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Sammanfattning 
Ett beslutsstödjande system är ett verktyg som kan användas av beslutsfattare i 
syfte att ta fram information som skall utgöra underlag för beslut. Användar -
gränssnittet anses vara den viktigaste aspekten att beakta i samband med 
utveckling av beslutsstödjande system eftersom det är via detta som 
användarna interagerar med systemet. Enligt litteraturen finns det svårigheter i 
denna utveckling, exempelvis genom att systemet skall stödja olika 
användargrupper samt uppgifter som användarna skall kunna utföra. 
 
I denna uppsats studeras de faktorer som är viktiga att beakta vid utveckling av 
gränssnitt för beslutsstödjande system. Exempel på en faktor som litteraturen 
nämner som viktig är typ av användare. Vidare utreder vi vilka egenskaper hos 
beslutsstödjande system som är av betydelse för faktorerna. Studien baseras på 
intervjuer med tre respondenter från olika IT -företag inom området 
beslutsstödjande system. 
 
Resultatet av undersökningen visar att presentationssättet är den faktor som 
framträder tydligast när det gäller vad som måste beaktas vid utveckling av 
användargränssnittet. Detta med tanke på vissa specifika egenskaper hos 
beslutsstödjande system, t.ex. att användarna genom systemet skall kunna 
analysera information samt göra simuleringar, i syfte att kunna fatta övervägda 
beslut. 
 



  

Abstract 
A decision support system is a tool that can be used in order to generate 
information, which will represent basic data for decision-making.  Since the 
user interacts with the system through the user interface, this interface is 
considered as the most significant aspect when developing decision support 
systems. According to the literature, difficulties can be met when developing 
the user interface. One reason for this might be that the system is supposed to 
support different user groups and various tasks. 
 
In this essay, we are studying factors important when developing the user 
interface. Type of user is a factor that the literature mentions as significant. 
Furthermore we are examining characteristics of decision support system 
which are significant for the different factors. This research is based on 
interviews with three respondents from different enterprises within the subject 
of interest.  
 
The research has shown that the most obvious factor that has to be considered, 
when developing the user interface, is how the information is presented. This 
factor is important because of specific characteristics of decision support 
systems. For example the users shall be able to analyse information and make 
simulations within the system, and thus be capable of making well-considered 
decisions. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till problemområdet och det valda 
uppsatsämnet. Därefter presenteras forskningsfråga, syfte, avgränsningar samt 
definitioner. 

1.1 Bakgrund 
Beslutsstödjande system används av beslutsfattare och ledning i samband med 
processen att fatta beslut. Det är ett verktyg som kan presentera olika former 
av underlag gällande företagets verksamhet i syfte att effektivisera 
beslutsfattandet. De möjligheter som ett beslutsstödjande system kan ge är 
förmågan att hantera komplexa och tidskrävande problem. Dessutom kan tiden 
för beslutsfattande kortas ner samt kan tillförlitligheten hos besluten förbättras. 
Ett beslutsstöd kan ge nya perspektiv på olika problem samt generera ny 
information som stödjer de beslut som skall fattas. Genom dessa egenskaper, 
hos det beslutsstödjande systemet, kan ledningen skapa en strategi samt 
konkurrensfördelar gentemot andra företag. (Marakas, 2003)  
 
Beslutsstödjande system kan producera exempelvis rapporter och analyser etc. 
Detta presenteras för användaren via användargränssnittet i form av tabeller, 
diagram och textdokument etc. (Marakas, 2003)  
 
För användarna är gränssnittet och det beslutsstödjande systemet liktydigt. 
Enligt experter inom beslutsstödjande system anses gränssnittet som den mest 
betydelsefulla komponenten i systemet. Utan ett tillfredställande 
användargränssnitt kan inte användarna utnyttja kapaciteten och 
funktionaliteten hos systemet. (Marakas, 2003) Användarna lägger fokus på 
hur systemet skall användas samt hur systemets utdata presenteras. 
Användargränssnittets design måste beaktas för att användarna skall kunna 
arbeta med systemet samt tolka utdata på ett enkelt sätt. (Sprague & Watson, 
1996) Enligt Bennett kommer inte användarna att nyttja det beslutsstödjande 
systemet om de anser gränssnittet vara otillfredsställande (Bennett, 1983). 

1.2 Problembeskrivning 
I litteratur inom ämnesområdet framhåller författarna betydelsen av användar -
gränssnittet i samband med beslutsstödjande system. 
 
Enligt Jones (1995) är möjligheterna  för att utveckla gränssnitt för besluts -
stödjande system välutvecklade, det finns verktyg för att underlätta detta 
arbete. Trots dessa möjligheter är gränssnittsutvecklingen en svår del i 
utvecklingen av beslutsstödet. Förståelsen för vilka gränssnittsege nskaper som 
stödjer olika användargrupper och uppgifter är begränsad. En svårighet är att 
välja och anpassa representations former och interaktionsstilar så att dessa 
motsvarar användarnas behov.  
 
Att designa användargränssnitt för beslutsstödjande system skiljer sig från 
designen av gränssnitt för traditionella informationssystem. Detta beror dels på 
karaktären hos användarna, vilket innebär att systemen måste förstås av 
användarna. Dessutom måste det beslutsstödjande systemet vara flexibelt 
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eftersom olika beslutsfattare kommer att använda systemet på olika sätt. 
(Sprague & Watson, 1996) 
 
Anledningen till användargränssnittets betydelse för beslutsstödjande system 
tror vi har sin grund i karaktären hos systemet och syftet med dess 
användning. Beslutsstödjande system skall ge beslutsfattare information som 
stödjer beslut när det gäller viktiga frågor kring verksamheten. Eftersom 
besluten är kopplade till företagets konkurrensfördelar borde presentationen av 
beslutsunderlaget vara av väsentlig betydelse för att rätt beslut skall kunna 
fattas. Interaktionen med systemet, dvs. hur användaren kommunicerar och ger 
input till systemet, samt hur informationen presenteras tror vi är beroende av 
ett väl fungerande, strukturerat och förståeligt användargränssnitt. 
 
Med tanke på användargränssnittets betydelse anser vi att det bör ske en 
djupare analys över dess utformning. Enligt Jones (1995) är det viktigt hur 
användargränssnitt för beslutsstödjande system designas för att passa specifika 
användare och uppgifter. Vidare  anser Jones att designen av detta inte enbart 
handlar om att fokusera på det som användaren ser, utan både gränssnittet och 
funktionaliteten är viktiga delar i arbetet att göra användargränssnitten 
framgångsrika. Utvecklingen av gränssnittet innebär att göra funktionaliteten 
tillgänglig för användaren. 
 
Litteraturen för ingen utförlig diskussion kring vad som måste beaktas i 
samband med utveckling av gränssnitt för beslutsstödjande system. Vi har inte 
för avsikt att jämföra gränssnittsutveckling för beslutsstödjande system mot 
traditionella informationssystem. Med anledningen av vad de ovanstående 
författarna nämner om användargränssnitt kopplat till beslutsstödjande system, 
anser vi att detta ämne är intressant att undersöka. 

1.3 Forskningsfråga 
Vilka faktorer är av betydelse vid utveckling av användargränssnitt för 
beslutsstödjande system?  

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid utveckling av 
användargränssnitt för beslutsstödjande system samt varför dessa är viktiga. 
Dessutom vill vi utreda vilka egenskaper hos beslutsstödjande system som kan 
ha betydelse för  respektive faktor . 
 
Faktorer som bör beaktas i samband med användargränssnittets utformning för 
beslutsstödjande system tror vi kan vara en värdefull resurs för utvecklare att 
ha kunskap om. Detta i syfte att skapa välfungerande system som ger högre 
kvalité på besluten. 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen kommer att baseras på systemutvecklarens syn på användar -
gränssnittsutveckling för beslutsstödjande system.  
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1.6 Definitioner 
Nedan följer definitioner som tydliggör begreppet användargränssnitt.  

1.6.1 Användargränssnitt 
Ett användargränssnitt definierar Göransson (2003) som den del av ett system 
som kontrollerar hur informationen visas för användaren. Gränssnittet tar även 
emot styrkommandon från användarna. 
 
Enligt Sprague & Watson (1996) innefattar användargränssnittet hur 
användaren styr funktionen hos systemet, exempelvis via frågor/svar, 
kommandospråk eller menyer etc. Dessutom handlar detta begrepp om hur 
utdata presenteras för användaren, exempelvis grafiskt, i tabell- eller textform 
etc. 
 
Användargränssnittets design och implementation är en förutsättning för det 
beslutsstödjande systemets funktionalitet. Genom användargränssnittet tillåts 
användaren att komma åt de interna komponenter som finns i systemet. 
(Marakas, 2003)  
 
Enligt Lövgren (1993) är det genom användargränssnittet som systemets 
uppgifter görs tillgängliga för användarna. Det är gränssnittet som bestämmer 
hur de kan ta del av uppgifterna som finns inbyggda i systemet. Ur 
användarens synvinkel är dokumentation och support som erbjuds av systemet 
en del av användargränssnittet. 
 
Vi har valt att använda oss av ovanstående användargränssnittsdefinitioner.  
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2 Metod 
I detta avsnitt redogör vi och motiverar för de metodval som ligger till grund 
för undersökningen. Inledningsvis behandlar vi vår forskningsansats. Därefter 
presenteras valet av undersökningsenheter samt respondenter och 
avslutningsvis beskriver vi hur insamlingen och bearbetningen av data 
kommer att genomföras samt hur kvalitén i arbetet kan stärkas. 

