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Sammanfattning 
Att ha tillämpningsprogram som användarna upplever som ”användbara” är 
en av de grundläggande förutsättningarna för företag som vill skapa 
produktivitet, konkurrenskraft och överlevnad på sin marknad. 
Användbarhetsaspekterna är det som faktiskt avgör om program kommer att 
vara produktiva eller inte. Användbarhetsbrister kan vara av varierande 
karaktär men kan alla vara källor till stress hos användaren. 
 
Syftet med denna rapport är att ur användarens perspektiv bedöma använd-
barheten för tillämpningsprogram. I denna undersökning har jag genomfört 
fallstudier på användare av softphone (softphone är ett tillämpningsprogram, 
som via ett användargränssnitt på dataskärmen möjliggör IP-telefoni. D.v.s. 
lösningar där Internet Protocol används som bärare av telekommu-
nikationen, vilket innebär att röstmeddelanden kan transporteras via 
datanätet, utan annan hårdvara än redan befintlig Internetuppkopplad dator. 
Ett exempel på hur en softphone kan se ut visas i bilaga 1). 
Slutsatsen från min undersökning visar att en användares upplevelser av 
användbarhet angående ett program är starkt beroende av programmets 
gränssnitt. Gränssnittet ska tilltala användaren och ge de möjligheter till 
interaktion med programmet som användaren anser sig behöva. I fallstudien 
framkom att en användare av softphone måste ha stor datorvana för att 
överhuvudtaget kunna uppleva användbarhet. Det program som vi ska 
ersätta en vanlig telefon med måste ha sådana funktioner, att användaren ser 
funktionerna i sig som ett mervärde som gör det befogat att byta bort det 
gamla beprövade. 
 



 
   
 

 Abstract 
One of the fundamental requirements for firms who are creating 
productivity, being competitive and  trying to survive on their market is to 
have computer programs appraised as useful by its users. It’s the usability 
aspects that decides if  programs are going to be productive or not. 
Unsatisfactory judgement of usability can have a variety of natures, but all 
of them can be sources of stress for the user. The purpose with this report is 
to evaluate usability of application programs from the users point of view.  
In this investigation I have done case studies on users of softphone 
(softphone is an application program for IP-telephony that uses a graphical 
user interface on the computer monitor and use Internet Protocol as the 
carrier of the telecommunication, which means that the voice messages are 
transported on the computer network using no other hardware than a 
Internet connected computer. A picture of a softphone can be found in the 
appendix no: 1).  
  
 The conclusion of my investigation reveals that a users experience of 
usability regarding a application program is dependent on the graphical user 
interface of the program. The user interface must appeal to the user and give 
the required opportunities to interact with the program. The case study 
discovered, that a user of softphone need to have good experience of 
computers in order to experience usability.  The program that shall replace 
the ordinary telephone must have such functions that the user see the 
functions as surplus values that makes it justified to replace the well tried 
and reliable.
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1. INLEDNING   
 
I det inledande kapitlet diskuterar jag användbarhetens betydelse, jag 
redogör även vad användbarhet är. Slutligen presenteras forskningsfrågan, 
syftet med uppsatsen, samt de avgränsningar jag har gjort och uppsatsens 
disposition. 
 
Tillämpningsprogrammering är ett område som har vuxit under de senaste 
åren. Tekniken blir företagens motor. Integrerade lösningar inom 
kommunikation är ofta gjorda med hopp om att framtidssäkra system i syfte 
att skapa konkurrenskraft och överlevnad på marknaden [Carl88]. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
I dagens samhälle går vi mot hårdare konkurrens. När vi köper in ny 
teknologi  är det viktigt att vi lär oss att ställa användbarhetskrav.  
 
Varför är användbarhet så viktig? Programutveckling har länge handlat om 
att skapa ny eller utökad funktionalitet, med tanken att ett program ska inne-
hålla alla de funktioner som behövs för att kunna lösa givna arbetsuppgifter. 
Det räcker dock inte med god funktionalitet, det måste till en god 
användbarhet för att produktiviteten ska vara god [All91]. Användbarhet kan 
beskrivas med hur väl ett system fyller användarnas behov [Lövg93]. För att 
ett program ska ha god användbarhet så krävs det att faktorerna 
användaracceptans, användarkompetens och användarvänlighet uppfylls 
[All91]. Enligt Roger S. Pressman, författaren till världens mest använda 
software engineering bok, är ett program som inte är användarvänligt ofta 
dömt att bli ett fiasko, d.v.s. att misslyckas och få ett dåligt bemötande 
[PreR97].  Om användaren inte har den kompetens som krävs, eller inte är 
välvilligt inställd till användandet, så är risken uppenbar att användaren ej 
lär sig att använda programmet, med onödiga fel i arbetsresultatet som följd 
[All91]. 
 
För att vi ska uppnå användbarhet för alla användare är det många olika 
faktorer som ska stämma. Enligt Jacob Nielsen, Web design och usability 
guru, så är överensstämmelse mellan system det viktigaste. Överens-
stämmelse mellan system leder till en snabbare inlärning, större kapacitet 
och färre fel [Niel89]. Användaracceptans är i sig en mycket kritisk faktor, 
den kommer att påverka användarens motivation att ta till sig utbildning på 
programmet [All91].  
 
Tekniken går framåt med stormsteg, viss teknik hinner knappt bli etablerad 
innan nästa generations lösning tar form och blir dess ersättare.  
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Men hur upplevs det av användarna, och vad skiljer egentligen ett program 
från ett annat?  
 
Det finns inget informationssystem som kan uppfylla alla önskemål. Ofta 
glöms det bort att användarna är individer och inte sällan har helt skilda 
kunskaper, uppfattningar, krav etc. [And94]. Individer kan ha intresse för 
olika saker beroende på skillnader i tidigare erfarenheter och aktuell 
livssituation [All91]. Ett bra informationssystem ska ju förbättra kommu-
nikationen mellan människor. När det glöms att informationssystemet ska 
skapas för de människor som ger och tar emot information, så blir i stället 
människorna tvungna att anpassa sig till informationssystemet [And94].  Av 
alla psykologiska ”krav” som ställs på användaren ska man komma ihåg att 
programmet på datorn är bara en del av användarens totala arbetssituation. 
Användaren behöver koncentrera sig på problemet och inte på själva 
verktyget som ska användas för att lösa uppgiften. Användbarhetsaspekterna 
är det som både avgör hur användarna kommer att uppfatta programmet och 
hur pass produktiv användaren kommer att bli i sitt användande av 
programmet. [All91]. 
 
I detta stycke kan vi tydligt se teoretiska perspektiv på användbarhet. 
Teorierna om användbarhet gäller generellt sett för alla tillämpningsprogram 
med en människa som användare. De perspektiv jag anser vara relevanta för 
detta arbete kommer jag att behandla i teorikapitlet. 

1.2 Forskningsfråga/problem 

 
Hur upplevs tillämpningsprogram, med avseende på användbarhet?  

1.3 Syfte 

 
Att ur användarens perspektiv bedöma användbarheten för tillämpnings-
program.  
 

1.4 Avgränsningar 

 
Jag avgränsar mig inom tillämpningsprogram till IP-telefoni. 
På grund av tidsresurserna till denna uppsats så avgränsar jag fallstudien till 
två analysenheter med en respondent på varje enhet, för att inte göra ett av 
nybörjarforskarens fel, att samla in så mycket med kvalitativ data att 
analysen ej skulle hinnas med inom tidsramarna för undersökningen 
[Mile94]. Att undersöka IP-telefoni leder in på många områden t.ex. 
implementation, datakommunikation, tekniska lösningar, ekonomi mm. Jag 
avgränsar mig till att undersöka användarnas upplevelser av användbarhet, 
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vid användande av softphone. Pressman hävdar att om ett program inte är 
användarvänligt så är det ofta dömt till att bli ett totalt fiasko, d.v.s. att 
misslyckas och få ett dåligt bemötande [PreR97]. Enligt Carl Martin 
Allwood så är just användarvänlighet en viktig faktor för att uppnå 
användbarhet [All91]. Skickligheten för att lära ett system, tiden det tar för 
att bli effektiv och nettoökningen i produktivitet avgränsar jag bort eftersom 
att sådana mätningar tar så pass lång tid att genomföra, och tidsramen för 
denna rapport medger inte den tidsåtgången. Nu är nätverk som prioriterar 
tal möjliga att bygga. Jag kommer ej att kunna göra jämförelser mellan 
sådana nätverk och nätverk som ej prioriterar tal på grund av att det i 
närområdet finns få anläggningar att göra sådana studier på. 
Säkerhetsaspekter har jag avgränsat bort, eftersom säkerhetsaspekter mer 
hör till en organisations ställningstagande/policys, och på så sätt inte berör 
användaren som individ. 

1.5 Disposition 

 
Uppsatsen inleds med teoretiska perspektiv på Human-Computer 
interaction, användbarhet, användaren och stress. Metodavsnittet förklarar 
ställningstagandet i min undersökningsansats och datainsamlingsmetod samt 
vilka metodproblem som kan uppkomma. I empirikapitlet presenteras 
kortfattat de användare som jag har gjort mina fallstudier på och 
intervjuerna. I analysen analyseras fallen först enskilt mot teorin, sedan mot 
varandra. Sedan kommer resultatet av undersökningen, slutsatser och 
diskussion. Sist finns ordlista/definitioner, referenser, litteraturförteckning 
och bilagor. 
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2. REFERENSRAM / TEORI 
 
Kapitlet inleds med en kort förklaring av Human-Computer interaction, 
Följt av teorier om användbarhet, användaren, och stress 

2.1 Human-Computer Interaction 

 
Inom ämnet Human-Computer Interaction (HCI) tas det upp faktorer som är 
grunden för att vi människor på ett bra sätt ska öka användbarheten av 
datorer. Just användbarhet är ett nyckelbegrepp inom HCI. Användbarhet i 
kombination med uppfyllt informationsbehov och funktionalitet ger god 
produktivitet [All91].  

 

2.1.1 Användbarhet  

 
Varför är användbarhet viktig? När en uppgift ska lösas så vill man kunna 
koncentrera sig på de problem som specifikt har med den uppgiften att göra, 
och inte lägga tid på problem som gäller datorn eller programmet som man 
löser uppgiften med. Användbarhet består av åtminstone de tre faktorerna 
användaracceptans användarkompetens och användarvänlighet [All91]. 
Pressman hävdar att om ett program inte är användarvänligt så är det ofta 
dömt till att bli ett totalt fiasko, d.v.s. att misslyckas och få ett dåligt 
bemötande [PreR97]. 
 
