nytta av någon webbportal. Då de 
funktioner som måste ingå i portalen, för dennes arbetsuppgift, skulle ge en 
likvärdig programvara som denne redan har, eftersom LF använder merparten 
av Movex funktionalitet. Vi anser nämligen att det vore slöseri med resurser att 
ersätta ett för LF, tillfredsställande och väl fungerande verktyg.  
 
Vi anser nämligen att användbarhetsförbättringar genom minskad komplexitet 
mestadels är meningsfulla i system där det för arbetsuppgifterna finns flertalet 
funktioner som ej används. Ett exempel på meningsfullt område för ett 
systembyte kan vara ett produktionsavsnitt inom en verksamhet med 
begränsade arbetsuppgifter, precis som vår fallstudie visar. 
  
Att som i Karlshamns AB:s fall använda en webbportal är troligtvis inte enda 
sättet att lyckas sänka ett systems komplexitet. Det bör gå lika bra att använda 
vanlig programvaruteknik också. Fördelen med en webbportal som vi ser det är 
att den enkelt går att vidareutveckla och anpassa efterhand om sådant behov 
skulle uppkomma. 
 
I vårt användbarhetstest fick vi ett utfall på några användbarhetsattribut som inte 
var riktigt tillfredsställande. Såsom att skärmbilden inte var tillräckligt stor, viss 
konfundering hos användaren vid något inmatningsfält, något typsnitt som inte 
var tillräckligt tydligt etc. Detta anser vi inte påverka utgången av vår hypotes, 
eftersom systemet fortfarande är under utveckling och det är sådana detaljer 
som enkelt kan lösas. 
 
I våra intervjuer ser många av användarna portalen som ytterligare ett program i 
mängden. Tanken hos Karlshamns AB, enligt systemadministratören, är dock 
att webbportalen skall ersätta de program som vanligen används för 
arbetssysslorna, vilket innebär att det i framtiden endast ska finnas ett program 
att arbeta med. Vi har tagit hänsyn till detta i vår bedömning och försökt att inte 
belasta webbportalen med de negativa åsikter detta innebär.  
 
Slutligen finns det ytterligare en fördel, som vi ser det, med att använda sig av 
en webbportal istället för att konfigurera ett standardsystem för enskilda 
användare eller avdelningar. 
Det är som Karlshamns AB:s systemadministratör säger: 
     - Att minska eller anpassa standardprogram kan vara vanskligt, vilken/vilka 
passar det på ”skiftet”?  
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Ibland kanske användaren saknar någon funktion som skalats bort från 
standardprogramvaran i den individuella konfigurationen. Egentligen finns 
funktionen i systemet men användaren har ingen aning om det då funktionen 
inte syns. Vilket kan göra en webbportal lämplig för de dagliga sysslorna, 
medan standardsystemet ger tillgång till full funktionalitet då det behövs, om det 
behövs. 
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8 Vidare forskning 
Under vår studie framkom det några intressanta frågeställningar som skulle 
kunna leda till vidare forskning. I ett företags informationssystem och dess 
sammankopplande nätverk avkrävs det allt som oftast inloggning av 
användarna för att de skall kunna komma igång och arbeta. 
 
Ju mer avancerade informationssystemen blivit desto fler inloggningar krävs av 
användarna. Användarna och även systemadministratören på Karlshamns AB 
berörde detta problemområde under våra kontakter. Användarna tycker det är 
besvärande att de skall behöva logga in på så många system, vilka ibland även 
loggar ut användarna, ifall de varit inaktiva en längre stund. 
Systemadministratören har inte sett någon riktigt bra lösning i dagsläget men 
skulle gärna vilja se en sådan, då han ur flera aspekter tycker det är ett 
problem.       
 
Något vi också frågor oss är säkerheten mot intrång när ett företag använder 
webbteknologi i sin verksamhet. Exempelvis, finns det någon risk för att tillgång 
till en webbportal kan erhållas via internet? 
 