2.1 Forskningsansats 
Vår undersökning har karaktären av en fallstudie. Fallstudier fokuserar på att 
undersöka en mindre avgränsad grupp, dvs. en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Studien behöver inte avgränsas till ett fall utan 
flera fall kan ingå i undersökningen. Fallen studeras utifrån ett helhets -
perspektiv och syftet är att få så täckande information som möjligt kring det 
valda området. (Patel, 2003) Genom att använda fallstudiemetodiken kan 
undersökaren fokusera på specifika händelser eller företeelser och försöka få 
fram faktorer som har betydelse för det aktuella området (Bell, 2000). 
Fallstudie är den forskningsstrategi som är bäst lämpad när frågorna ”hur” och 
”varför” skall besvaras, då i kombination med att undersökaren har liten 
kontroll över vad som inträffar och att fokus ligger på det som sker i nuläget, i 
ett verkligt sammanhang. (Yin, 1994) Fallstudien är lämplig i vår under -
sökning eftersom vi studerar den valda företeelsen i sitt verkliga sammanhang 
samt att vi som undersökare har liten kontroll över resultatet i den empiriska 
studien. Ett syfte med arbetet är att undersöka varför faktorerna är viktiga, 
vilket svara på frågan ”varför” och därmed har arbetet karaktären av att vara 
en fallstudie. 
 
Vårt syfte är att utforska den valda företeelsen, vilket definieras som det 
explorativa angreppssättet. En utforskande undersökning karaktäriseras av att 
det finns brister i vår kunskap. Genom att hämta in så mycket information som 
möjligt om undersökningsområdet kan en mer ingående redogörelse ske över 
det valda ämnet. (Patel, 2003) Vår studie har karaktären av att vara explorativ, 
med tanke på att vi avser att hämta in ny kunskap utifrån empiri och befintlig 
teori inom området. Syfte med undersökningen är att ta reda på viktiga 
faktorer vid utveckling av användargränssnittet och koppla dessa mot 
beslutsstödjande systemets egenskaper. Detta samband kan inte återfinnas i 
litteraturen, vilket gör att studien blir utforskande. 
 
Undersökningen är av kvalitativ karaktär eftersom vi vill beskriva det valda 
ämnet och respondenternas syn på företeelsen. Vid kvalitativt inriktad 
forskning ligger fokus på hur individerna upplever och tolkar sin omvärld 
(Backman, 1998). Data som samlas in bearbetas med verbala analyser (Patel, 
2003). Det kvalitativa angreppssättet är bäst lämpat vid undersökningar som 
bygger på fallstudie (Yin, 1994). De aspekter vi vill belysa är av sådan 
karaktär att en kvantitativ metod inte kan tillämpas, det vill säga vår avsikt är 
inte att mäta resultatet av den empiriska undersökningen. 
 
Vår undersökning baseras på teorier kring beslutsstöd och användargränssnitt. 
Utifrån dessa och det empiriska materialet kan vi dra slutsatser gällande 
studiens syfte. Undersökningen är deduktiv i den bemärkelsen att vi inhämtar 
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en teoretisk grund som ger vägledning när det gäller vad som kommer att 
samlas in. Det deduktiva arbetssätte t innebär att forskaren utgår från befintliga 
teorier och principer när slutsatser skall dras om specifika företeelser (Patel, 
2003). Undersökningen innebär att analysera det empiriska underlaget 
gentemot beslutsstödjande systemets egenskaper, i syfte att ta fram faktorer 
som är viktiga vid utveckling av användargränssnitt för beslutsstödjande 
system. Eftersom detta arbete resulterar i kunskap som inte direkt går att 
återfinnas i litteraturen, blir angreppssättet utifrån detta perspektiv induktivt. 
Det induktiva angreppssättet innebär att forskaren skall kunna formulera en 
teori utifrån den undersökta företeelsen (Patel, 2003). 

2.2 Val av undersökningsenheter och respondenter 
Undersökningsenheterna skall utgöras av IT -företag som utvecklar och/eller 
anpassar beslutsstödjande system med tillhörande användargränssnitt. 
Respondenterna skall ha kunskap om utveckling och/eller anpassning av 
beslutsstödjande system samt dess gränssnitt. Eftersom användargränssnittet 
skall stödja systemets funktionalitet är det av betydelse att respondenterna 
även har kunskap om utveckling av beslutsstödjande sys tem. De skall delta i 
kravinsamlingsarbetet för systemet, både när det gäller att samla in krav för 
systemets funktionalitet och dess gränssnitt. Detta är väsentligt för att de skall 
veta vilka faktorer som är betydelsefulla att beakta. Om respondenterna enbart 
utvecklar systemet och dess gränssnitt utifrån en kravspecifikation kanske de 
inte har kunskaper om varför användargränssnittet är utformat på ett specifikt 
sätt. Respondenterna skall ha mångårig erfarenhet eftersom de skall ha hunnit 
arbeta upp erfarenhet och kunskap inom området.  
 
För att komma i kontakt med respondenter som arbetar med beslutsstödjande 
system kommer vi att söka lämpliga företag via Internet. Potentiella företag 
kontaktas i syfte att hitta respondenter som motsvarar urvalskriterierna. För att 
få ett tillräckligt underlag för analys har vi för avsikt att intervjua tre 
respondenter från olika företag. Antalet respondenter tycker vi är rimligt med 
tanke på undersökningens omfattning. Eftersom företagskulturen kan påverka 
de anställdas synsätt är det av betydelse att intervjuerna utförs på olika företag. 

2.3 Datainsamlingsmetod 
Enligt Yin (1994) finns det flera typer av datainsamlingsmetoder som kan 
användas vid en undersökning, där ibland nämns intervju. Vi kommer att 
använda oss av denna metod eftersom vi skall göra en kvalitativ undersökning 
för att ta reda på svaret på vår forskningsfråga. De frågor vi vill besvara i vårt 
arbete är av sådan karaktär att intervju är den bäst lämpade metoden att 
använda. Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer, innefattade 
övergripande frågor samt följdfrågor. Dessa frågor baseras på den teori som 
inhämtas inom undersökningsområdet. En intervjumall kommer att användas 
som stöd under intervjutillfället. Denna innefattar de övergripande frågorna 
och dess följdfrågor (se bilaga 1). 
 
Inför intervjutillfället kommer vi att skicka ut information till respondenten, 
innehållande syftet med undersökningen samt de övergripande frågorna som 
skall behandlas, detta i förberedningssyfte. 
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Vi kommer att ställa inledande frågor för att få en bakgrund om respondenten, 
därefter behandlas de övergripande frågorna inom undersöknings området. 
Beroende på respondentens svar ställs olika följdfrågor. Intervjumallen 
används som checklista för att alla frågor skall täckas in. Intervjuerna kommer 
att spelas in på band för att underlätta vid bearbetning och analys av 
materialet. 

2.4 Bearbetning av insamlad data 
Enligt Yin (1994) är det betydelsefullt att använda en generell analysstrategi i 
samband med bearbetningen av data. Denna strategi har till syfte att behandla 
det inhämtade materialet rättvist, ta fram analytiska slutsatser samt utesluta 
alternativa tolkningar. En av analysstrategierna innebär att förlita sig på 
teoretiska påståenden, vilka ligger till grund för alternativa forskningsfrågor 
samt genomförandet av datainsamlingen.  
 
Den ovannämnda strategin, som har sin grund i teoretiska påståenden, är 
lämplig i vår undersökning, eftersom vi utgående från litteratur har formulerat 
forskningsfråga samt syftet med studien. De valda teoretiska områdena 
kommer att ha betydelse för vilken data som samlas in från empirin. Den 
empiriska undersökningen, bestående av ett antal intervjuer, dokumenteras för 
att inte förbise betydande information samt för att underlätta i samband med 
bearbetning av det insamlade materialet. Denna dokumentation gör så att 
materialet och dess olika tolkningar kan uttydas. Empirin som inhämtas 
sammanställs med hänsyn till det som är relevant för syftet med under -
sökningen och presenteras utifrån de övergripande frågorna. Dessutom 
kommer resultatet från empirin sammanfattas i tabellform för att förtydliga för 
läsaren. Enligt Yin (1994) bör materialet struktureras upp innan det faktiska 
analysarbetet inleds, vilket kan åstadkommas genom användning av 
exempelvis tabeller. 
 
Enligt Yin (1994) finns det olika tekniker för att utföra analysarbetet. En av 
dessa är mönstermatchning, vilken innebär att jämföra mönster i empirin mot 
teori.  Vi kommer att använda oss av mönstermatchning genom att koppla 
faktorer från empirin mot teorin och försöka hitta likheter, skillnader samt 
uttyda samband mellan respondenternas utsagor. 
 
En annan teknik som vi kommer att använda i analysarbetet är att skapa 
förklaringar gällande fallen. Detta är en variant av mönstermatchning som 
innebär att förklara en företeelse genom att bestämma en mängd 
orsakssamband. Dessa samband kan vara komplexa och svåra att mäta, men 
om förklaringarna kopplas till betydande teoretiska påståenden blir resultatet 
av fallstudien bättre. (Yin, 1994) I analysen kommer vi att koppla 
respondenternas utsagor, angående betydelsefulla faktorer, mot teori om 
beslutsstödjande systemets egenskaper. Detta för att ta fram orsakssamband 
och skapa en förklaring över faktorernas betydelse samt hur dessa kan kopplas 
till egenskaper hos beslutsstödjande system. Genom denna analysteknik kan vi 
besvara syftet med arbetet. 
 