Allwoods förklaring till varför man försöker att uppnå användbarhet är, ”för 
att leda till en eftersträvad höjning av produktivitet” d.v.s. för att kunna lösa 
uppgifter och höja kvalitén på sitt arbetsresultat [All91]. Det finns en mängd 
definitioner på begreppet Användbarhet.  
Jonas Löwgren uttrycker att användbarhet är ett resultat av REAL [Lövg93]: 
  

• Relevance: Hur väl ett system uppfyller användarnas behov. 
• Efficiency: Hur effektivt användarna kan utföra sin uppgift. 
• Attitude: Användarnas subjektiva upplevelser av ett system. 
• Learnability: Hur lätt ett system är att lära sig och hur pass mycket 

användarna kommer ihåg efter en tid. 
 
 
Pressman definierar användbarhet som den insats som krävs för att lära sig, 
handha, förbereda indata och tyda utdata från ett program [PreR97].  Preece 
menar att det finns tio principer som ska beaktas för att uppnå användbarhet 
[PreJ94]: 
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• Visa systemstatus, håll användaren informerad, ge feedback inom 

rimlig tid. 
• Använd användarnas språk. 
• Se till att användaren har väl markerade sätt att navigera sig tillbaks. 
• Följdriktighet (consistency);  ord ska mena samma sak överallt. 
• Hjälp användaren med ett bra beslutsstöd.  
• Program ska vara felförebyggande, redan från början. 
• Igenkännande direkt istället för att behöva leta i minnet. 
• Flexibilitet i design för olika erfarna användare. 
• Visa endast information som är nödvändig just nu. 
• Hjälp och dokumentation. Tillhandahåll information som är lätt 

genomsökt och som ger hjälp på ett lättfattligt/lättillgängligt sätt 
 
När användbarhet ska mätas så kan det enligt Pressman ske genom mätning 
av den skicklighet som krävs för att lära sig att använda ett system, den tid 
som det tar för att bli effektiv i sitt användande, nettoökningen i 
produktivitet, eller genom en subjektiv bedömning av användarnas attityder 
[PreR97].  Att ett program har god funktionalitet spelar ingen roll om 
användaren av någon orsak inte kan, eller vill använda programmet på ett 
effektivt sätt [All91]. För att skapa denna vilja hos användaren så kan 
programmeraren anamma Pressmans uttryckssätt ”Know the user – know 
the tasks” [PreR97].  Ett sätt att komma fram till god användbarhet, kan vara 
genom användbarhetstestning. Användbarhetstestning var redan på 1980-
talet ett ofta använt tillvägagångssätt. Det är en växande trend att skapa sätt 
för att utvärdering av de mer subjektiva användarupplevelserna som t.ex.: 
känslomässigt tillfredsställande, motiverande, roligt att använda [PreJ94]. 
Enligt Sten Henriksson, universitetslektor vid institutionen för 
datavetenskap på Lunds universitet, räcker det inte med att datorer är 
effektiva, de ska också vara behagliga att använda, användaren bör ha en 
känsla av arbetsredskapet är trivsamt att använda [Sun99]. Vid datoriserat 
arbete så måste man lära sig att komma ihåg en mängd olika kommandon 
och procedurer. Om vi avbryter så faller ofullständigt lagrade data lätt bort 
[Brod88]. Kortkommandon är väldigt effektiva, men med kortkommandon 
så är det också lätt att göra många fel, och det extremt fort. I en amerikansk 
undersökning, redovisades det att en vanlig användare ägnar hela fem 
timmar i veckan, för att åtgärda alla sina ”datormissöden” [Sun99]. Det är 
programmen som sätter begränsningar på vilka uppgifter som är möjliga att 
lösa med datorns hjälp [All91].  
 
Användbarhet är ett sätt att försöka kvantifiera användarvänlighet som 
består av 4 kännetecken [PreR97]: 
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• Vad som krävs för att lära sig systemet 
• Tiden det tar för att bli någorlunda effektiv i att använda det nya 

systemet 
• Den egentliga produktionsökningen mätt när någon som kan 

systemet använder det 
• Användarnas subjektiva attityder   
 

Om användarens olika system stämmer överens med varandra så går det ofta 
att överföra sin skicklighet från ett system till ett annat. Tack vare att 
systemen stämmer överens med varandra så höjs användarens produktivitet, 
eftersom att det leder till en större kapacitet och färre fel. Överensstämmelse 
mellan system leder ofta till snabbare inlärning, ökar användarens känsla av 
att verkligen kunna använda programmet ifråga samt kan även ge en större 
och bättre självkänsla för användaren [Niel89]. Nielsen skriver i sin bok 
”Coordinating the user interfaces for consistency” att överensstämmelse 
mellan system är ett av de viktigaste användbarhetsmålen, men eftersom 
användbarhetsmålen är flera så kan man ha system som inte överens-
stämmer, bara det är väldigt bra orsaker till den alternativa designen 
[Niel89]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.  Produktivitet är beroende både av funktionalitet och av 
olika aspekter av användbarhet. Källa: [All91], sid 11.
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Förklaringar till Användbarhetsaspekterna i Figur 1.  
Med acceptans, menas det användarens välvilja och motivation till att 
använda programmet. Med kompetens så menas att användarens förståelse 
och färdigheter är tillräckliga, för att på ett effektivt sätt kunna interagera 
med programmet. Datorvana är enligt boken ”ADB med användaren i 
fokus”, otroligt viktigt eftersom det allra första och kanske största problemet 
då är övervunnet [Carl88] Med förenlighet med människans mentala 
funktionssätt, menas det att ett program inte ska kräva svar som direkt 
strider mot användarens förkunskaper, i mening att inte göra det svårt för 
användaren att interagera med programmet på det sätt som det sätt som 
programmeraren synvinkel hade tänkt. Trots att det oftast finns mycket 
gemensamt för människors sätt att fungera psykologiskt, så skiljer det 
mycket. Ju mer ett program stödjer olika typer av användare, desto större är 
chansen till att programmet ifråga passar den enskilde användaren. Genom 
att ge fler typer av användare möjlighet att interagera blir programmet mer 
användarvänligt. Eftersom de flesta program är komplicerade så behöver 
användaren hjälp och bra beslutsstöd, för att uppnå ett bra resultat. 
Hjälpresurser kan vara passiva eller aktiva. Hjälpresurser kan vara t.ex. 
kollegor och experter, pappersdokumentation, online-manualer, 
felmeddelanden, undo – redo – history funktioner. Det finns forskning som 
visar att kvalitet på datasystems manualer, ofta är ett av de viktigaste 
argumenten när det tas beslut om köp av ett system. Speciellt nybörjare 
upplever att manualer är problematiska, problemen kan vara olika, t.ex. att 
manualen inte är skriven på svenska, att manualen faktiskt har för svår 
satskonstruktion, att det är svårt att hitta i den eller att den är skriven med en 
teknisk jargong. Vid hanterande av Onlinemanualer krävs det kunskap och 
vana att hantera datorn som nybörjaren inte har eller som i alla fall är en 
belastning för nybörjaren [All91]. 
 
Vid kontakt med Carl Martin Allwood så säger han att det är ett rimligt 
antagande att, om man inte tillgodoser de Användbarhetsaspekter  som är 
beskrivna i Figur 1, så kan varje aspekt i sig, eller flera aspekter i 
kombination, vara direkta källor till stress hos användaren [All02]. 
 
När man utvärderar en produkts användbarhet eller utformar en produkt med 
hänsyn till en hög användbarhet, är det ju naturligtvis viktigt att inte bara se 
på själva produkten utan också på vem som använder den [All91]. 
 

2.2 Användaren 

 
Det finns många olika sätt att se på användaren. I sin bok Software 
engineering, hävdar Ian Sommerville med bestämdhet, att användaren helt 
ofrånkomligen kommer att göra fel när han använder ett system [Som96]. 
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För en programutvecklare är det speciellt viktigt att försöka att lära känna 
användarna [All91]. Programmeraren bör ha i åtanke att förutom att skapa 
lösningar på problem så utformar han faktiskt människors arbetsplatser 
[Hen02]. När man talar om användaren så kan det vara kritiskt att glömma 
att det finns både olika typer av användare och användarnivåer. D.v.s. det är 
många, och inte bara ett människa - dator kommunikations problem som 
måste överbryggas [Heat88]. Vi är ju alla individer så man måste räkna med 
olika uppfattningar, det är däremot rimligt att utgå ifrån att människor 
upplever verkligheten på ett liknande sätt. Beteenden och verklighetssyn hos 
människor påverkas av deras känslostämning. För samspelet mellan 
användaren och datorn så har minnet och minnesprocesserna har en stor 
betydelse. Användaren själv saknar ofta rättvisande uppfattning av sina egna 
kunskaper och färdigheter [All91]. I boken Designing end-user interfaces så 
beskrivs användarnas olika attribut. Frequency, om användaren använder 
det specifika programmet ofta eller inte, Expertise, om användaren är 
väldigt van – novis, Knowledge, om användaren har tillräcklig kunskap om 
vad som ska utföras, Training, hur pass tränad användaren är, 
Understanding, användarens förståelse för systemets funktionalitet 
[Heat88]. 
 
I en arbetssituation är det viktigt att de som utför arbetet förstår skeendet, 
och att de kan påverka och styra arbetsprocesserna så att målen för 
verksamheten kan uppfyllas. Ofta finns det hinder för att man ska klara av 
det, t.ex. de kognitiva arbetsmiljöproblemen. Med kognitiva 
arbetsmiljöproblem, menas alla hinder som försvårar och hindrar förståelse, 
möjligheter till överblick, påverkan, utförande samt kontroll och styrning av 
arbetsprocesserna [Len93]. 
 
Att utveckla program för alla typer av användare är ingen lätt uppgift. En 
vanlig användare hinner bara ta till sig bråkdelar av alla de kommandon som 
våra standardprogram erbjuder [Hen02]. En faktor som gäller användarnas 
uppfattning om ett system är svarstider. Det finns studier som visar att 
många användare tycker att 1,5 sekunds väntan är på tok för mycket. Ingen 
utvecklare strävar väl efter långa svarstider, men faktum är att korta 
svarstider inte alltid är den bästa lösningen. I undersökningar visas det att 
felfrekvensen i vissa system höjs betydligt, när svarstiderna är som kortast 
[Carl88].  
 