En annan fråga är ifall det på något annat bra sätt, med annan teknologi än 
webbteknologi, går att överlagra - ge ett nytt för individen/gruppen anpassat skal 
till ett komplext system för att uppnå samma effekt som Karlshamns AB uppnått 
med sin webbportal?  
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9 Ordlista 
 
 
 
Användbarhet Se kap 2. 
 
Bugg Fel i ett program/system/applikation 
 
GUI Användargränssnitt, hur programmet  
  ser ut Grafical User Interface.   
 
Interagera Fungerar/arbetar ihop 
 
PLC-system Programmable Logic Controller som direkt 

översatt blir programmerbar logisk styrning. Kort 
kan man säga att det är en dator som kör ett 
program tex kan en motor starta när en knapp 
trycks in. Enheten läser av ingångarna och 
sätter utgångarna. Styrningen är av logisk 
karaktär, det vill säga en viss kombination av 
insignaler ger en viss kombination av utsignaler. 

 
Standardsystem se kapitel 2.3  
 
Snabbtangenter Någon knapp eller knappkombination  som 
utför något kommando i ett  
  program eller applikation   
 
Slutanvändare Den person som använder ett datorprogram i 

exempelvis sitt yrkesutövande eller i 
form av privatperson 

 
Serverside-språk Serverbaserade programspråk, ex. ASP, Php, 

Java-servlet etc. 
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Bilaga 1 
 
Om Karlshamns AB 
Karlshamns är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska 
oljor och fetter. Karlshamns levererar specialfetter över hela världen och är 
marknadsledande i Norden samt Central- och Östeuropa. 
 
Koncernen är organiserad i tre affärsområden: 
Oils & Fats, Technical Products och Feed Materials.  
 
Huvudkontoret, och den största produktionsanläggningen, är placerad i 
Karlshamn. Övriga produktionsenheter ligger i Hull, Storbritannien och i 
Zaandijk, Nederländerna. Karlshamns-koncernen omsätter ca 3.300 Mkr och 
medelantalet anställda under året har varit 754, varav 611 i Sverige.  
 
Karlshamnsaktien är sedan 1997 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. 
Verksamheten bygger på en djup kunskapsbas kring fettmolekylen och dess 
kommersiella möjligheter. Affärsområdena är uppbyggda utifrån ett krets-
loppstänkande där rest- och sidoprodukter tas tillvara, förädlas och 
marknadsförs som egna produkter. 
 
Karlshamns högförädlade vegetabiliska specialoljor och fetter säljs över hela 
världen. Kunderna återfinns inom flera branscher. Merparten är dock 
verksamma inom livsmedels-, choklad-, konfektyr-och kosmetikindustrin. 
 
I Oils & Fats Academy utbildar Karlshamns tekniker kontinuerligt kunder och 
medarbetare i fettkemi och delger kunskaper om fettmolekylen och dess 
egenskaper. 
 
Karlshamnskoncernens affärsidé är att nå ledande globala positioner inom 
utvalda specialområden baserat på en stark teknologibas inom vegetabiliska 
oljor och fetter. 
 
Koncernen genomgår sedan 2001 en omfattande förändringsprocess. 
Målsättningen är ökad strategisk precision och en dynamisk organisation där 
samtliga medarbetare är involverade i ständiga förbättringar inom alla områden. 
 
De närmaste åren är ambitionen att: 

• växa snabbare än marknaden inom utvalda specialområden. 
• successivt höja avkastningen på operativt kapital samt generera ett 

starkt kassaflöde. 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor till: Operatörer och Lagerförman  
 
Vad tycker du är positivt med den nya portalen? 
 
Vad tycker du är negativt med den nya portalen? 
 
Finns det något som du tycker behöver förändras/förbättras i den nya portalen? 
 
Hur känns det nya gränssnittet att arbeta med, färger, knappar etc.? 
 
(Hur känns det att arbeta med det nya gränssnittet jämfört med det gamla?) = 
eventuell följdfråga till ovanstående. 
 
Saknar du någon / några funktioner? 
 
Saknar du någon / några funktioner i förhållande till den gamla portalen? 
 