Analysen innebär att ta fram de faktorer som respondenterna anser betydelse -
fulla att beakta vid utveckling av användargränssnitt för beslutsstödjande 
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system. Egenskaper hos beslutsstödjande system som går att finna i litteraturen 
kommer att stödja  faktorerna. Det är egenskaperna som gör att en faktor är 
betydelsefull, detta med tanke på karaktären hos beslutsstödjande system. 
 
Analysen kommer att kategoriseras utifrån de faktorer som framkommit i 
empirin. Detta för att underlätta för läsaren och att det blir en tydligare 
koppling till syftet med arbetet. 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet handlar om att kritiskt granska den metod som 
används vid insamling av data för att avgöra informationens tillförlitlighet och 
giltighet. (Bell, 2000) 
 
Reliabiliteten, dvs. tillförlitligheten, är sättet att bedöma till vilken grad 
tillvägagångssättet kan ge samma resultat om det skulle utföras vid ett senare 
tillfälle, men under samma förutsättningar. För att kunna återupprepa en 
tidigare genomförd studie är noggrann dokumentation av stor betydelse. (Yin, 
1994) Om en intervjuperson deltar i samma undersökning vid två olika 
tillfällen kan svaren på intervjufrågorna variera. I en kvantitativ studie innebär 
detta en låg grad av reliabilitet, medan så inte behöver vara fallet i den 
kvalitativa studien. Anledningen till att reliabiliteten inte behöver anses låg i 
den kvalitativa studien kan bero på att in tervjupersonen ändrat uppfattning, fått 
nya insikter och kunskaper inom området. Dessutom kan intervjusituationen 
vara av en annan karaktär, exempelvis kan stämningsläget vara annorlunda. 
Vid kvalitativa studier skall reliabiliteten bedömas utifrån det spe cifika 
intervjutillfället. (Patel, 2003)  
 
För att öka reliabiliteten i undersökningen dokumenterar vi hur vi tänkt 
genomföra undersökningen, detta för att undersökningen skall kunna upprepas 
vid ett senare tillfälle. Under intervjutillfällena kommer vi att använda en 
frågemall för att erhålla liknande struktur på intervjuerna samt för att svaren 
som inhämtas skall täcka in alla områden som behandlas i undersökningen. 
Inför intervjutillfällena skickas information till respondenterna för att de skall 
kunna förbereda sig. Denna information har samma innehåll, vilket kan leda 
till ökad reliabilitet. Genom att spela in intervjuerna erhålls ett tillförlitligare 
material som ligger till grund för undersökningens resultat. 
 
Validiteten, dvs. giltigheten, är det mått som avgör om en fråga mäter eller 
beskriver det den är avsedd till (Bell, 2000). Yin (1994)  delar in validiteten i 
konstruktionsvaliditet, intern validitet samt extern validitet. Genom 
konstruktionsvaliditeten  skapas korrekta sätt för att kunna möjliggöra 
mätbarhet i den undersökning som genomförs. Det finns olika sätt att öka 
denna validitet. Det första sättet är att inhämta bevis från flera olika källor. 
Bland de olika källorna kan nämnas dokumentation, arkivmaterial, intervjuer 
samt direkta observationer. Dessutom bör en kedja av bevis upprätthållas 
under hela arbetet. Detta innebär att en extern person som läser fallstudien 
skall kunna följa alla steg i undersökningen. Det sista sättet att öka 
konstruktionsvaliditeten är att låta respondenterna granska ett utkast på 
fallstudiens rapport. Begreppet intern validitet används i samband med 
beskrivande och kausala studier. Här skapas orsakssamband vilket innebär att 
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söka händelser som leder till andra händelser. Om undersökaren finner ett 
orsakssamband mellan två händelser och missar en ytterligare händelse som 
har inverkan på företeelsen så kan den interna validiteten påverkas negativt. 
Om mönster sammanfaller mellan empiri och teori stärks den interna 
validiteten i undersökningens resultat. Den externa validiteten lägger fokus på 
att bestämma om studiens resultat kan generaliseras utifrån de fall som ingår i 
fallstudien.  
 
Den interna validiteten kan stärkas genom att vi kommer att dokumentera de 
bandade intervjuerna. Genom att dokumentera intervjuerna kan giltigheten hos 
orsakssambanden öka eftersom inte viktiga detaljer i intervjuerna riskerar att 
förbises. 
 
Valet av intervjupersonerna kommer att baseras på fastställda urvalskriterier, 
vilket kan bidra till att öka konstruktionsvaliditeten.  
 



Teori 

 9 

3 Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för det aktuella under -
sökningsområdet. Inledningsvis behandlas vad ett beslutsstödjande system är, 
vilka egenskaper det har samt möjligheterna med systemet. Vidare presenteras 
hur beslutsstödjande system kan klassificeras, hur arkitekturen är uppbyggd 
samt aspekter kring gränssnittet. Slutligen ges en generell redogörelse om 
användare, interaktionsstilar samt användargränssnitt.  

3.1 Definition av beslutsstödjande system 
Detta avsnitt behandlar olika författares syn på beslutsstödjande system och 
syftet med dessa, vilket ger läsaren en inblick i ämnesområdet. Ur 
nedanstående definitioner kan egenskaper hos beslutsstödjande system 
uttydas. Detta är användbart eftersom det går att koppla till syftet med under-
sökningen.  
 
Syftet med beslutsstödjande system är att erbjuda beslutsfattare stöd i 
processen att fatta beslut. Dessa system används av en eller flera beslutsfattare 
och hjälper dem i aktiviteten att fatta beslut genom att erbjuda en samling 
verktyg, vilka ger struktur i beslutssituationer och förbättrar resultatet av det 
fattade beslutet. (Marakas, 2003)  
 
Enligt Sprague & Watson (1996) är beslutsstödjande system datorbaserade och 
designade för att förbättra effektiviteten hos beslutsfattare när de skall utföra 
semistrukturerade uppgifter. Vid lösning av dessa är beslutsfattaren osäker på 
de problem och möjligheter som är kopplade till uppgiften. Dessutom råder 
det oklarhet angående vilka alternativa lösningar som finns samt kriterier och 
fördelar i och med ett taget beslut. Det beslutsstödjande systemets främsta 
uppgift är att stödja beslutsprocessen när beslutsfattaren arbetar med oklara 
problem.  
 
Beslutsstödjande system är tänkta att användas direkt av ledningen och skall 
ge användarna analytiska möjligheter, databastillgång och rapporterings -
möjligheter (Stohr, 1992).  

3.2 Egenskaper hos beslutsstödjande system 
Detta avsnitt är relevant eftersom  ett syfte  med undersökningen är att koppla 
egenskaper för beslutsstödjande system till faktorer som är viktiga att beakta 
vid utveckling av gränssnittet.  
 
Ett beslutsstödjande system har en rad olika karaktäristiska drag och förmågor 
(Turban, 2001).  
 
Ett viktigt kännetecken är att beslutsstödjande system har till uppgift att stödja 
beslutsfattaren och inte  ersätta denne. Beslutsstödet skall hjälpa beslutsfattarna 
samt öka deras förmåga att kunna fatta bra beslut. Genom systemet bör 
beslutsfattaren få kontroll över hela beslutsprocessen. Tillsammans med det 
mänskliga omdömet ger systemet stöd i semistrukturerade och ostrukturerade 
beslutssituationer (Turban, 2001). 
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Det beslutsstödjande systemet skall fungera som stöd i alla faser där beslut 
fattas. Hur processen att fatta beslut genomförs skiljer sig mellan olika besluts -
fattare. Beslutsstödjande systemet ska ll vara utvecklat på ett sådant sätt att det 
passar för alla beslutsfattare oavsett hur de går tillväga vid processen att fatta 
beslut. I och med detta bör de enskilda beslutsfattarna själva kunna kontrollera 
och bestämma hur det beslutsstödjande systemet skall stödja dem i processen 
att fatta beslut. (Källström, 1993) Ett beslutsstödjande system kan ge stöd i 
olika beslutssammanhang, både för enskilda individer, grupper och team. Det 
beslutsstödjande systemet samt dess gränssnitt skall vara användarvänligt och 
vara utformat så att det främjar användarnas interaktion med systemet. 
(Marakas, 2003) Krav som ställs upp är att det beslutstödjande systemet skall 
vara lättanvänt samt kräva få datorkunskaper. Dessutom skall det vara 
anpassningsbart och erbjuda snabb respons till användarna.(Källström, 1993) 
Beslutsfattarens kommunikation med systemet bygger på aktiva val, eftersom 
systemet är under kontroll av användaren (Marakas, 2003). Systemet kan 
användas inom många olika områden, exempelvis marknadsundersökning, 
ekonomisk planering och produktionsstyrning. (Källström, 1993)  
 
Beslutsstödjande system kännetecknas av att de ger stöd på alla lednings -
nivåer, från chefer på högsta nivå till linjechefer. (Marakas, 2003) Om 
problemen har karaktären av att vara mindre strukturerade krävs det ibland att 
flera personer hjälper till i processen att fatta beslut. Dessa beslutsfattare kan 
representera olika avdelningar och nivåer i företaget samt komma från andra 
företag. Det är då viktigt att det beslutsstödjande systemet är utformat så att 
det kan användas av både enskilda och grupper av beslutsfattare. (Turban, 
2001) 
 
Systemet skall kunna ge stöd åt flera beslut, både enskilda beslut samt beslut 
som är sekventiella och beroende av varandra (Marakas, 2003). Dessutom 
skall beslut kring specifika problemsituationer kunna fattas en eller flera 
gånger (Turban, 2001). 
 