När det genomförs förändringar på våra arbetsplatser så möts det inte alltid 
på bästa sätt av användarna. Faktorer för förändringsmotstånd kan vara t.ex.: 
ålder, yrke, kön, antal år i arbetslivet [Abr00]. När man inför ändringar är en 
försvårande faktor att det går fort. Ju kortare tid ändringar sker på desto 
värre blir reaktionen på förändringen Ändringar medför nästan alltid 
osäkerhet inför det nya och osäkerhetskonsekvenser som kan visa sig i t.ex. 
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uppenbart motstånd eller missförstånd, dessa konsekvenser kommer jag att 
behandla mer i stycket om stress. Ju snabbare man tar itu med ett 
förändringsmotstånd vid införande av någonting nytt, desto snabbare 
kommer det nya att bli accepterat [Heat88]. Hur man presenterar det nya är 
otroligt viktigt, en teknik kan aldrig bli effektiv om inlärningen är tråkig och 
arbetaren känner sig olustig. För att komma förbi det så ska man informera 
tidigt om införande av tekniken [Brod88]. Om användaren är entusiastisk 
inför användandet av nya hjälpmedel gör han det nog lättare för sig, genom 
att bara ”tycka” att det är roligt [Carl88]. Både för hög och för låg 
motivation hos en användare kan ha negativ inverkan på användarens 
prestation [All91]. Om användaren har nog med tid att lära sig ett nytt 
hjälpmedel blir han duktigare, och han kommer att få mer nytta av det. Stöd 
för användaren kan vara t.ex., utbildning, fortbildning, användnings 
beskrivning, hjälpfunktioner, manualer, informationsblad. Ju oftare man 
använder ett verktyg, desto bättre blir man på det [Carl88]. 
 
Av alla psykologiska ”krav” som ställs på användaren ska man komma ihåg 
att programmet på datorn är bara en del av användarens totala 
arbetssituation [All91]. Vad krävs det av användaren när han ska börja 
använda ett nytt arbetssätt? Han måste ta tid från de ordinarie 
arbetsuppgifterna för att vänja sig vid det nya arbetssättet. Att ha en viss 
datamognad är helt klart önskvärt eftersom det första och kanske största 
problemet då är övervunnet [Carl88]. 
 
För läsaren som vill fördjupa sig mer i användarens minnespsykologi så kan 
jag hänvisa till t.ex.  
Human memory and cognition av Mark H. Ashcraft   
New York, N.Y. : HarperCollins, cop. 1994  
ISBN 0-673-46789-9 
 

2.3 Stress 

 
Stress är ett mångsidigt fenomen. Stress innebär pendling i aktivitetsnivå, 
både mentalt och fysiologiskt. Vi kan på kort tid mobilisera kraft och energi 
för att ta itu med vad våra sinnen och hjärna registrerar från omvärlden. 
Händelser i omvärlden tolkas, ger känslor och utlöser kroppsliga reaktioner. 
Stress är både ett fysiologiskt och medicinskt fenomen [Len93].  
Stress har två upplevelsesidor, ansträngning/anspänning och olust. Både för 
hög och för låg stimuleringsnivå upplevs med olust.  Det finns många 
studier som visar att brist på egenkontroll är förenat med olust och utdragna 
stressreaktioner [Len93]. Människans stresstolerans bestäms av arv och 
miljö i samverkan [Ne98]. 
 



Användbarhetsaspekter för tillämpningsprogram. 
- En fallstudie om användarupplevelser av IP-telefoni med softphone. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

                                                                                                    Sid 11 

Frågan om datorisering leder till ökad stress är en fråga om hur arbetskrav 
och resurser utvecklas. Resultat av en undersökning i försäkringsbranschen 
visade att monoton inmatning var förenad med både större psykisk 
anspänning och starkare fysiologiska reaktioner jämfört med mer varierande 
arbetsuppgifter. Liknande resultat fick man i en studie där monoton 
inmatning jämfördes med aktiv inlärning på PC. Under användningen av ett 
datorsystem uppstår en rad olika perceptiva och kognitiva belastningar. 
Många sådana belastningar är kortvariga i tiden och den som utsätts för dem 
är ofta inte ens medveten om belastningarnas existens. Exempel på sådana 
belastningar kan vara avbrott i tankegången för att minnas ett 
styrkommando, belastningar på korttidsminnet då man ska komma ihåg 
information från en bildskärmbild till en annan, behovet av att orientera sig 
inom en bildskärmsbild till en annan eller att användaren behöver läsa 
ovidkommande text för att han inte annars enkelt kan orientera sig inom en 
skärmbild. Interaktionen tillåter inte att användaren koncentrerar sig på den 
egentliga arbetsuppgiften utan tvingas att ofta använda kognitiv kraft på en 
högre nivå för att hantera/styra datorn. Det är rimligt att anta att 
stressreaktionerna på sådana belastningar är av samma art som de 
traditionella och kan ge samma slags besvär. Dessa stressreaktioner kallas 
för ”mikrostress” [Len93]. En stor källa till teknostress är känslan av att det 
är något fjärran, centraliserat och obönhörligt som styr våra arbeten och 
därmed våra liv. En känsla av att inte ha total kontroll. När teknostress sätter 
in försöker anställda att fungera så effektivt som möjligt genom att 
koncentrera sig på en uppgift i taget [Brod88]. 
 
Kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår när egenskaper i arbetssituationen 
hindrar människan att utnyttja sin kognitiva förmåga att utföra 
arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Hindren kan vara av olika art, t.ex. en 
”olämplig” arbetsorganisation, ett ”felaktigt” systeminnehåll eller ett 
”dåligt” gränssnitt. De kognitiva arbetsmiljöproblemen innebär att de som 
arbetat i verksamheten inte kan förstå, skaffa sig information om, 
överblicka, kontrollera, påverka eller styra det eller de skeenden man arbetar 
med. Kognitiva arbetsmiljöproblem är en viktig och vanlig orsak till olika 
slags stress i moderna administrativa och högteknologiska miljöer vid sidan 
av de mer välbelagda källorna till stress, som t.ex. uppdrivet arbetstempo 
och enahanda arbete. Problemen kan i sin tur leda till psykiska och fysiska 
reaktioner, belastningsbesvär m.m. [Len93]. En faktor hos teknostress som 
har med den psykiska belastningen att göra är att tiden förefaller att gå 
fortare. Operatören får omedvetet, tack vare datorns blixtsnabba sätt att 
fungera, en snedvriden tidskänsla vid sitt arbete med maskinen. 
Kontorsanställda blir otåliga när folk som ringer inte kan framföra vad de 
vill tillräckligt snabbt. T.ex. resebyråtjänstemän trummar irriterat med 
fingrarna, när de måste vänta på att få sina reservationer bekräftade trots att 
de får svar i det närmaste ögonblickligen på ett sätt som var okänt för tjugo 
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år sedan. Irritation när man blir avbruten är ett av teknostressens främsta 
symptom, som både programmerare och de som sitter vid skärmen känner 
av. Delvis så är det korttidsminnet som gör att användaren inte vill bli 
avbruten [Brod88]. 
 
Vid manuellt arbete så klarar man som regel av att automatisera de 
kringfunktioner som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Vid 
datorstött arbete så tvingas man ofta att göra samma saker med mer kognitiv 
belastning [Len93]. Många användare har sett vinster med att integrera en 
mängd funktioner i ett och samma system men det verkar tyvärr som att det 
har spritt sig en integrationsstress, där högt ställda förväntningar inom 
företag och organisationer har lett till att ett systems värde ofta har likställts 
med dess grad av integration. Man vill driva integrationen långt i hopp om 
att systemet ska bli framtidssäkert [Carl88]. 
 
För läsaren som vill fördjupa sig i ämnet stress så kan jag hänvisa till t.ex.  
 
Christina Doctare, Hjärnstress: kan det drabba mig?,  
Runa Stockholm:, 2000 
ISBN 91-88298-49-3 (inb.) 
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3 METOD 
 
I metodavsnitten förklaras ställningstagandet i min undersökningsansats 
och datainsamlingsmetod samt metodproblem. 

3.1 Undersökningsansats 
 
Det finns ett antal olika undersökningsmetoder. Grunden för val av metod 
beror på vad som lämpar sig bäst för de problem som ska undersökas.  
Enligt Yin finns det fem underökningsansatser att välja bland; experiment, 
survey, arkivanalys, historia samt fallstudie. Valet av undersökningsansats 
är enligt Yin beroende av tre faktorer [Yin94]: 

 
• Typ av forskningsfråga. 
• Vilken grad av kontroll forskaren har över händelser. 
• Beteendegraden av fokusering på nutida händelser.  

 
 
Strategi Forskningsfråga Kontroll Nutida fokus 
Experiment ”hur”, ”varför” Ja Ja 

 
Survey ”vem”, ”vad”, ”var”,  

”hur många”, ”hur 
mycket” 
 

Nej Nej  

Arkiv analys ”vem”, ”vad”, ”var”,  
”hur många”, ”hur 
mycket” 
 

Nej Ja/Nej 

Historia 
 

”hur”, ”varför” 
 

Nej Nej 

Fallstudie ”hur”, ”varför” 
 

Nej Ja  

 
Tabell 1 källa Yin boken, sid 6, 1994, relevanta situationer för olika 
undersökningsstrategier. 
 
Fallstudien är en empirisk undersökning av en nutida företeelse i ett verkligt 
sammanhang, speciellt bra när gränserna mellan företeelsen och 
verkligheten inte är helt uppenbar [Yin94]. En fallstudie kan antingen göras 
som en singel case study, vilket innebär ett och samma fall. Man kan också 
använda sig av flera fall och då kallas det för multiple case study [Yin94]. 
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I mitt arbete var jag intresserad av att undersöka hur användarna upplever 
användbarheten gällande IP-telefoni med softphone. Min forskningsfråga 
har ett nutida fokus. För att undersöka min forskningsfråga valde jag att 
genomföra fallstudier på två olika företag, eftersom att den 
forskningsmetoden är lämpad just för ”hur” och ”varför” frågor, enligt tabell 
1 [Yin94]. 
 
Man skiljer mellan två typer av data, primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är data som undersökaren samlar in på egen hand och 
sekundärdata är data som har samlats in tidigare för ett annat ändamål 
[Beng95]. 
 
I min empiriska studie valde jag att fokusera på primärdata, eftersom jag var 
beroende av primära uppgifter för att kunna besvara min forskningsfråga. 
Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden i mitt fall var intervju med 
bandspelare. Den intervjuform som låg närmast mina intervjuer var 
fokuserad intervju [Yin94], vilket innebär att intervjun har 
konversationskaraktär [Yin94] där respondenten [Beng95] blir intervjuad 
under en kort tid med ett specifikt antal frågor där frågorna har ett öppet-slut 
[Yin94]. Att jag genomförde personliga intervjuer gav mig möjlighet att 
förklara de frågor som respondenterna eventuellt inte direkt förstod samt att 
ställa följdfrågor för att mera noggrant tydliggöra respondenternas svar.  
 
För att skapa en referensram för empirisk jämförelse utgick jag från de 
teorier som jag har funnit relevanta (med avseende på användbarhet, utifrån 
det syfte jag har formulerat). Jag ville i min undersökning ha svar på Hur 
tillämpningsprogram, med avseende på användbarhet upplevs av 
användarna, det är en typ av fråga som Yin klassar att vara av explorativ 
typ.  
 