Finns det snabbkommandon i portalen: exempelvis Alt-V för att hoppa till 
inmatningsfältet för producerad kvantitet?  
 
Om nej, använde du eventuella snabbkommandon  i Movex? (DOS & Windows) 
 
Har den nya portalen effektiviserat rapporteringen / era arbetsuppgifter, i så fall 
hur? 
(Underlättat, mindre tidsåtgång, färre moment etc.) 
 
Exempelvis hur många ”sidor” (Sidor i Movex) / program måste du växla mellan 
idag gentemot det gamla?  
 
Har du lärt dig den nya portalen idag, var den enkel att lära sig om ja, varför tror 
du den var enkel att lära sig?  
 
Om nej, hur tror du att handhavandet blir efter inlärningsfasen?  
 
Efter ledig tid, semester eller långledighet hur lång är återinlärningstiden då? 
 
Om det finns en ”rädsla” att göra fel i rapporteringen. Exempelvis låter du bli att 
skriva in något för att det är för krångligt att ändra. Har denna eventuella rädsla 
försämrats eller förbättrats och i så fall varför?  
 
Om det förra systemet … 
  
Vad anser du var positivt med det förra systemet? 
 
Vad anser du var negativt med det förra systemet? 
 
Hur var det gamla Movex att lära sig: Enkelt? Svårt? 
 
Efter ledig tid, semester eller långledighet hur lång var återinlärningstiden då? 
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forts. bilaga 2 
 
Intervjufrågor till Produktionsadministratör 
(Den som huvudsakligen får ändra inmatningsfel) 
 
Finns det någon form av mätning av inmatningsfel? 
 
Har du märkt någon förändring av inmatningsfel? 
 
Vad tror du det beror på? 
 
Vad tycker du är positivt/negativt - brister/fördelar med den nya portalen? 
 
Finns det något som du tycker behöver förändras i systemet/portalen? 
 
Övriga tillägg?  
 
 
Intervjufrågor till Systemadministratör 
 
Vad tycker du är positivt med den nya portalen? 
 
Vad tycker du är negativt med den nya portalen? 
 
Saknar du någon / några funktioner? 
 
Saknar du någon / några funktioner i förhållande till den gamla portalen? 
 
Vad var anledningen till att ni valde att byta system? 
 
Om rapporteringen hade legat kvar i det nya Movex, hade förfarandet varit 
detsamma som i det gamla? 
 
Varför kom portalen till, var det meningen att den skulle vara med från början 
eller var den lösningen på ett problem som inte gick att lösas med Movex?  
 
Är Movex individuellt konfigurerbart. Både vad det gäller avdelning och per 
användare? 
 
Om ja, Har ni gjort några sådana anpassningar? 
 
Om ja, Varför har ni valt att byta till en webbportal? 
 
Om nej, varför har ni inte gjort några anpassningar?  
 
Är tanken/går det att göra så att allt skall kunna skötas från portalen? (det 
dagliga arbetet) 
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Bilaga 3 
 
Testprotokoll 
Vilka steg görs under en produktionsrapportering, växlingar mellan portalen och 
andra program, antal undermenyer som används i portalen osv? 
 
 Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 
Antal 
undermenyer: 

3 3 3 

Antal 
programväxlingar: 

2 2 2 

 
Hur många moment måste göras för en komplett rapportering. Antal musklick, 
ifyllningar av fält, scrollningar. 
 
 Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 
Antal musklick 
 

11 10 3 

Antal ifyllningar 
av 
inmatningsfält 

9 11 9 

Antal 
scrollningar  
 

1 2 1 

 
 
 
Görs några misstag. Exempelvis trycker testpersonen på fel knapp eller väljer 
fel sida eller något annat oväntat? 
 
Nr: Felbeskrivning:        
1. Testpersonen fick inte ett fält att räcka till för samtliga siffror  
2. Svår läsbarhet av ett fälts innehåll       
3. Blev fundersam inför ett moment som inte görs så ofta   
 
 
 
 
 