För att det beslutsstödjande systemet skall upplevas fördelaktigt måste det vara 
enkelt att kommunicera med, robust samt lätt att kontrollera för användarna. 
Dessutom skall det vara adaptivt samt fullständigt när det gäller viktiga frågor 
som användarna vill behandla. Beslutsfattaren skall ha möjlighet att snabbt 
konfrontera förändrade villkor i verksamheten samt anpassa systemet för att 
möta dessa. För detta krävs att beslutsstödjande systemet är flexibelt så att 
användarna kan lägga till, ta bort, kombinera och ändra delar i systemet samt 
göra omstruktureringar. (Turban, 2001) 
 
Vanliga typer av stöd som ges av ett beslutsstödjande system: (Marakas, 2003) 
 
• Identifierar behovet av beslut 
• Identifierar specifika problem som kräver uppmärksamhet 
• Hjälper vid problemlösning 
• Kompenserar för de kognitiva begränsningarna hos mänskliga besluts -

fattare 
• Erbjuder hjälp i form av råd, analyser eller utvärdering 
• Ökar användarens kreativitet, fantasi eller insikt 
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• Underlättar interaktionen i miljöer där en mångfald av beslutsfattare 
arbetar 

• Utforskar en mångfald perspektiv i ett beslutssammanhang 
• Genererar en mångfald av alternativ med hög kvalitet som kan övervägas 
• Utforskar och testar en mångfald av problemlösningsstrategier 
• Främjar brainstorming och andra kreativa problemlösningstekniker 
• Utforskar en mångfald av analysscenarion för ett givet beslutssammanhang 
• Ökar beslutsfattarens möjligheter att hantera komplexa problem 
• Förbättrar en beslutsfattares svarstider 
• Förhindrar för tidigt beslutsfattande och val av alternativ 
• Erbjuder kontroll över multipla och olikartade datakällor  

3.3 Möjligheter med beslutsstödjande system 
De möjligheter som ett beslutsstödjande system erbjuder kan ha be tydelse för 
vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid utvecklingen av användar -
gränssnittet. Dessutom kan dessa möjligheter ses som egenskaper. 
 
Beslutsstödjande system anses vara ett kraftfullt verktyg i ledningsarbetet. För 
att möta ledningens krav måste det beslutsstödjande systemet kunna erbjuda 
specifika möjligheter som ligger till grund för att skapa framgång. De fördelar 
som kan erhållas via ett beslutsstödjande system passar inte i alla besluts -
situationer eller för alla beslutsfattare. Möjligheterna beror av graden av 
överensstämmelse mellan beslutsfattaren, beslutssammanhanget och det 
beslutsstödjande systemet. Om denna är tillfredsställande kan olika fördelar 
erhållas genom användning av ett beslutsstöd. Dessa fördelar är: (Marakas, 
2003) 
 
• Ökar beslutsfattarens möjligheter att bearbeta information och kunskap 
• Ökar beslutsfattarens möjligheter att hantera omfattande, tidskrävande och 

komplexa problem 
• Minskar tiden som det tar att fatta ett beslut 
• Förbättrar tillförlitligheten hos beslutsprocessen eller resultatet 
• Uppmuntrar utforskande och upptäckt hos beslutsfattaren 
• Ger nya angreppssätt på hur beslutsfattaren kan tänka kring problem-

området eller beslutssammanhanget  
• Skapar nya bevis för att stödja ett beslut eller bekräftar existerande 

antaganden 
• Skapar en strategisk fördel eller konkurrensfördel gentemot konkurrerande 

organisationer 
 
Även om ett beslutsstödjande system är väl utformat finns det vissa 
begränsningar gällande vad det kan ge för stöd: (Marakas, 2003) 
 
• Beslutsstödjande system kan inte erbjuda stöd som motsvarar de förmågor 

som en människa innehar, såsom kreativitet, idérikedom och intuition 
• Kapaciteten hos ett beslutsstödjande system begränsas av det datorsystem 

som det körs på, dess design och den kunskap som det besitter vid tillfället 
för användningen 
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• Språk och kommandogränssnitt är inte ännu tillräckligt avancerat för att 
tillåta naturlig språkbearbetning av användarnas direktiv och förfrågningar 

• Beslutsstödjande system är vanligtvis utvecklade för att passa ett specifikt 
område, vilket innebär att de inte är generaliserbara på flertalet andra 
sammanhang för beslutsfattande  

3.4 Kategorisering av beslutsstödjande system 
Hur beslutsstödjande system kategoriseras är relevant eftersom 
kategoriseringen bygger på egenskaper hos dessa system. 
 
Det finns en mängd olika sätt att kategorisera beslutsstödjande system. Denna 
indelning grundar sig på typ av stöd som skall erbjudas; beslutssituationen; 
graden av vägledning och tillvägagångssätt som ges användaren; om fokus 
ligger på data, text, regler eller modeller; om fokus ligger på individuella eller 
multipla beslutsfattare. Det är av betydelse att förstå de specifika egenskaperna 
som klassificerar de beslutsstödjande systemen eftersom de ligger till grund 
för designen och implementationen av ett nytt system. (Marakas, 2003) 
 
En metod bygger på att dela in beslutsstödjande system i två huvud-
inriktningar, datacentrerade och modellcentrerade system. Den förstnämnda 
innebär att fokus ligger på datahämtning och aktiviteter för att stödja analys -
arbetet. Det modellcentrerade angreppssättet stödjer aktiviteter som möjliggör 
simuleringar och som generar förslag på handlingar. (Marakas, 2003) 
 
En annan klassificering bygger på aspekter gällande problemlösnings -
sammanhanget. De formella  beslutsstödjande systemen innefattar beslut som 
är återkommande. Detta innebär att användaren regelbundet interagerar med 
systemet för att det skall bli konsekventa och effektiva beslut. Denna typ av 
beslutsstödjande system har en design som inte tenderar att ändras. Systemet 
utvecklas under en längre tid med gradvisa förfiningar. Det ger ett tillförlitligt 
stöd i beslutsfattandet. Ad hoc systemen är en kategori av system som används 
för ett särskilt ändamål och fokuserar på ett begränsat problemlösnings -
sammanhang. Besluten är vanligtvis inte återkommande och inte heller lätta att 
förutse. I dessa system har beslutssituationen stor betydelse för designen och 
implementationen. (Marakas, 2003)  
 
En ytterligare indelning är riktade och icke riktade beslutsstödjande system. 
Dessa handlar om till vilken grad som systemet ger vägledning vid besluts -
fattandet, dvs. på vilket sätt användaren får hjälp med att strukturera och 
genomföra beslutsfattandet genom att använda operatorer. Med operatorer 
avses menyer, knappar, modeller, algoritmer och verktyg etc. (Marakas, 2003)  
 
Procedurella  och icke procedurella system är en klassificering som 
representerar användarens möjligheter att kunna ange vilken information som 
önskas samt på vilket sätt den skall presenteras. Ett beslutsstödjande system 
som använder ett i hög grad procedurellt dataåtkomstspråk kräver att 
användaren ger detaljerade krav över hur data skall hämtas och exakt hur 
bearbetningarna skall utföras. En liten avvikelse från de syntaktiska reglerna, 
t.ex. missade parenteser eller komma etc., kan resultera i att systemet inte 
känner igen kommandot eller att oväntade resultat erhålls. System som bygger 
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på mindre procedurella språk, ex. Oracle som har SQL, tillåter användaren att 
använda ett inte lika procedurellt angreppssätt när de skall ge kommandon och 
göra förfrågningar. Icke procedurella kommandostrukturer, som är lättare att 
förstå och konstruera, kräver trots det att användaren måste följa en samling 
regler gällande ordningsföljd och syntax, vilket är annorlunda jämfört med hur 
människor tänker och konverserar. Om ett kommandoorienterat besluts -
stödjande system skall kunna användas effektivt måste användarna lära sig ett 
nytt vokabulär. (Marakas, 2003) 
 
Naturligt kommandospråk är ett sätt där användaren kan använda en 
kommandosyntax som liknar det naturliga språket. Detta är mer tolerant om 
exempelvis vissa tecken utelämnas, det kan lära sig att förstå användarens 
intentioner över tiden. Utvecklingen inom detta område har dock inte nått 
speciellt långt. (Marakas, 2003) 
 
Spreadsheetsystem kan användas i beslutsstödjande system för att representera 
kunskap. Det är en enkel och kraftfull metod som visar samband genom 
användning av matriser med rader och kolumner. Detta tillåter användaren att 
skapa och representera samband samt manipulera dessa för att erhålla resultat. 
Kraftfulla miljöer för detta är exempelvis Microsoft Excel. (Marakas, 2003) 
 
Beslutsstödjande system kan ge stöd åt enskilda eller flera beslutsfattare. 
Vanligtvis fattas beslut av flera personer. Designen, implementationen och 
användningen av systemet skiljer sig beroende på om det beslutsstödjande 
systemet skall användas av en eller flera beslutsfattare. (Marakas, 2003) 
 
Anledningen till att det finns så många olika typer av beslutsstödjande system 
är att det finns så många olika typer av problemsammanhang. Det är också 
många typer av beslutsfattare som skall erbjudas stöd. (Marakas, 2003) 

3.5 Arkitekturen hos ett beslutsstödjande system 
Arkitekturen hos ett beslutsstödjande system kan delas in i tre komponenter; 
data, modell och dialog. Dialogdelen är intressant för oss eftersom det har sitt 
fokus på gränssnittet, vilket är en central del i vårt arbete. 
 