Intervju är en metod för datainsamling som används för att få reda på saker 
som inte direkt kan iakttagas. Människor måste tillfrågas för att vi ska få 
kunskap om dessa saker. Det kan exempelvis handla om upplevelser, 
känslor, tankar och avsikter [Mer94]. När man ska mäta användbarhet så 
kan man mäta skickligheten som krävs för att lära sig att använda ett 
system, den tid som det tar för att bli effektiv i sitt användande, 
nettoökningen i produktivitet, eller genom en subjektiv bedömning av 
användarnas attityder [PreR97]. För att kunna göra en bedömning av 
användarnas attityder så använde jag mig av intervjuer, ett tillvägagångssätt 
som bl.a. Jenny Preece anser vara mycket passande just för utvärdering av 
användarattityder [PreJ94]. Efter att datainsamlingen är utförd gäller det för 
forskaren att på ett korrekt sätt analysera den insamlade informationen. 
Analyser av data i en fallstudie inleds med att varje enhet först analyseras 
som ett enskilt fall [Yin94]. För att kunna analysera information från en 
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fallstudie, är det enligt Yin, viktigt att först börja med att analysera 
informationen genom att göra jämförelser med den teoretiska 
referensramen. Detta benämns within-case analys och är ett sätt att reducera 
data i det insamlade materialet för att kunna sortera och organisera data på 
ett sätt som gör det möjligt att efter analysen kunna dra slutsatser. Efter 
analys av de enskilda fallen kan tolkningar, slutsatser eller mönster från ett 
fall jämföras med andra [Yin94]. 
 
Min studie bestod av två intervjuer med användare av IP-telefoni med 
softphone. Intervjuerna behandlades och analyserades först som separata fall 
och jämfördes sedan med teorierna. Därefter gjorde jag en analys av båda 
enheterna där jag försökte att hitta mönster.  
 
Eftersom studien grundar sig på endast två användare av softphone kan man 
inte dra några direkt generella slutsatser av resultatet, men resultatet av 
undersökningen ger dock en fingervisning om användarnas upplevelser 
[Mon84]. Människans verklighetssyn och beteende influeras av hennes 
känslostämning så måste man räkna med att individer har olika 
uppfattningar, men det är rimligt att utgå ifrån att människor upplever 
verkligheten på liknande sätt [All91]. 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att kunna undersöka det problemområde som jag hade valt, krävdes det 
kunskap inom flera ämnen. Denna kunskap införskaffades framförallt 
genom sökningar på Internet och litteraturstudier på Luleå Tekniska 
Universitetets bibliotek, där jag hittade litteratur som var relevant för min 
undersökning. Litteraturen i min undersökning var bland annat böcker om 
människa-dator interaktion, gränssnittsdesign, intervjumetoder, 
fallstudieteknik och IP-telefoni. Jag tog även kontakt med Carl Martin 
Allwood som är professor i psykologi vid Lunds universitet. Hans 
forskningsområden inkluderar kognitionspsykologi och kunskapsantro-
pologi. Allwood är författare till en av de böcker i ämnet människa-dator 
interaktion som jag har hämtat teorier från. Min kontakt Stefan Carlsson, 
telekommunikationsansvarig på Luleå Tekniska Universitet, hjälpte mig i 
början av mitt arbete att finna vägar till lämpliga analysenheter och 
respondenter. För att sätta mig in i ämnet så hade jag många samtal, både 
personliga och telefonledes med personer som på olika sätt jobbade med IP-
telefoni och därigenom hade den kunskap inom området som jag behövde 
för min studie. 
 
Jag valde att göra personliga intervjuer för att skapa förtroende och en 
närmare kontakt med mina respondenter. En intervju kan definieras som ”en 
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utfrågning i undersökande syfte”. Om intervjuaren träffar varje respondent 
”ansikte mot ansikte” så ger det en rad fördelar gentemot t.ex. enkäter. Det 
blir ej lika lätt missuppfattningar av frågorna, eftersom respondenten har 
möjlighet att fråga hur frågan menades, om frågan tycktes oklar av någon 
anledning och intervjuaren har möjlighet att se respondentens ansiktsuttryck, 
både när frågan ställs och under svaret. Dessutom så blir det inte lika lätt 
bortfall av svar (andelar som ej svarar) [Beng95]. Utformningen av 
intervjufrågorna bestämdes när jag hade läst på ordentligt inom mitt valda 
ämnesområde. Det är undersökningens problemformulering/frågeställning 
som styr intervjuernas innehåll samt utformning [Beng95]. 
 
Eftersom forskningsfrågan var ställd för att undersöka användbarhet, så var 
frågornas utformning, förutom en del frågor som skulle ta fram 
variabler/faktorer som kan påverka användarens upplevelser som individ, 
sådan att de täckte alla delar av användbarhet som Carl Martin Allwood 
definierar i boken Människa-datorinteraktion Ett psykologiskt perspektiv.  
Alla intervjufrågorna till respondenterna var uttryckligen ställda till 
användarna i mening att jämföra IP-telefoni via softphone med traditionell 
telefoni. 
 
I och med att mina intervjuer hade frågor med öppet slut [Yin94], innebar 
det att jag kunde fortsätta med följdfrågor för att få ett mer komplett resultat. 
Trots att t.ex. Merriam påtalar att det råder delade meningar om att ha med 
”varför frågor”, just på grund av att det kan leda in i en serie ”varför frågor” 
och att det medför svårigheter när det gäller orsak - verkan [Mer94], så fann 
jag det i vissa fall oundvikligt att skriva frågor som ger uttömmande svar om 
man ej använder frasen ”varför?”. När man designar sina intervjufrågor så är 
det viktigt att hålla antalet frågor på en begränsad nivå så att respondenten 
inte tröttnar och vill avbryta samtalet [Beng95]. 
 
Intervjuerna genomfördes den 17 april 2002 samt den 19 april 2002. De 
varade i ca en timme vardera. Jag valde att spela in intervjuerna med 
bandspelare, enligt Merriam en mycket vanlig och bra metod för att 
registrera information vid intervjuer, i syfte att inte missa någonting som 
skulle vara av värde för studien. Metoden att använda bandspelare 
underlättar intervjusituationen väsentligt, då anteckningar inte behöver föras 
i lika stor utsträckning av den som intervjuar (något som kan störa 
koncentrationen under intervjun). Ytterligare fördelar med användandet av 
bandspelare är möjligheten att i efterhand kunna gå igenom intervjuerna och 
att alla nyanser av svaret sparas [Mer94]. Ingen av mina respondenter har 
haft något emot att bandspelare användes under intervjuerna och min 
uppfattning är att båda respondenterna var väl motiverade och ej under 
tidspress under intervjuerna. Jag är medveten om att när man gör intervjuer 
så kan den intervjuade bli negativt påverkad från intervjuarens sida vid 
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själva intervjun [Yin94]. För att försöka undvika någon negativ 
intervjueffekt så genomfördes intervjuerna på plats hos respondenterna där 
de kände sig bekväma och jag försökte dessutom att vara så objektiv som 
möjligt. Vid sammanställningen av intervjuerna tog jag kontakt med 
intervjurespondenterna per e-mail för att ”räta ut några frågetecken”. Efter 
att ha skrivit ut intervjuerna så gjorde jag en ”meningskoncentration” och 
plockade ut det viktigaste ur materialet , innan analysen. 

3.3 Metoddiskussion 
 
Vilka vägar och metoder som man ska välja för datainsamling avgörs av 
många faktorer, bl.a. har jag tillräckligt med resurser för att klara av 
datainsamlingen och är informationen som jag söker av betydelse för min 
forskningsfråga. För att klara av dessa problem så är det viktigt att innan 
intervjuer ta reda på vad som redan är dokumenterat inom området och att 
avgränsa sin undersökning noggrant så att det inte blir tidsmässiga problem 
att genomföra undersökningen [Beng95]. Kvalitativa undersökare jobbar 
vanligtvis med små urval av människor, dessutom är urvalen ofta valda i ett 
syfte istället för att vara slumpmässigt utvalda. Multipel-case 
stickprovstagande (sampling) ger mer förtroende för det resultat som man 
får i sin undersökning [Mile94]. 
 
Tidsresurserna till denna uppsats ansågs av mig lämpliga för en fallstudie av 
två analysenheter med en respondent på varje enhet, för att inte göra ett av 
nybörjarforskarens fel, att samla in så mycket med kvalitativ data att 
analysen ej skulle hinnas med inom tidsramarna för undersökningen 
[Mile94]. Mitt val av forskningsfrågans avgränsningar (att endast inrikta 
min forskning på IP-telefoni med softphone) gjordes på grund av att IP-
telefoni från en ”vanlig” IP-telefon i gränssnittet (den del som operatören 
kan interagera mot) liknar traditionell telefoni alltför mycket, ansåg jag att 
det i en studie hos användare skulle vara svårt att erhålla sakliga skillnader 
av användbarhet. 
Mina intervju undersökningar var av kvalitativ karaktär [Yin94], vilket 
naturligtvis kan ha lett till en del subjektiva bedömningar. Reliabili-
tetsproblem kan därför förekomma, bland annat beroende på mina 
tolkningar av respondenternas svar. Jag försöker dock att uppmärksamma 
läsaren på vad som är mina tolkningar så att läsaren själv kan ta ställning till 
min studies trovärdighet.  
 
Det råder delade meningar om hur pass generaliserbara resultaten från 
fallstudier egentligen är. En del hävdar att det inte alls går att generalisera 
utifrån en fallstudie och vissa ifrågasätter till och med om det 
överhuvudtaget finns något värde av att studera en enda händelse eller 
företeelse. Andra anser att ett alternativt generaliseringsbegrepp bör 
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utvecklas, ett begrepp som stämmer bättre överens med kvalitativa studiers 
underliggande filosofi [Mer94]. Svårigheten med fallstudier är att när man 
gör en statistisk utvärdering av beteendedata, så kommer alla 
experiment/undersökningar som har med människor att göra att bli 
slumpartade. Alltså bör viss försiktighet iakttas med de slutsatser som dras.  
Man ska endast använda studien som en vägledning om man inte har fler än 
minst 40 subjekt [Mon84]. 
 

3.3.1 Reliabilitet och validitet 

 
I fallstudien ska man sträva efter att uppnå en hög validitet och reliabilitet. 
Vid datainsamling så är det viktigt att inte låta sina personliga åsikter och 
förutfattade meningar styra urvalet av informationen. Man ska sträva efter 
objektivitet. Att se till att frågorna inte missuppfattas ger reliabilitet till 
undersökningen [Beng95]. 
 