Det beslutsstödjande systemet kan beskrivas utifrån dess ingående delar och 
hur de är kopplade till varandra. De olika delarna i det beslutstödjande 
systemet är dialog, data och modell. (Källström, 1993) Sprague & Watson 
(1996) delar också in systemet i dessa tre komponenter. Data och modeller är 
de två grundläggande komponenterna i det beslutsstödjande systemet, medan 
dialogen ger beslutsfattaren åtkomst till dessa samt gör att de kan användas. 
Dialogkomponenten är ett mjukvarugränssnitt genom vilken användaren utför 
handlingar och tar emot output från systemet. 
 
Dialogdelen sägs vara den viktigaste komponenten i beslutsstödjande system. 
En anledning till varför dessa system misslyckats är att dialogdelen varit 
utformad på sådant sätt att den varit för svåra att använda. Ett system bör vara 
utvecklat på sådant sätt att dialogen kan anpassas utifrån användarens 
önskemål. De olika dialogalternativen kan vara menyer, frågor och svar samt 
kommandon etc. Effektiviteten hos dialogen, dvs. gränssnittet, i ett besluts -
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stödjande system bedöms utifrån ett antal kriterier. Bland dessa kan nämnas 
den tid det tar att lära sig det beslutsstödjande systemet, mängden 
handhavandefel under en viss bestämd tid eller handling samt tiden det tar att 
återfå kunskaperna om systemets användning om det inte nyttjats under en tid. 
Ytterligare aspekter är tiden det tar att välja rätt indata och mata in denna samt 
antal möjliga handlingsalternativ vid ett användningstillfälle. (Källström, 
1993)  
 
Dialogkomponentens betydelse kan bekräftas genom att det är denna som 
användaren uppfattar som systemet. Det som användaren måste veta för att 
använda systemet, de val som kan ges för att styra systemets handlingar samt 
de alternativa representationsformerna för presentation av resultatet är 
betydelsefullt att beakta. (Sprague & Watson, 1996) 
 
Viktiga överväganden vid design av dialogdelen: (Sprague  & Watson, 1996) 
 
• Vilka är de potentiella användarna? Vanligtvis har beslutsstödjande system 

flera användare. Skall flera alternativa dialoger kunna väljas? Skillnad 
mellan nybörjare och mer erfarna användare. 

• Enkelhet kontra flexibilitet? En dialogdel som är lätt att använda är sällan 
flexibel. Där systemet ställer frågor och användaren svarar passar ofta för 
nybörjare som skall utföra välstrukturerade uppgifter, men det ger dock 
ingen flexibilitet. 

• Menyorienterande system eller kommandospråk? Kommandosprå k gör att 
användaren får mer kontroll, men kräver mer kunskap vid användning av 
systemet.  

• Krävs träning att använda systemet eller är frekvent användning nödvändig 
för att komma ihåg syntaxen?  

• Är användaren systematisk eller intuitiv i sitt sätt att arbeta med systemet? 
En systematisk användare föredrar en menyorienterad dialog, medan en 
intuitiv föredrar flexibilitet hos kommandospråket. 

• Skall systemet användas av beslutsfattaren eller av en s.k. mellanhand? 

3.6 Användargränssnitt kopplat till beslutsstödjande 
system 
Avsnittet behandlar varför användargränssnittet är betydelsefullt för besluts -
stödjande system samt generella funktioner hos dessa gränssnitt. Detta är 
relevant eftersom det innehåller aspekter som går att koppla till syftet med 
arbetet. 
 
Anvä ndargränssnittet anses av många experter som den mest betydelsefulla 
komponenten i systemet, detta eftersom kraften, flexibiliteten och enkelheten 
att använda systemet beror av gränssnittet. En annan orsak till varför gräns -
snittet är betydelsefullt är att användaren ofta upplever att gränssnittet är 
systemet. Om ledningen och dess beslutsfattare inte använder systemet kan 
detta ofta hänföras till att besvärligt användargränssnitt. (Turban, 2001) Även 
Stohr (1992) framhåller vikten av användargränssnittets betydelse för 
acceptansen av och effektiviteten hos det beslutsstödjande systemet. Enligt 
Bennett (1983) är användargränssnittsutvecklingen av betydelse eftersom 
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gränssnittet skall stödja beslutsfattaren och presentera data som är relevant för 
situationen, visa tillgängliga alternativ samt erbjuda möjlighet till val mellan 
alternativen.  
 
När gränssnittet skall utvecklas är det av stor vikt att fokus läggs på hur 
presentationen sker. Presentationsspråket skall vara utformat så att användaren 
tycker att det passar för de uppgifter som skall utföras och att det som visas 
kan tolkas av användaren på ett enkelt sätt. Utvecklaren bör tänka på att 
användarens handlingar för att utföra en uppgift bör bestå av så få steg som 
möjligt. Dessutom skall det vara ett enkelt gränssnitt som minimerar antalet 
användarfel. Användaren har lättare att ta till sig information som är 
presenterat i ett känt format samt skall användaren kunna utföra vissa 
handlingar med kortkommandon som är kända sedan tidigare program. 
(Bennett, 1983) 
 
För att användargränssnittet hos ett beslutsstödjande system skall bli tillfreds -
ställande måste utvecklaren ta hänsyn till användaren. För att underlätta för 
utvecklaren finns frågor som kan ställas: (Bennett, 1983) 
 

• Vad ser användaren på skärmen? Känner användaren igen 
informationen som visas? Vet användaren vilken handling som bör 
utföras? 

• Vad måste användaren veta för att kunna tolka och ge mening till det 
som visas på skärmen? Användaren måste känna till både uppgiften 
som skall utföras samt operationerna hos systemet. 

• Vad kan eller måste användaren göra med systemet för att nå syftet 
med användningen? Vilka funktioner finns i gränssnittet? Vilka 
interaktionssekvenser behövs för att nå resultat? Vilken hjälp erbjuds 
gällande vilken handling som skall utföras? 

 
Bennett (1983) har tagit fram tre principer som kan användas för design av 
grafiska användargränssnitt som skall stödja ledningen när de skall fatta 
beslut. Den första principen är att presentera guider till användarnas 
handlingar. Varje presentation skall ha text och grafiska symboler för att 
åstadkomma ett innehåll till användarens handling. Designen är 
tillfredsställande när användaren kan göra de handlingar han/hon vill genom 
gränssnittet samt att det finns indikationer som visar hur dessa handlingar kan 
utföras. Den andra principen fokuseras på hur data skall representeras och 
vilka handlingar och operationer som kan appliceras på representationerna. 
Data kan visas via schematiska former och strukturer, exempelvis tabeller, 
kartor och grafer. Det är viktigt att utvecklaren tar i beaktande vilka handlingar 
användaren vill göra i en situation samt vad användaren tolkar från en viss 
representation. När en typ av data skall visas kan detta representeras på flera 
olika sätt, men beroende på de olika representationssätten kommer användaren 
att uppfatta informationen som olika fast det egentligen är samma data. Det är 
därför viktigt i beslutsstöd att användaren kan tolka representationerna som 
används. Den sista principen är att systemet skapar en tydlig struktur för 
representation som skall gynna användarkontroll. Denna princip behandlar vad 
användaren måste veta för att kunna interagera med systemet.  
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För att användargränssnittets design skall kunna ske är det viktigt att det finns 
en tydlig föreställning om vem användarna är och vad deras uppgifter är 
(Stohr, 1992) . 
 
Beslutsstödjande system får inte ta del av de fördelar som ges av ett universellt 
och vanligt gränssnitt. De har inte karaktären att vara allmänna applikationer 
som skall användas av en mångfald av användare i en mängd av sammanhang. 
Ett beslutsstödjande system är en domänspecifik applikation som vanligtvis 
utformas för att användas av mindre grupper. Genom detta är det inte lätt att 
använda sig av ett vanligt användargränssnitt vid design och implementation. 
Gränssnittet designas, liksom systemet, för den specifika användaren eller 
användarna av systemet. (Marakas, 2003) 
 
Gränssnittet för ett beslutsstödjande system stödjer interaktionen och 
kommunikationen mellan systemet och användaren. Det innefattar mjukvaru-
komponenter, såsom menyer och kommandospråk, samt hårdvarukomponenter 
innefattande exempelvis en mångfald av styrmöjligheter och möjligheter för 
input. Dessutom måste användargränssnittet hantera aspekter gällande den 
mänskliga interaktionen, tillgängligheten, användbarheten, användarens 
färdigheter, felfångst och rapportering samt dokumentationsaspekter etc. 
(Marakas, 2003) 
 
Det finns ett antal komponenter och designaspekter som bör ses över i 
samband med utformningen av gränssnittet. Gränssnittet för ett besluts -
stödjande system består av två komponenter; kommunikationsspråk samt 
presentationsspråk. (Marakas, 2003) 
 
Kommunikationsspråket innefattar det som kan kopplas till användarens 
direkta kommunikation med systemet. Denna komponent handlar om de olika 
sätt på vilka inmatning av data kan ske, exempelvis genom tangentbord, mus 
eller touchpad etc. Den vanligaste aspekten inom kommunikationsspråket är 
användningen av menyer. Dessa ger användaren möjlighet att på ett 
strukturera t och intuitivt sätt välja bland de funktioner, alternativ, kommandon 
och resultat som kan erhållas genom beslutsstödjande systemet. Genom att 
menyerna är riktigt organiserade och logiskt designade, kan dessa hjälpa 
oerfarna användare i kommunikationen med systemet samt effektivisera 
experternas navigering. (Marakas, 2003)  
 
Presentationsspråket är den komponent där alla aktiviteter sker. Det är denna 
som visas för användaren, vad användaren kan göra och vad som upplevs vid 
användningen av det beslutsstödjande systemet. De olika enheter som kan 
användas är skrivare, plotters och monitorer (ljud och bild) etc. Skärmbilder 
som visas kan innefatta grafer, tabeller, diagram/kartor, meddelanden etc. 
Presentationsspråket är systemets sätt att kommunicera med användaren. Hur 
informationen presenteras för användarna har stor betydelse för om de skall 
uppleva den värdefull och hur exakt den kan tolkas. Presentationsspråket 
måste vara designat på ett sådant sätt att användaren kan välja hur 
informationen skall presenteras, antingen att presentationssättet kan 
fördefinieras eller att det kan väljas direkt vid användningen av systemet. 
Genom detta kan informationen studeras utifrån olika perspektiv, vilket 
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garanterar att den output som visas är passande för de olika användarna av 
beslutsstödjande systemet samt för de olika problemsammanhang och beslut 
som skall stödjas av systemet. (Marakas, 2003) 
 
Kommunikations- och presentationsspråket måste designas så att de överens -
stämmer med varandra. Detta för att beslutsstödjande systemet skall upplevas 
användarvänligt. (Marakas, 2003) 
 
De generella funktionerna hos användargränssnittet för ett beslutsstödjande 
system: (Marakas, 2003) 
 
Kommunikationsspråket 
• Tillåter interaktion med det beslutsstödjande systemet genom varierande 

dialogstilar 
• Identifierar de typer av input som skall ges för att ställa frågor till det 

beslutsstödjande systemet 
• Ger stöd för kommunikation bland multipla användare 
• Kan innehålla en mängd olika format, däribland menystyrning, frågor/svar, 

procedurellt kommandospråk eller naturligt kommandospråk 
• Kan fånga och analysera tidigare dialoger så att framtida interaktioner kan 

förbättras 
 
Presentationsspråket 
• Erbjuder olika presentationsformer av data 
• Tillåter användaren att skapa detaljerad rapportdefinition 
• Tillå ter skapande av formulär, tabeller och grafik som output 
• Kan erbjuda samtidig tillgång till många fönster och vyer av data 
 
Fokus hos ett beslutsstödjande system ligger på kvalitén och användbarheten 
hos systemet. De krav som ställs på gränssnittet är kopplade till möjligheterna 
att kommunicera med systemet. Designern måste bestämma de olika kanalerna 
och metoderna för kommunikation som skall vara tillgängliga för det besluts -
stödjande systemets användare samt när dessa skall vara åtkomliga. Menyer, 
rapportstrukturer, kommandogränssnitt och outputformat bestäms under 
utvecklingsfasen. Utvecklaren måste identifiera de olika typer av förfrågningar 
som en beslutsfattare kan ställa till systemet och de passande svar som besluts -
stödjande systemet skall kunna ge som resultat. (Marakas, 2003) 

3.7 Användare 
Användare är en central del vid utveckling av användargränssnitt. Eftersom 
det är de som skall använda det beslutsstödjande systemet är detta område 
relevant att beakta.  
 
De som skall använda systemet har oftast olika bakgrund, kunskap och 
erfarenhet. Därför är det viktigt att ta reda på användarnas karaktäristiska 
egenskaper och i vilket sammanhang systemet skall användas innan användar -
gränssnittet designas. Designen bör inledas med en noggrann förståelse av de 
tänkta användarna, exempelvis deras ålder, kön, utbildning, mål samt 
personlighet. Detta eftersom människor tänker, lär sig samt löser problem på 
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olika sätt. Det kan finnas flera typer av användare som skall använda systemet 
och dessa har ofta olika mål med systemet och dess design. Det kan vara svårt 
att designa användargränssnittet om det är flera användartyper eftersom 
utvecklarna måste ta hänsyn till olika synpunkter om hur gränssnittet bör se ut. 
De olika användartyperna kan vara förstagångsanvändare eller nybörjare, 
kunniga medelanvändare samt expertanvändare. (Shneiderman, 1998) 
 
De användare som är nybörjare har begränsade kunskaper om uppgiften samt 
användargränssnittet. Förstagångsanvändarna känner till uppgiften men har 
begränsade kunskaper om gränssnitt. Designern måste få dessa användare att 
känna sig trygga i användningen av systemet och dess gränssnitt. Uppgifterna 
som skall utföras i systemet måste vara enkla så att användaren klarar av dem. 
Det är även viktigt att dessa användare får tillgång till manualer och 
felhantering i syfte att minska deras osäkerhet. (Shneiderman, 1998)  
 
En användare på medelnivå  har goda kunskaper om gränssnittet och uppgiften 
som skall utföras. De har dock svårigheter med att ta till sig de olika meny-
strukturerna i det system som skall användas. Designer måste tänka på att 
dessa användare behöver liknande sekvenser av handlingar, meningsfulla 
meddelanden samt en online-manual över uppgiften och gränssnittet. 
(Shneiderman, 1998)  
 
Expertanvändaren  har insikt i både uppgiften och gränssnittet. Dessa 
användare vill minimera tiden det tar att utföra arbetet. Designerns uppgift är 
att de får en kort responstid, en kortfattad feedback samt att de skall kunna 
göra handlingarna med bara några få knapptryckningar. (Shneiderman, 1998) 
 
När ett system har flera användartyper kan en nivåstruktur skapas som har till 
syfte att lära användarna att använda systemet och dess gränssnitt. Detta 
bygger på att nybörjarna först får ett gränssnitt med endast ett fåtal objekt och 
handlingar. Allteftersom de lär sig och behöver fler alternativ för att kunna 
utföra uppgiften kommer de till en högre nivå med ett mer avancerat 
gränssnitt. De användare som har mer grundkunskap om uppgiften och gräns -
snittet kan snabbare ta sig till de högre nivåerna. Ett annat sätt som kan 
användas när användarna har olika grundkunskaper är att nybörjare får mer 
information och feedback än vad expertanvändarna får. (Shneiderman, 1998) 

3.8 Interaktionsstilar 
Avsnittet tar upp olika sätt när det gäller hur användaren kan interagera med 
systemet. Detta kan vara en faktor som bör beaktas vid utvecklingen av 
användargränssnittet. 
 
Designern har till uppgift att välja vilka interaktionsstilar som skall användas. 
De stilar som finns är; direkt manipulation, menyval, formulär, kommando-
språk samt naturligt språk. (Shneiderman, 1998)  
 
Direkt manipulation  innebär att det finns en visuell representation av objektet 
eller handlingen. Detta gör att användaren lätt kan utföra den tänkta 
handlingen och se det aktuella resultatet. Denna stil gör att användarna på ett 
enkelt sätt kan lära sig systemet och dess gränssnitt. (Shneiderman, 1998)  
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Interaktionsstilen menyval innebär att användarna får en lista med alternativ 
där de kan välja den som passar uppgiften bäst och därefter se vilken effekt det 
aktuella valet skapar. Om terminologin och betydelsen av valalternativen är 
greppbara och tydliga underlättar detta för användaren vid utförandet. De 
behöver inte ägna tid till att lära och memorera hur systemet skall användas 
samt behöver de endast utföra ett fåtal handlingar. I och med att alla alternativ 
presenteras för användaren samtidigt passar detta exempelvis i samband med 
beslutsfattande. Vid användning av denna interaktionsstil krävs att alla 
funktioner stöds samt att terminologin är passande och används konsekvent. 
(Shneiderman, 1998)  
 
Formulär används då det krävs att användaren matar in information till 
systemet. Det är viktigt att användaren förstår vad som är tillåtet att mata in 
samt hur inmatningen skall ske. Denna interaktionss til passar medelanvändare 
och expertanvändare. (Shneiderman, 1998)  
 
Kommandospråk är lämpligt för system som skall användas av expert-
användare. Användarna måste lära sig språkets syntax och genom denna kan 
de uttrycka komplexa uppgifter på ett snabbt sätt. Möjligheterna att göra fel är 
stora och systemet erbjuder få felhanteringsfunktioner. Det krävs träning för 
att använda denna interaktionsstil. Felmeddelanden och onlinehjälp erbjuds 
sällan i denna interaktionsstil. (Shneiderman, 1998) 
 
Naturligt språk  innebär att systemet skall hantera kommandon som bygger på 
det naturliga språket, dvs. olika meningar och fraser som användaren 
formulerar. Denna interaktionsstil har bland forskare och utvecklare inte nått 
någon direkt framgång. (Shneiderman, 1998)  

3.9 Användargränssnitt 
Detta avsnitt kompletterar användargränssnittsteorin för beslutsstödjande 
system. 
 
Ett användargränssnitt är länken mellan systemet och användaren. Gräns -
snittets uppgift är att kommunicera med användaren så att informationen i 
systemet når användaren. Användargränssnittet skall vara flexibelt, konsistent 
och enkelt. (Bodker, 1991) 
 