Validitet  
 
Validitet står för i vilken utsträckning studien verkligen mäter det som avses 
att mätas. Det finns konstruktionsvaliditet och extern validitet som bör 
granskas för att bestämma en studies validitet. Konstruktionsvaliditet bygger 
på att man lyckas skapa ett korrekt mätinstrument för det ämne som skall 
undersökas. Kritiken mot denna validitet kan exempelvis vara att 
undersökaren inte har kunnat operationellt bestämma det som skall mätas, 
eller att personligt färgade omdömen har använts vid insamlandet av 
empirin [Yin94]. Den externa validiteten handlar enligt Yin om att 
undersökningens resultat är generaliserbart även utanför det specifika fall 
som undersöks eller inte. Fallstudier kritiseras ofta just för att det är svårt att 
generalisera de resultat som man erhållit. För att höja att den externa 
validiteten kan man specificera de teoretiska sambanden som hittats där 
generaliseringar skulle kunna göras. Andra sätt att höja den externa 
validiteten kan vara att undersöka flera fall som beskriver samma fenomen, 
använda sig av förutbestämda strategier för urval av respondenter, i förväg 
bestämda frågor, samt en specifik strategi för analys [Yin94]. 
 
Reliabilitet 
 
Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga i 
vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar mätningen 
[Yin94]. Med andra ord att om två eller flera undersökningar görs av ett och 
samma problem med samma metod, så ska det ge samma resultat.  Målet 
med reliabilitet är att minska fel och undvika att forskaren är partisk i sin 
studie [Beng95]. Det generella sättet för att uppnå hög reliabilitet är att göra 
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varje steg så operationellt som möjligt och utföra undersökningen som om 
någon hela tiden kontrollerade vad som gjordes [Yin94]. När 
intervjufrågorna var klara lämnade jag dem till min kontaktperson på Luleå 
Tekniska Universitet för validering [Yin94]. Kontaktpersonen är både 
sakkunnig och av mig bedömd (eftersom kontaktpersonen och mina 
respondenter delvis har liknande arbetsuppgifter) att kunna svara på vad 
som är känt/okänt av mina respondenter. De frågor som av min 
kontaktperson på Luleå Tekniska Universitet bedömdes oklara i sin 
formulering, förändrades till belåtenhet. När frågorna var validerade 
kontaktades respondenterna för att avtala tid för intervjuer.  
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras kortfattat de respondenter som jag har gjort mina 
fallstudier på. Eftersom min undersökning handlar om att undersöka 
användarens upplevelser och inte hur företagen där respondenterna är 
anställda, ställer sig till tekniken så beskrivs ej företagen. Jag kommer 
heller inte att nämna respondenterna vid namn utan med 
bokstavsbeteckningarna A och B.  
 

4.1 Val av analysenheter. 

 
Mitt val av tillämpningsprogram föll av flera orsaker på IP-telefoni med 
softphone. IP-telefoni är en relativt ny teknik. Det händer just nu väldigt 
mycket inom IP-telefoni sektorn. Bl.a. så har det utvecklats talprioriterande 
komponenter till våra nätverk. Just softphone skiljer sig mot Vanlig IP-
telefoni i och med att det har ett i datorn "gömt" gränssnitt. Och IP-telefoni 
med softphone har enligt branschfolk, en större fördröjning än vanlig IP-
telefoni. D.v.s. det är en orsak för olika användare att uppfatta använd-
barheten på olika sätt. 
 
Idag finns det huvudsakligen tre sätt att nyttja IP-telefoni: 
 

• Dator-till-dator samtal (softphone till softphone). 

  
• Dator-till-telefon samtal (softphone till telefon). 

 
 
• Telefon-till-Telefon samtal. 
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Min fallstudie behandlar ”dator-till-dator” och ”dator-till-telefon” samtal, 
där de användare som jag har intervjuat samtalar via ”datorn” och inte via 
”telefonen”. Mitt val att avgränsa bort IP-telefoner motiveras med att IP-
telefoner till gränssnittet (den del som operatören kan interagera mot) exakt 
kan likna en ”vanlig” telefon, och att den skillnad (jämfört med en vanlig 
telefon) som jag lade märke till, när jag själv provade IP-telefonen, endast 
var en liten fördröjning av talet. Jag ansåg att tack vare detta skulle det i en 
studie hos användare vara svårt att erhålla sakliga skillnader av använd-
barhet. 
 

4.2 Kriterier för analysenhet 

 
Mina kriterier för fallstudien var minst två analysenheter, med en 
respondent på vardera enhet. 
 

4.3 Kriterier för respondenter 

 
Kriteriet för respondenterna i min studie var att de ska ha god datorvana 
(eftersom en användare utan datorvana, ej är trolig att uppleva 
användbarhet) och att de ska behärska svenska språket (på grund av att vi då 
lättare skulle förstå varandra och att mina intervjufrågor skulle vara skrivna 
på svenska). Jag gjorde ett bedömningsurval [Beng95], vid mitt val av 
respondenter. Någonting som var avgörande vid mitt val av respondenter 
var, att respondenterna har använt IP-telefoni med softphone i syfte att för 
respektive organisation utvärdera, huruvida det föreligger användbarhet. Det 
betyder att dom själva gör/har gjort en utvärdering av tekniken på deras 
respektive organisation, och därigenom är väl förtrogna med betydelsen av 
användbarhet. Respondenterna har ej varit påtvingade tekniken, de har 
objektivt kunnat utvärdera tekniken, helt utan tvång från sin organisation. 
Användarna har dock under tiden för användandet aldrig enbart haft tillgång 
till softphone, de har alltid även haft tillgång till både mobiltelefoni och 
traditionell telefoni. 

 

4.4 Respondent A  

 
Respondent A är en man. Han är sedan 2 år anställd på ett kommunkontor 
som systemtekniker. Respondenten var vid intervjutillfället 23 år.  



Användbarhetsaspekter för tillämpningsprogram. 
- En fallstudie om användarupplevelser av IP-telefoni med softphone. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

                                                                                                    Sid 22 

 
4.4.1 Sammanfattning av intervju, respondent A 
 
Acceptans A. 
Respondent A berättar att han har svårt att tro att han vill ersätta sin telefon 
av många olika skäl. Dels för att inte tappa fördelarna som bärbara enheter 
har. Respondent A kan tänka sig att softphone kan fungera bra i en 
helpdesksituation, om det uppfattas positivt av användarna. Respondent A 
har inte fått någon formell utbildning i programmet. Om det blir problem 
med att telefonsamtal bryts så upplever respondent A att detta är både 
pinsamt och uppstressande. Respondenten är lite störd över den fördröjning 
som softphone ger. ”Det går inte att jämföra med en vanlig telefon.” 
Softphonen saknar en hel del funktioner, ”ingen vill ha softphone innan 
(uppräkning av funktioner..) fungerar”. Respondent A är väldigt bestämd i 
sin uppfattning, att inte lägga in softphone på alla kontor där datorerna ändå 
står på hela tiden. 
 
Kompetens A. 
Respondent A saknar visserligen tillräcklig utbildning på det specifika 
programmet, men har andra utbildningar som väger upp. Respondent A 
bedömer sin datorvana som mycket god, men har endast använt softphone 
en kort tid. Programmet bedöms av Respondent A, som lätt att lära sig. 
Respondent A berättar om ett tillfälle när systemet i sig inte gav feedback 
och Respondenten väntade en länge tid, för att det fanns en osäkerhet om 
kommandot som respondenten hade knappat in till systemet hade utförts 
eller inte. Respondent A anser att det bland de övriga inom hans 
organisation skiljer sig så mycket i datorvana, vilket i sig gör det otänkbart 
att införa softphone på många ställen, vanan att använda vanlig telefon är 
för stor. Respondent A kan tänka sig att ha softphone i en helpdesk, under 
den förutsättningen att användarna där är positivt inställda till programmet. 
Respondent A bedömer att man inte bör ha softphone överallt inom hans 
organisation, eftersom det är stor variation av datorvanor och åldrar bland de 
närmare 10000 anställda. 
 
Åtkomlighet A. 
Respondent A har ständig tillgång till terminal och upplever programmet att 
verka vara stabilt. Inom respondent A’s organisation har dom inte nätverks 
komponenter som prioriterar tal. 
 
Förenlighet med människans mentala funktionssätt A. 
Respondent A är en stor användare av telefoni. ”Telefoni passar bäst till 
korta möten, e-mail passat bättre om man ska få med mer detaljer.” 
Respondent A anser sig själv vara ganska van med elektroniska manualer. 
Elektroniska manualer anser respondent A ha fördelar, som t.ex. att kunna 
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söka på ord. Ofta är elektroniska manualer lite väl ”tunna” enligt respondent 
A. Alla programfunktioner upplevs av respondent A, ha relevanta ikoner 
och namn. 
 
Individualisering A. 
Enligt respondent A så finns inte alla funktioner som respondent A anser sig 
måste ha på programmet. Däremot så finns det en rad med funktioner som 
respondent A anser sig både ha och inte ha någon nytta av. Respondent A 
upplever att den softphone som han har använt i stort fungerar som en 
vanlig telefon, med viss problematik mot organisationens växel. Det finns 
en mängd funktioner som respondent A inte använder. 
 
Hjälpresurser A. 
Respondent A förklarar i intervjun att han, tack vare sin utbildning är 
väldigt van med elektroniska manualer. Vidare berättar han att det i övrigt 
inte är så vanligt med elektroniska manualer inom hans organisation. 
Respondent A anser ändå att manualen inte har nog med ”nyttig” 
information. 
 

4.5 Respondent B  
 
Respondent B är en man. Han är sedan 20 år anställd inom totalförsvaret 
som specialinstruktör. Respondenten var vid intervjutillfället 41 år. 
Respondenten provade IP-telefoni redan på slutet av nittiotalet.   
 
4.5.1 Sammanfattning av intervju, respondent B  
 
Acceptans B. 
Respondent B var nyfiken och provade IP-telefoni redan kort efter det blev 
uppfunnet. Respondent B diskuterar angående skillnad mot en vanlig 
telefon. ”Det som man upplever är en fördröjning (ofta), den fördröjningen 
lär man sig att hantera”. ”Det är precis som att ha ett tele-bild möte. Man lär 
sig att hantera det och det gör att man får en disciplin i samtalet och då du 
väl har kommit igång så känns det inte som att fördröjningen gör så 
mycket”. ”Nu har ju produkterna blivit snabbare och bättre. Och även näten 
har blivit snabbare och därför har fördröjningarna blivit mindre. I softphone 
så är det större fördröjning än i vanliga IP-telefoner”. ”Fördröjningar är en 
vanesak, då man kommer igång så är det inga problem.” På frågan om hur 
han reagerar om datorn hänger sig med följden att telefonsamtal bryts, 
svarar respondent B: ”Det blir ju irritation. Jag blir ju irriterad t.ex. om jag 
sitter och jobbar med Word och det låser sig. Samma irritation och stress. 
Om jag faktiskt inte har någon annan telefon att tillgå, det är ju då den 
riktiga frustrationen kommer. Datastressen uppstår även i det här stycket så 
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att där tror jag nog att man kan reagera. Och då är det skit! Driftsäkerhet är 
ju A och O”. ”Jag kan tänka mig att när du går runt och plockar in telefoner 
för folk och säger att dom har en ikon på startmenyn som dom ska använda. 
Om det då hänger sig… det är då du får problem. Så länge som det inte 
hänger sig så kan det nog accepteras. Naturligtvis så har vi ju också 48 års 
män som skulle få problem med det”, ”ändra inte på det som fungerar för 
mig”, kan deras attityd sammanfattas. Respondent B har förutom i 
driftsäkerhetsaspekt inga direkta acceptansproblem med softphone-tekniken. 
Respondent B berättar at han för egen del kan tänka sig att använda sig av 
softphone syfte att bli av med en pryl från skrivbordet, men att inom hans 
organisation är tiden inte mogen för det ännu. 
 