Vid utveckling av användargränssnittet är det av betydelse att alla aspekter av 
gränssnittet ses över. Stor vikt bör läggas på att gränssnittet blir flexibelt oc h 
ger användarna variationsmöjligheter på hur deras uppgift kan lösas och hur de 
når sina mål. Dessutom är det en fördel om användarna kan justera systemet 
att passa dem bättre. (Bodker, 1991) 
 
Användargränssnittet stödjer användaren när en uppgift skall utföras. Det är 
viktigt att veta vilka uppgifter som systemet och gränssnittet skall stödja 
eftersom gränssnittet designas utifrån den speciella situationen. Utifrån detta 
är det inte säkert att alla generella principer gällande användargränssnittet 
utformning kan appliceras eftersom de flesta situationer är unika samt att 
uppgifternas utförande kan skilja sig. (Bodker, 1991)  
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När användargränssnittet utvecklas bör användarnas kunskaper och vem som 
skall använda systemet tas i beaktande eftersom detta har betydelse för hur 
gränssnittet skall se ut och fungera. För att användarnas arbete skall bli så 
effektivt som möjligt är det av betydelse att användarna förstår och kan 
använda gränssnittet utifrån deras kunskaper, exempelvis kan ett gränssnitt för 
experter vara svårt att använda för nybörjare. (Bodker, 1991)  
 
Ett bra användargränssnitt tillåter användarna att interagera med systemet 
genom en rad olika handlingar och operationer, beroende på vad de kan och 
vill göra med systemet. Det är dessutom viktigt att gränssnittet stödjer 
användarna om fel uppstår och att de förstår hur problemet skall lösas. 
(Bodker, 1991) 
 
Det finns fyra principer som kan tillämpas för att få en bra design av gräns -
snittet. Dels bör alla tillstånd och handlingsalternativ vara synliga för 
användarna så att de vet vad de kan göra när de använder systemet. Det är 
även viktigt att det finns en bra konceptuell modell som ger en tydlig bild över 
systemet. Gränssnittet bör innehålla en bra kartläggning för att åskådliggöra 
relationerna mellan händelserna som sker i systemet. Den sista principen 
fokuserar på att användarna skall få kontinuerlig information över det som 
systemet utför. (Shneiderman, 1998) 
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4 Empiri 
Under detta avsnitt kommer vi att först ge en beskrivning över de respondenter 
som medverkat i undersökningen. Därefter presenteras en sammanställning 
över det insamlade intervjumaterialet i ett antal kategorier. Dessa kategorier 
utgår från de övergripande frågor som ställdes under intervjutillfället.  

4.1 Beskrivning av respondenterna 
Respondent A har civilekonomutbildning och har arbetat 5 år inom 
IT-branschen i det nuvarande företaget. Respondenten är ansvarig för 
företagets supportavdelning, vilken är integrerad med utvecklingsavdelningen. 
Intervjupersonen har 5 års erfarenhet inom området beslutsstödjande system. 
Företaget som respondenten arbetar på har ca 20 anställda.  
 
Respondent B har civilingenjörsexamen inom elektronik och har arbetat inom 
databranschen och med beslutsstödjande system sedan slutet av 60-talet. 
Intervjupersonen har arbetat på det nuvarande företaget sedan 1995. Företaget 
som respondenten arbetar på har 55 anställda. 
 
Respondent C har maskiningenjörsexamen och har arbetat som system-
utvecklare sedan 1970. Intervjupersonen har jobbat på företaget sedan 1996 
och är region ansvarig för offentlig verksamhet. Respondenten har arbetat med 
beslutsstöd sedan slutet av 70-talet. Företaget som respondenten arbetar på har 
280 anställda. 

4.2 Intervju med respondent A 
Nedan presenteras en sammanställning över det insamlade materialet från 
respondent A. 

4.2.1 Typ av beslutsstödjande system 
Företaget utvecklar beslutsstödjande system som kan innefatta processverktyg, 
balanserat styrkort och ABC-kalkyl. 

4.2.2 Uppgifter i det beslutsstödjande systemet 
Genom det beslutsstödjande  systemet skall användaren kunna utföra analyser 
med hjälp av olika siffror, grafer, rapporter och annan data. Användarna ska ha 
möjlighet att manipulera informationen. Detta skall resultera i att användarna 
kan analysera sin verksamhet. 
 
ABC-kalkylen är ett verktyg som kan användas för att analysera kunder, 
produkter och marknader i syfte att kunna fatta beslut om framtida satsningar. 
Verktyget kan ta fram lönsamhet och beräkna kostnader för produkter, tjänster 
samt kunder. Detta kan illustreras i detaljerade kalkyler. 
 
Balanserat styrkort kan utgöra underlag för definition av företagets vision och 
strategi. Utifrån definierade mål bestäms kritiska framgångsfaktorer som kan 
användas för att kontrollera om målen har uppnåtts. Balanserade styrkortet 
visar grafiskt, exempelvis genom stapeldiagram, resultatet av olika mätningar, 
däribland kundnöjdhet. 
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Processverktyget innebär att ta fram de processer och flöden som finns i 
företagets verksamhet. Dessa processer kan tilldelas resurstid och kostnad för 
att ge underlag för förbättringspotential. Processerna delas in i aktiviteter som 
i sin tur analyseras för att kunna förbättra effektivitet. 

4.2.3 Faktorer att beakta vid utveckling av användar-
gränssnitt för beslutsstödjande system 
Enligt respondenten är det viktigt att gränssnittet är användarvänligt; det ska 
vara enkelt att mata in, editera samt ta bort information. Dessutom skall 
användaren få en översikt över programmet och dess innehåll när det startas 
upp för användning.  
 
En annan viktig aspekt vid utformningen av det beslutsstödjande systemet och 
dess gränssnitt är att det skall ge tillgång till online-hjälp, manualer och 
dokumentation som ger användaren vägledning vid användning av systemet. 
Dessa har till syfte att stödja användaren om problem uppstår i samba nd med 
utförandet samt främja det fortsatta arbetet. 
 
En betydande faktor är att gränssnittet stödjer en importfunktion. Syftet med 
importfunktionen är att den skall underlätta inmatningar av information till 
systemet. Överföring av data kan ske från exempelvis Excel till ABC-
kalkylen. Genom importfunktionen slipper användarna utföra manuella 
inmatningar, vilket kan vara ett omfattande arbete med tanke på de stora 
datamängder som skall läggas in i systemet.  
 
Ytterligare en faktor som är betydelsefull att beakta är användarnas åtkomst -
rättigheter till systemets funktioner. Olika användargrupper kan få tillgång till 
olika delar av systemet. En användare kan tilldelas åtkomst till olika 
avdelningars information eller specifika funktioner. Antingen kan användaren 
enbart få läsrättigheter över viss information eller möjlighet att både läsa och 
skriva. Om användaren inte har tilldelats någon läsrättighet, kan han/hon inte 
komma in i det aktuella fönstret/modulen i gränssnittet. 
 
En annan viktig aspekt som bör ses över vid utformning av användar -
gränssnittet är att det skall vara på nybörjarnivå. Detta gäller oavsett 
användarnas kunskapsnivå eller om de har erfarenhet av liknande system och 
produkter. Gränssnittet skall vara enkelt utformat så att det underlättar när 
information skall matas in och när funktioner skall användas. Dessutom skall 
utformningen av gränssnittet vara konsekvent och enhetligt genom hela 
programmet. Det skall vara liknande utseende mellan de olika formulären för 
att användaren skall känna igen sig vid användningen av systemet och dess 
funktioner. Samma typ av gränssnittsinnehåll skall kunna återfinnas på samma 
ställe och gridarna skall fungera på liknande sätt. Det är en fördel att använda 
Windowsstandarden eftersom de flesta känner igen sig i de menyer och 
funktioner som ingår. 
 
Det är viktigt att beakta hur informationen skall presenteras för användaren. 
Användaren skall kunna välja hur de vill att informationen skall presenteras. 
Det är viktigt att användaren får grafiska översikter över de n information och 
det resultat som skall visas. I analyssyfte är olika typer av diagram, 
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exempelvis stapeldiagram och cirkeldiagram, lämpliga att använda. Andra 
grafiska presentationer kan vara gridar och tabeller. Det är väsentligt att 
informationen kan visas på olika sätt eftersom alla användare har olika krav 
och önskemål, vilka bör tillgodoses. Det skall inte finnas någon begränsning i 
systemet gällande hur data kan presenteras. Hur användarna vill att 
informationen skall presenteras kan skilja sig beroende vilket 
verksamhetsområde de tillhör. Presentationssättet kan för definieras i samband 
med utformningen, exempelvis att det skall vara specifika standardrapporter 
och standarddiagram. Användaren skall dock själv kunna modifiera och välja 
hur informationen skall presenteras när hon/han interagerar med systemet. De 
fördefinierade presentationssätten anpassas inte till olika användartyper och 
verksamhetsområden utan de gäller för alla användare. 
 
Systemet och dess gränssnitt bör möjliggöra att informationen kan exporteras 
till andra system när den skall presenteras. Detta görs genom användning av en 
exportfunktion.  
 
Systemet skall erbjuda många olika varianter på hur data och information kan 
analyseras samt hur rapporterna skall vara utformade. För detta finns olika 
analys- och rapportfunktioner inbyggda i programmet som användaren kan 
välja via gränssnittet. 
 