Kompetens B.  
Respondent B berättar kortfattat om sin utbildning som är dels den 
sedvanliga militära och en uppsjö av kurser. Respondent B har jobbat med 
datorstöd sedan början av 80-talet, och bedömer sin datorvana som mycket 
god. På just detta program har Respondent B fått utbildning som upplevs 
som tillräcklig. ”Programmet upplevdes lätt att lära sig och att komma igång 
med”. Respondent B har provat IP-telefoni redan en kort tid efter att 
tekniken ”uppfanns”. Vad gäller elektroniska manualer så är respondent B 
mycket van. Elektroniska manualer är väldigt vanligt inom respondent B’ s 
organisation. 
 
 
Åtkomlighet B. 
Respondent B har ständig tillgång till terminal och upplever att programmet 
verkar stabilt. Inom respondent B’ s organisation finns det inte 
nätverkskomponenter som prioriterar tal. Om man ringer till en dator med 
softphone som inte är påslagen så finns det olika valmöjligheter hur samtalet 
ska behandlas.  
 
 
Förenlighet med människans mentala funktionssätt B. 
Respondent B använder sig väldigt mycket av telefon, både i jobbet och 
privat. Respondent B har en stor vana att använda elektroniska manualer. 
Programmets funktioner anses av respondent B att ha både relevanta namn 
och ikoner. 
 
 
Individualisering B. 
Respondent B saknar ett par, för honom önskvärda funktioner, där detta 
system skulle kunna sammankopplas med andra av respondentens system. 
Respondent B vill kunna koppla kameran direkt. Man borde kunna slå 
numret och trycka på en knapp så ska kameran också kopplas in. Om 
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mottagaren inte har någon kamera så ska det bara i uppkopplingen 
konstateras att det finns ingen kamera. På så vis så ska man få veta att man 
ska kunna välja kamera till alla utan att bli påverkad i användandet. På det 
hela taget så anser respondent B att användaren inte ska ges alltför många 
möjligheter till att göra personliga inställningar i ett system. Med för många 
konfigurations möjligheter så kan användaren ställa in sitt system på så 
många sätt, att han tappar överblick och får problem. Respondent B 
berättade i intervjun att en användare fick 18000 mail i sin mailbox p.g.a. 
vidarebefordring mellan sin rörliga och sin fasta mailbox. Tills servern 
faktiskt la av. ”Du kan faktiskt hamna där telefonimässigt. Du vet egentligen 
inte om din telefon fungerar. Du har telefonsignal, men kan du faktiskt ringa 
till den!?! Det är ju ofta värdelösa finesser som man säljer på. Får man för 
mycket finesser/funktioner så sitter folk och leker med finesserna och då blir 
det absolut ingen tidsvinst”. Det finns många funktioner som respondent B 
inte anser sig behöva, som därför inte används. Enligt respondent B så 
spelar det ingen roll att programmet kan göras mer personligt. 
 
Hjälpresurser B. 
Respondent B förklarar i intervjun att han, tack vare sin utbildning är väldigt 
van med elektroniska manualer. Vidare berättar han att det är väldigt vanligt 
med elektroniska manualer inom hans organisation. 
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5. ANALYS  
 
Min fallstudie bestod av två intervjuer med användare av IP-telefoni med 
softphone. Intervjuerna behandlades och analyserades först som separata 
fall och jämfördes sedan med teorierna. Därefter gjorde jag en analys av 
båda enheterna där jag försökte att hitta mönster. De frågor som 
respondenterna har svarat på är av olika användbarhetsaspekter från figur 
1. Varje aspekt representerar en egen kategori.  Jag har gjort om 
respondenternas svar på frågorna i respektive kategori till ”primitiva mått” 
[Mile94]. Jag använde mig av en skala som var graderad: Bra, mindre bra, 
dåligt. Det resultat som varje enskilt svar har fått är en bedömning, utifrån 
det sammantagna svaret. Jag har jämfört respondenternas svar inom varje 
kategori, för att kunna se likheter och olikheter. Resultaten ställs sedan mot 
teorierna. De användbarhetsaspekter som i tillsammans bildar 
användarvänlighet i Allwoods tolkning av användbarhet (se Figur 1), 
analyseras tillsammans upp till ”användarvänlighetsnivån”. Slutligen ( för 
att bilda användbarhet), analyseras acceptans, kompetens och användar-
vänlighet tillsammans.  
 
Acceptans A. 
Sammantaget så har respondent A upplevelser om acceptans som är mindre 
bra vilket delvis kan bero på att respondent A inte har fått nog med 
utbildning på programmet. Respondent A har flera acceptansproblem med 
softphone-tekniken. Kompetens är enligt Allwood en av de grundläggande 
bitarna för att finna ett system användbart [All91]. 
 
Kompetens A. 
Sammantaget så har respondent A kompetens som är bra. Respondent A 
saknar visserligen tillräcklig utbildning på det specifika programmet men 
har andra utbildningar som väger upp. Det är rimligt att anta att Respondent 
A har andra system som i design stämmer överens med systemet i 
fallstudien, överensstämmelse mellan system är enligt Nielsen viktigt för att 
göra det lättare att lära sig och komma igång med användandet av ett 
system. Överensstämmelse mellan system höjer användarens produktivitet 
eftersom att det leder till en större kapacitet och färre fel. Det leder till 
snabbare inlärning, ökar användarens känsla av att verkligen kunna använda 
programmet ifråga samt kan ge en större och bättre självkänsla [Niel89]. 
Respondent A berättar om ett tillfälle när systemet i sig inte gav feedback 
och Respondenten väntade en länge tid, för att det fanns en osäkerhet om 
kommandot som respondenten hade knappat in till systemet hade utförts 
eller inte. Att ge feedback inom rimlig tid är enligt Preece en av tio principer 
som det måste hållas på [PreJ94]. I en arbetssituation är det mycket viktigt 
att de som utför arbetet förstår skeendet, samt att de kan påverka och styra 
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de ingående arbetsprocesserna så att målen för verksamheten kan uppfyllas. 
Det finns ofta olika slags hinder för att man ska klara av detta, bl.a. de s.k. 
kognitiva arbetsmiljöproblemen [Len93]. 
 
Åtkomlighet A. 
Sammantaget så upplever respondent A att han har bra åtkomlighet. 
En god åtkomlighet är grundförutsättningen för att kunna uppleva ett system 
som användbart [All91]. 
 
Förenlighet med människans mentala funktionssätt A. 
Sammantaget av respondent A s svar så kan man höra att programmet 
överensstämmer bra med respondent A s mentala funktionssätt. Om ett 
program överensstämmer med användarens mentala funktionssätt så är 
programmet anpassat till användarens förkunskaper. tack vare att det 
förhåller sig så, kommer användaren att få det lättare att interagera med 
programmet [All91]. 
 
Individualisering A. 
Sammantaget så upplever respondent A att de möjligheter programmet 
erbjuder till individualisering är mindre bra. 
Enligt respondent A så finns inte alla funktioner som är önskvärda 
tillgängliga på programmet. Däremot så finns det en rad med funktioner 
som respondent A anser sig både ha och inte ha någon nytta av. Om det 
saknas funktioner som användaren anser vara kritiskt viktiga för 
användandet så kan det vara tillräckligt för att programmet helt ska dömas ut 
av användaren [PreR97]. 
 
Hjälpresurser A. 
Sammantaget så upplever respondent A att de hjälpresurser som 
programmet erbjuder är bra.  Respondent A förklarar i intervjun att han, tack 
vare sin utbildning är väldigt van med elektroniska manualer. Vidare 
berättar han att det i övrigt inte är så vanligt med elektroniska manualer 
inom hans organisation.  
Tänkande som kräver att många premisser beaktas samtidigt, och som 
kräver systematiska sökningar i minnet för att lösa uppgiften brukar 
benämnas att vara kognitivt ansträngande [All91]. En användare kan klaga 
på att systemet har ett dåligt innehåll eller att det fungerar tekniskt dåligt, 
trots att detta objektivt sett inte kan vara orsaken till upplevelserna. En 
användare kan uppleva stressliknande reaktioner, utan att själv vara 
medveten om orsaken [Len93]. 
 
Acceptans B. 
Sammantaget så har respondent B upplevelser om acceptans som är bra, 
vilket delvis kan bero på att respondent B har fått nog med utbildning på 
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programmet. Om användarens system stämmer överens med varandra så är 
det ofta så att han kan överföra sin skicklighet från ett system till ett annat, 
och slippa den stress och kognitiva belastning som kan uppkomma vid varje 
införande av nya system. Överensstämmelse mellan system höjer 
användarens produktivitet [Niel89] Respondent B har förutom i 
driftsäkerhetsaspekt inga direkta acceptansproblem med softphone-tekniken. 
 
Kompetens B.  
Sammantaget så har respondent B kompetens som är bra. 
Kunnande till att handha ett system är en av grundaspekterna för att känna 
att systemet ifråga är användbart [All91]. 
 
Åtkomlighet B. 
Sammantaget så upplever respondent B att han har bra åtkomlighet. 
En god åtkomlighet är grundförutsättningen för att kunna uppleva ett system 
som användbart [All91]. 
 
Förenlighet med människans mentala funktionssätt B. 
Sammantaget av respondent B s svar så kan man höra att programmet 
överensstämmer bra med respondent B s mentala funktionssätt.  
Respondent B har väldigt stor datorvana. Datorvana är enligt boken ”ADB 
med användaren i fokus”, otroligt viktigt eftersom det allra första och 
kanske största problemet då är övervunnet [Carl88]. 
 
Individualisering B. 
Sammantaget så upplever respondent B att de möjligheter programmet 
erbjuder till individualisering är mindre bra. Respondent B saknar ett par, 
för honom viktiga funktioner, där detta system skulle kunna sammankopplas 
med andra av respondentens system. På det hela taget så anser respondent B 
att användaren inte ska ges så många möjligheter till att göra personliga 
inställningar i ett system. Med för många konfigurations möjligheter så kan 
användaren ställa in sitt system på så många sätt, att han tappar överblick 
och får problem. Enligt t.ex. Allwood så skapar möjligheter till 
individualisering större chanser att ett program passar de flesta användare 
[All91]. 
 
Hjälpresurser B.  
Sammantaget så upplever respondent B att de hjälpresurser som 
programmet erbjuder är bra. Respondent B förklarar i intervjun att han, tack 
vare sin utbildning är väldigt van med elektroniska manualer. Vidare 
berättar han att det är väldigt vanligt med elektroniska manualer inom hans 
organisation. Om användarens system stämmer överens med varandra så är 
det ofta så att han kan överföra sin skicklighet från ett system till ett annat, 
och slippa den stress och kognitiva belastning som kan uppkomma vid varje 
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införande av nya system [Niel89]. En av aspekterna som är mycket viktig 
just för användaren av dataprogram, är att programmet inte ska belasta 
användaren på ett kognitivt sätt, och det i syfte att reducera stress och uppnå 
välbefinnande samt god produktivitet [Len93].  
 
 
Respondenterna mot varandra. 
 
Acceptans. Likheter och skillnader. 
Respondent B har i motsats till Respondent A en gedigen utbildning i 
programvaran Jag kunde efter sammanställning och jämförelse av 
intervjuerna, misstänka att vissa av acceptansproblemen som respondent A 
hade vid intervjutillfället beror på bristande kompetens. Som Allwood 
skriver så kan brist på kompetens skapa problem. Problem med att en 
användare inte har tillräckligt kunnande kan ge en känsla av motvilja och 
brist på acceptans. Brist på acceptans kan enligt Allwood kan leda till att 
användaren känner stor stress över sin situation [All91]. 
 
Kompetens. Likheter och skillnader. 
Båda respondenternas intervjusvar visar på bra kompetens. Respondent A 
hade dock inte fått nog med formell utbildning på programmet. Det som 
krävs av en användare när han ska börja använda ett nytt arbetssätt är att han 
måste ta tid från de ordinarie arbetsuppgifterna för att vänja sig vid det nya 
arbetssättet [Carl88].  
 
 
Åtkomlighet. Likheter och skillnader. 
Båda respondenternas svar visar på att deras åtkomlighet till systemet 
upplevs som bra. Båda respondenterna resonerade kring nödvändigheten av 
driftsäkerhet ”driftsäkerhet är A och O”, om datorn hänger sig när man 
använder programmet påtalar båda att det upplevs som direkt pinsamt och 
väldigt stressande. Citat av respondent B: ” Jag blir ju irriterad t.ex. om jag 
sitter och jobbar med Word och det låser sig. Samma irritation och stress.” 
Just irritation när man blir avbruten är ett av teknostressens främsta 
symptom [Brod88]. Enligt Allwood så kan, om man inte tillgodoser de 
Användbarhetsaspekter som är beskrivna i Figur 1, vara direkta källor till 
stress hos användaren [All02]. Åtkomlighet är enligt Allwood en av de 
elementära användbarhets faktorerna [All91].  
 
Förenlighet med människans mentala funktionssätt. Likheter och 
skillnader. 
Båda respondenternas intervjusvar visar på att programmet överensstämmer 
bra med deras mentala funktionssätt. Båda respondenterna har god 
datorvana. Datorvana är enligt boken ”ADB med användaren i fokus”, 
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otroligt viktigt eftersom det allra första och kanske största problemet då är 
övervunnet [Carl88]. 
 
Individualisering. Likheter och skillnader. 
Respondent A saknade flera funktioner som var mycket viktiga för att 
systemet skulle vara fungerande med ett annat av respondent A’ s system. 
Respondent B önskar sig ett par extra funktioner som då tillsammans med 
Respondent B’s utrustning skulle ge ett mervärde. Möjligheter till 
individualisering ger enligt Allwood större chanser att ett program passar de 
flesta användare. Att utveckla program för alla typer av användare är ingen 
lätt uppgift [All91]. En vanlig användare hinner bara ta till sig bråkdelar av 
alla de kommandon som erbjuds i våra standardprogram [Hen02]. Om det 
saknas funktioner som användaren anser vara kritiskt viktiga för 
användandet så kan det vara tillräckligt för att programmet helt ska dömas ut 
av användaren [PreR97].  
 
Hjälpresurser. Likheter och skillnader.  
Båda respondenterna är mycket vana med elektroniska manualer. Inom 
respondenternas organisationer är det däremot stora skillnader angående 
vanan att handha elektroniska manualer. Inom respondent A’ s organisation 
som har ungefär tiotusen anställda är det inte vanligt med elektroniska 
manualer. Däremot så är det vanligt med elektroniska manualer inom 
respondent B’ s organisation. Det finns forskning som visar att kvalitet på 
manualer till ett datasystem, ofta är ett av de viktigaste argumenten för 
beslut om köp av ett system [All91]. Respondent B pratade om den ej 
datorvane användaren och problemen med elektroniska manualer. Enligt 
respondent B så har den ovana användaren stora problem innan han har lärt 
sig att använda snabbfunktioner (t.ex. alt + tab) för att växla mellan program 
och hjälpfunktioner. Datorvana kan vara en nödvändighet för att inte 
uppleva stress som användare av ett datorprogram [Carl88]. Om 
användarens system stämmer överens med varandra så är det ofta så att han 
kan överföra sin skicklighet från ett system till ett annat, och slippa den 
stress och kognitiva belastning som kan uppkomma vid varje införande av 
nya system [Niel89]. En av aspekterna som är mycket viktig just för 
användaren av dataprogram, är att programmet inte ska belasta användaren 
på ett kognitivt sätt, och det i syfte att reducera stress och uppnå 
välbefinnande samt god produktivitet [Len93].  
 
Respondenternas svar inom de aspekter som bildar användarvänlighet. 
Användarvänlighet likheter och skillnader 
Båda respondenternas svar inom de faktorer som användarvänlighet består 
av, tyder på att de upplever programmet som användarvänligt i någon grad. 
Enligt Allwood så kan, om man inte tillgodoser de Användbarhetsaspekter 
som är beskrivna i Figur 1, vara direkta källor till stress hos användaren 
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[All02]. Fördröjningar är enligt Respondent B en vanesak, då man kommer 
igång så är det inga problem. På frågan om hur han reagerar om datorn 
hänger sig med följden att telefonsamtal bryts, svarar respondent B: ”Det 
blir ju irritation. Jag blir ju irriterad t.ex. om jag sitter och jobbar med Word 
och det låser sig. Samma irritation och stress. Om jag faktiskt inte har någon 
annan telefon att tillgå, det är ju då den riktiga frustrationen kommer. 
Datastressen uppstår även i det här stycket så att där tror jag nog att man kan 
reagera. Och då är det skit! Driftsäkerhet är ju A och O”. 
ett program som inte är användarvänligt ofta dömt att bli ett fiasko d.v.s. att 
misslyckas och få ett dåligt bemötande [PreR97]. 
 
Respondenternas svar inom de aspekter som bildar användbarhet. 
Användbarhet likheter och skillnader 
Som total summering av respondenternas svar så tolkar jag att respondent A 
inte upplever användbarhet i tillräckligt hög grad för att vilja använda sig av 
softphone. Respondent B upplever användbarhet i tillräcklig hög grad att 
han själv överväger att använda sig av softphone. Pressman säger att om 
användaren upplever att det finns brister, så kan användaren döma ut 
programmet, oavsett att det i sig, har funktioner som kan klara de uppgifter 
som programmet var tänkt att utföra. [PreR97]. En användares upplevelser 
av användbarhet angående ett program, är starkt beroende av att 
programmets gränssnitt. Gränssnittet ska tilltala användaren och ge de 
möjligheter till interaktion med programmet som användaren anser sig 
behöva Av alla psykologiska ”krav” som ställs på användaren ska man 
komma ihåg att programmet på datorn är bara en del av användarens totala 
arbetssituation. Användaren behöver koncentrera sig på problemet och inte 
på själva verktyget som ska användas för att lösa uppgiften. 
Användbarhetsaspekterna är det som både avgör hur användarna kommer att 
uppfatta programmet och hur pass produktiv användaren kommer att bli i 
sitt användande av programmet. [All91]. Det krävs av användaren, att han 
måste ta tid från de ordinarie arbetsuppgifterna för att vänja sig vid det nya 
när han ska börja använda ett nytt arbetssätt. Att ha en viss datamognad är 
helt klart önskvärt eftersom det första och kanske största problemet då är 
övervunnet [Carl88]. 
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6. RESULTAT, SLUTSATSER och DISKUSSION 

6.1 Resultat av insamlande data 

 
Respondent A hade sammantaget ”Bra” upplevelser i alla aspekter av 
användbarhet förutom i Individualisering, där de sammantagna 
upplevelserna var ”dåliga”, och i acceptans där de sammantagna 
upplevelserna var ”mindre bra”. Respondent B hade sammantaget ”Bra” 
upplevelser i alla aspekter av användbarhet förutom i individualisering där 
den sammantagna upplevelsen var ”mindre bra”. 
 
Eftersom båda respondenterna själva har undersökt om IP-telefoni med 
softphone skulle passa på deras arbetsplatser så har följande framkommit 
genom intervjuerna. Respondent A kommer inte att använda sig av 
softphone. Respondenten berättar om dels egna acceptansproblem, och att 
det inom respondentens organisation föreligger en så varierande datorvana 
att det på många ställen inte anses vettigt att installera softphone och ta bort 
telefonerna. Respondent A berättade i intervjun att han kunde tänka sig att 
softphone kunde passa i t.ex. en helpdesk. Under förutsättningar att de 
användare som betjänade helpdesken ställde sig positiva till införandet. 
Förändringsmotstånd kan bero på: ålder, yrke, kön, antal år i arbetsliv 
[Beng95] Om det saknas funktioner som användaren anser vara kritiskt 
viktiga för användandet så kan det vara tillräckligt för att programmet helt 
ska dömas ut av användaren [PreR97]. 
 
 
Respondent B berättade i intervjun att han för egen del kunde tänka sig att ta 
bort den vanliga telefonen från sitt skrivbord till förmån för softphone. 
Respondent B ser en klar fördel i att ta bort ännu en apparat från sitt 
skrivbord. ”Jag kan tänka mig att göra min arbetsplats smidig. Många har ju 
flera datorer med olika system, skrivare och så ”. Respondent B berättade att 
bland hans kollegor så lät det inte fullt så positivt. ”Ta inte bort någonting 
som fungerar bra”, är en av de reaktioner som han har fått av äldre kollegor 
som inte har god acceptans gällande softphone jämfört med vanlig telefoni. 
Ändringar medför nästan alltid osäkerhet inför det nya och 
osäkerhetskonsekvenser som kan visa sig i t.ex. uppenbart motstånd eller 
missförstånd [Abr00]. Monk skriver att man får olika svar beroende på 
bakgrund, ålder erfarenhet och liknande. Även inom prestanda av ett givet 
område så kommer det att bli variationer beroende på okontrollerbara saker i 
omgivningen [Mon84]. 
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6.2 Slutsatser 
 
Syftet med mitt arbete var att ur användarens perspektiv bedöma 
användbarheten för tillämpningsprogram.  
 
Jag har kommit fram till följande: 
 

• En användare av softphone måste ha stor datorvana för att 
överhuvudtaget kunna uppleva att IP-telefoni via softphone är 
användbar. De respondenter som jag har intervjuat i min fallstudie 
hade stor datorvana, och trots det så fanns det hinder som för 
respondent A’ s del var så stora, att han för egen del anser att 
upplevelsen av användbarhet inte var tillräcklig. Respondent B 
upplever användbarhet i såpass hög utsträckning att han själv kan 
tänka sig att ta bort den vanliga telefonen. 

• En användares upplevelser av användbarhet angående ett program, 
är starkt beroende av att programmets gränssnitt. Gränssnittet ska 
tilltala användaren och ge de möjligheter till interaktion med 
programmet som användaren anser sig behöva. 

• Om användaren är starkt motiverad att lära sig och börja använda ett 
program, så kommer han ha större acceptans och lära sig det lättare.  

• Just den vanliga telefonen har funktioner och gränssnitt som vi är 
vana vid och har använt i generationer. Det program som vi ska 
ersätta en vanlig telefon med, måste ha sådana funktioner, att 
användaren ser funktionerna i sig som ett mervärde som gör det 
befogat att byta bort det gamla beprövade. 

 
Det går naturligtvis inte att dra några generella slutsatser med endast 2 
respondenter, och som t.ex. Monk hävdar så kan man inte acceptera 
någonting som fakta från en fallstudie om man ej har minst 40 subjekt, utan 
mer använda det som vägledande [Mon84]. Men av denna studie så kan jag 
se, att med en gedigen datorvana och en dator med stabila operativsystem 
och program, så kan en användare känna både att softphone i sig är 
användbart, har ett mervärde jämfört med vanlig telefoni och genom att 
kunna ha sladdlöst headset, även kan ge en frihet som en stationär telefon 
normalt sett inte ger.  
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6.3 Diskussion 

 
Båda respondenterna resonerade kring säkerhetsaspekter och driftsäkerhet. 
Med UPS till datorerna och nätverkskomponenterna så blir det klart mer 
intressant i en framtid, anser Sverker Samuelsson på Telia [SveS02]. Med 
en av de nya IP-telefonerna som ser ut precis som en traditionell telefon så 
får man förvisso en till apparat på skrivbordet, men samtidigt så lägger man 
inte in telefonin i datorn med gömt gränssnitt och ställer till det för de som 
ej har god datorvana. 
 
En av de fördelar med softphone som mina respondenter reflekterade över 
är att man blir av med en enhet från sitt skrivbord. En av nackdelarna med 
softphone som respondenterna nämnde, är att användarna känner sig trygg 
med den gamla telefonen och kan ha en, ”om det inte är trasigt så behöver 
du inte fixa det” attityd till att byta ut telefonen mot softphone. Det verkar i 
min mening vara det svåraste hindret för softphone att komma förbi. 
 
Med integrerade webbkameror så ser många mer användbarhet hos 
softphone. Möjligheten att direkt få välja om kameran, vid samtal ska vara 
på eller inte skulle enligt respondent B vara ett mervärde, som i sig gjorde 
att fler valde softphone. Samtidigt som våra nätverk blir snabbare och klarar 
större belastningar, så blir tillämpningsprogrammen mer krävande. Med 
nätverk som prioriterar tal så kommer IP-telefoni att få bättre kvalitet, men 
det kommer att dröja åtskillig tid, (om någonsin) innan det överallt byts 
nätverkskomponenter, så att talpaket prioriteras.  
 
Det finns inget informationssystem som kan uppfylla alla önskemål 
[And94]. Men som en av mina respondenter uttryckte sig ”tekniken ska 
komma till oss, vi ska inte behöva anpassa oss för mycket”. 
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7 Ordlista/definitioner, Referenser och litteraturförteckning 
 

7.1 Ordlista/definitioner 

 
IP-telefoni: IP-telefoni avser lösningar där IP (Internet protocol) används 
som bärare av telekommunikationen, vilket innebär att röstmeddelanden kan 
transporteras via datanätet. http://www.dotcom.se/ip_telefoni/ip_telefoni.asp 
Den 10 maj 2002 
 
Respondent: Den människa som utsätts för intervju kallas respondent eller 
intervjuperson [Beng95]. 
 
Perceptiv: Information kommer ”från miljön till mind”. Inte ”från kroppen 
till mind”. 
www.cs.umu.se/~leo/HCI/FAQ.htm . Den 14 maj 2002 
 
Kognitivt: Begreppet kognition täcker de traditionella intellektuella 
processerna, som problemlösning och resonerande. Medvetandet ses som ett 
komplext system av växelverkande processer som skapar, kodar, omvandlar 
och på andra sätt manipulerar olika typer av information. 
http://www.student.lu.se/~tps97arv/termin1/kognutv/flavell/flavell1.html 
Den 14 maj 2002 
 
Konsistent: Stämma [överens] med, konsekvent [Pri98]. 
 
Teknostress: Ett begrepp som har etablerats på senare tid. Det innebär att 
människor känner sig styrda av tekniken, de tvingas att anpassa sig till ett 
tempo som präglas av datorns snabbhet [Ne98]. Fenomenet Information 
Overload kan även ge det man kallar informationsstress eller teknostress. 
http://www.hb.se/bhs/ith/1-97/jb.htm . Den 16 maj 2002 
 
Tillämpningsprogram: 
Använd program när ett enskilt program, t.ex. Word, avses. Ibland kan 
termen programvara behöva användas när man vill beskriva ett program 
eller programpaket med alla dess ingående delar. Ofta kan program (eller 
tillämpningsprogram om man vill skilja ut dessa från systemprogram) 
användas som svensk motsvarighet även för de engelska termerna 
application, application program och application software.  
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a78 . Den 5 juni 2002. 
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UPS: Uninterruptible Power Supply  strömkälla, ofta batterier, som fungerar 
även vid kortare avbrott på elnätet 
http://www.nada.kth.se/dataterm/fkt.html#d55 . Den 20 maj 2002. 
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8 Bilagor  

Bilaga 1 Softphone gränssnitt. 

 
 
 

                                                                                                                       En bild på hur en 
softphone kan se ut. Bilden på softphone visas som ett gränssnitt på datorskärmen när datorn 
och programmet körs. Ofta är softphonemodellerna en avbild av en vanlig IP-telefon, och har 
liknande funktioner. Just på denna bild är det en softphone av fabrikatet Cisco.



 
   
 

  

Bilaga 2  Respondentfrågor 

 

 
OBS! 
Alla frågor är ställda med mening att jämföra telefoni på detta sätt med traditionell telefoni. 
 

1. Kön  
 

2. Ålder 
 
3. Befattning 

 
4. Område 

 
5. Hur länge har du arbetet hos arbetsgivaren 

 
6. Vilken utbildning har du? (kompetens) 

 
7. Hur länge har du använt IP-telefon via datorn? (kompetens) 

 
8. Hur bedömer du din förmåga att använda datorn? Beskriv din datorvana? (novis-

mycket van) (kompetens) 
 

9. Vilken tillgång till terminal har du? (åtkomlighet) 
 

10. Har du fått någon tidsvinst i ditt arbete jämfört med vanlig telefoni sedan du började 
att använda…? 

 
11. Vilket sätt att kommunicera upplever du som viktigt i ditt arbete? Telsamtal, e-post, 

brev, personliga möten. (förenlighet med människans mentala funktionssätt) 
 

12. Hur ofta använder du någon typ av telefoni som berör dina arbetsuppgifter? 
(förenlighet med människans mentala funktionssätt) 

 
13. Hur ofta använder du någon typ av telefoni som berör  annat än dina arbetsuppgifter? 

(förenlighet med människans mentala funktionssätt) 
 

14. Jämfört med tidigare när du endast hade vanlig telefon och dator. Hur upplever du att 
det är att använda IP-telefoni via datorn? (acceptans) 

 
15. Har du fått någon utbildning på ”verktyget/programmet”? (kompetens) 

 
16.  Isåfall upplever du att det är tillräckligt? (kompetens, acceptans) 

 
17.  Finns det någon manual till ”verktyget/programmet"? (hjälpresurser) 

 
18. Isåfall vad är det för typ av manual (Är det en on-line, pappersbaserad, CD-skiva  

etc.)? 



 
   
 

  

 
19. Upplever du att manualen är bra (förklarar det som du vill på ett sätt som du upplever 

bra)? (förenlighet med människans mentala funktionssätt)  
 

20. Kan man ge ”verktyget/programmet” en personlig touch? (individualisering) 
 

21. Är det bra/mindre bra? (önskvärt eller spelar ingen roll)? (individualisering) 
 

22. Var ”verktygets/programmets” funktioner lätta-svåra att förstå i början? 
(kompetens)+(mentala funktionssätt) 

 
23. Upplever du att lära sig ”verktyget/programmet” är lätt-svårt? (kompetens) + (mentala 

funktionssätt)  
 

24. Hur upplever du att ”verktyget/programmet” fungerar? (från: alltid – ligger nere ofta)? 
(åtkomlighet) 

 
25. Upplever du som användare att ”verktyget/programmet" har de funktioner som du 

behöver? (individualisering)  
 

26. Är det någon funktion som du aldrig använder? (individualisering) 
27. Isåfall vilken? 
28. Varför? 

 
29. Är det någon funktion som du saknar? (individualisering) 
30.  Om ja, vilken/vilka? 

 
31. Hur upplever du att det är när du får in ett samtal till din dator  

när du sitter och arbetar med ngt på skärmen. (acceptans) 
   

      32. Eller när du inte arbetar med någonting på skärmen? (acceptans) 
 

33. Om datorn hänger sig så stannar ju telefonen också, reaktioner för användaren?   
känslor? Upplevelser? (acceptans) 

 
34.Vad heter softphonemodellen? 

 
35.Kan jag senare få ett mail med en bild på gränssnittet? 
 
36.Har ni ett nätverk med komponenter som prioriterar tal? 

 
37.Om inte upplever du att det blir en fördröjning som är störande? 

 
38. Anser du att alla programfunktioner har relevanta namn/ikoner? (förenlighet med 
människans mentala funktionssätt) 

 
39. Tycker du om att använda programmet, ger det någonting extra jämfört med vanlig 
telefoni, eller tvärtom? (acceptans) 
40.Varför? 
  



 
   
 

  

41.  Skulle du kunna tänka dig att ta bort den vanliga telefonen och införa softphone på 
alla ställen (kontor) där datorerna ändå står på hela tiden?           (Acceptans) 
   
42.  Har alla era tänkbara användare av IP-telefoni med softphone 
       vana att läsa elektroniska manualer? (kompetens) 
  
 43. Vad händer om man ringer till en dator med softphone och den            
      datorn inte är påslagen? (åtkomlighet) 

 