En viktig aspekt i samband med användarens interaktion med systemet är den 
tid det tar att mata in uppgifter i systemet och hur systemet stödjer detta. Som 
tidigare nämnts finns importfunktioner för detta ändamål. Dessutom skall 
systemets kalkyleringar och analyser utföras inom en kort tid. Detta för att 
användaren skall få snabb respons ifrån systemet och gränssnittet under 
interaktionen. 
 
Vid inmatning av information till systemet skall det finnas felhanterings -
funktioner som fångar upp de fel som uppstår och ger användaren olika slags 
rapporter som talar om var användaren skall gå för att rätta till det. Dessa 
funktioner har till syfte att användaren själv, på ett snabbt sätt, skall kunna 
rätta till de fel som uppstår.  
 
Det är viktigt att identifiera vilka personer inom företaget som skall använda 
produkten och därefter göra en analys av vad de vill ha. Det kan vara olika 
personer som använder systemet; de som matar in information till systemet, de 
som interagerar med systemet i syfte att göra analyser och hämta rapporter 
samt de som slutligen skall använda sig av informationen vid beslutsfattande. 
Detta är viktigt att beakta vid utformningen av systemet och dess gränssnitt.  
 
Beroende på typ av användare som skall använda systemet och i vilket syfte 
systemet kommer att används har betydelse för vad som är viktigt i systemets 
utformning. En användare som använder systemet för att mata in information 
till systemet är beroende av ett otroligt användarvänligt gränssnitt med 
tillhörande funktionalitet. Den ledning som skall använda systemet för att 
hämta information och rapporter samt utföra analyser är istället intresserade av 
att få enkla översikter över det presenterade materialet samt att rapporterna har 
en snygg design. 
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Det är viktigt att ta reda på hur användarna använder systemet och de 
funktioner som finns tillgängliga. Användarna kan använda funktionerna på 
olika sätt och inte alltid på det sättet som de är avsedda till. Det är därför 
viktigt för utvecklarna att de är lyhörda för användarna när det gäller hur de 
vill använda analysverktyget. 
 
En annan viktig aspekt är att anpassa begreppsdefinitionerna i systemet utifrån 
den specifika kunden. Exempelvis om en avdelning skall kallas för avdelning, 
organisationsenhet eller arbetsområde etc., eller om produkt skall benämnas 
produkt alternativt komponent. Begreppsdefinitioner är viktiga att beakta så att 
de stämmer överens med organisationens verksamhet. Detta är betydelsefullt 
exempelvis när information som hämtas från systemet skall visas för personer 
i organisationen, att de då känner igen sig i de olika begreppen och att 
begreppen stämmer överens med de som används i det dagliga arbetet. 
Dessutom är språket en aspekt som bör beaktas vid utformningen av 
gränssnittet och de olika begrepp som användas. 

4.2.4 Varför användargränssnittet är av betydelse 
Det räcker inte med att systemet erbjuder möjligheter för att utföra extremt 
avancerade och bra analyser , utan gränssnittet måste vara utformat på ett 
sådant sätt att produkten går att använda. 

4.3 Intervju med respondent B 
Nedan presenteras en sammanställning över det insamlade materialet från 
respondent B. 

4.3.1 Typ av beslutsstödjande system 
Företaget utvecklar beslutsstödjande system som kan skapa rapporter samt 
möjliggöra analyser via interaktiva system.  

4.3.2 Uppgifter i det beslutsstödjande systemet 
Den övergripande uppgiften i de beslutsstödjande systemen är att stödja 
företagets beslutsmodell och förstå företagets affärsprocesser. De 
beslutsstödjande systemen innefattar rapporter och då främst ekonomiska 
rapporter. Dessutom är systemen viktiga i samband med analyser av den 
dagliga verksamheten i företaget, exempelvis hur försäljningen förändras från 
dag till dag och vilka åtgärder som skall vidtas gällande förändringar som sker 
på marknaden. Dessa typer av underlag kräver beslutsstödjande system som är 
av interaktiv karaktär och där resultatet inte enbart utgörs av rapporter. Det 
som beslutsstödjande system skall fokusera på och stödja kan inte kopplas till 
en process och därmed kan inte någon struktur byggas upp som illustrerar hur 
systemet skall användas. Detta är skillnaden mot operativa system, där de 
olika processer som ingår i företagets verksamhet, exempelvis försäljning, har 
en självklar process som går att följa. Eftersom besluten som skall fattas ofta 
ändrar karaktär, dvs. ett beslut fattas vanligtvis en gång och återkommer ej, 
innebär detta att utformningen av gränssnittet kan bli problematisk.  
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4.3.3 Faktorer att beakta vid utveckling av användar-
gränssnitt för beslutsstödjande system 
Det är viktigt att gränssnittet är utformat så att användarna kan navigera och 
hitta rätt i systemet. Detta kan vara svårt att åstadkomma eftersom det 
beslutsstödjande systemet skall visa information i flera dimensioner, vilket är 
svårt att illustrera på ett begripligt sätt för användarna. 
 
En betydelsefull aspekt att ta hänsyn till är typen av användare som skall 
interagera med systemet och hur informationen skall presenteras. Det är viktigt 
att användarna får en presentation de är komfortabla med. Alla användare 
måste acceptera och förstå den data som visas samt hur det presenteras. 
Ekonomer är vana att arbeta med siffror och kan se om någon siffra skiljer sig 
från mängden medan andra användare vill ha mer grafiska presentationssätt. 
En tendens som respondenten har sett är att ekonomer gärna vill ha siffrorna 
presenterade först och därefter grafer, medan ingenjörer hellre vill se en 
översikt först och därefter gå in i detalj. Genom att använda grafer med 
tillhörande kurvor kan användaren få en åskådlig bild och tydligt se om något 
avviker. Det är viktigt att tänka över hur presentationen skall styras, dvs. hur 
informationen skall presenteras för de olika användarna. Beroende på var 
användaren arbetar inom verksamheten samt vilka uppgifter han/hon skall 
utföra har betydelse för vilken information som är tillgänglig och på vilket 
sätt. Även om användarna arbetar inom olika verksamhetsområden i företaget 
kan det vara samma data som de skall hämta och analysera men deras 
uppfattning om hur denna information skall presenteras kan skilja sig.  
 
Den information som användaren får tillgång till styrs av de åtkomsträttigheter 
som tilldelas, vilket beror av användarens roll inom verksamheten. Detta är en 
viktig säkerhetsaspekt, att användaren inte kommer åt all information via 
gränssnittet. Exempelvis får VD:n tillgång till all information, medan 
avdelningschefer endast får ta del av sin avdelningsinformation. Fördelar med 
detta kan vara att användaren endast behöver fokusera på den information som 
är aktuell för de uppgifter som han/hon skall utföra, vilket underlättar i 
samband med användningen av systemet och dess gränssnitt.  
 
Valet av hur informationen skall presenteras kan bero på att det finns en 
naturlig och självklar presentationsform som är lämplig att använda för en 
specifik situation. I detta fall är det viktigt att det finns logik inbyggt i 
systemet så att den lämpligaste presentationsformen används. Om användaren 
väljer att visa informationen grafiskt skall programmet kunna presentera en 
selekterad datamängd på ett lämpligt sätt, dvs. antingen med ett linjediagram 
eller pajdiagram etc. Linje - eller stapeldiagram är lämpligt om exempelvis 
användaren vill se försäljningen över ett år, medan pajdiagram passar för att se 
fördelningen över vad som har sålts en viss tidsperiod. 
 
Det måste finnas en gemensam begreppsdefinition över de data som skall visas 
för användarna. Vanligt förekommande är att olika avdelningar har en egen 
uppfattning om vad ett visst begrepp innebär, exempelvis kan ett dygn 
uppfattas olika av ekonomi- och produktionsavdelningen. Detta är viktigt att 
enas om eftersom det kan påverka de beräkningar som skall utföras av 
systemet och slutligen det resultat som kommer att presenteras för användaren. 
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Att skapa denna gemensamma begreppsbas i företaget kan underlätta för de 
anställda när de skall diskutera verksamheten, vilket kan förhindra 
missförstånd.  
 
En annan aspekt är att användarna skall få tillgång till begreppsförklaringar 
vid användning av systemet. Gränssnittet skall erbjuda hjälpmanualer och 
hjälptext som användaren kan ta fram för att försäkra sig om vad begreppen 
innebär, detta i syfte att alla användare skall använda begreppen likadant. 
 
Den felhantering som bör finnas i systemet är att det skall kunna lämna 
meddelanden när användaren har gjort fel. De fel som kan uppstå är att 
användarna gör omöjliga kombinationer i urvalen.  
 
Användarnas erfarenheter och kunskaper är en viktig faktor som måste beaktas 
när gränssnittet utformas. Ovana användare hamnar inledningsvis på 
rapportnivå och allteftersom deras behov ökar kommer de till nästa nivå som 
är mer avancerad. Detta behov kan innebära att de vill studera de 
bakomliggande orsakerna till resultatet av rapporten och de siffror som 
presenteras. När användaren skaffar sig mer kunskaper och erfarenheter 
kommer alltmer avancerade analyser att kunna genomföras.  
 
Det är viktigt att beakta användarens vana från andra typer av system och 
gränssnitt när det beslutsstödjande systemet skall utvecklas. De flesta 
användare har erfarenhet av att använda Microsoft-produkter, vilket kan vara 
ett motiv när gränssnittet och dess struktur samt funktionalitet skall utformas. 
Beroende på vilken typ av gränssnittsutformning som användaren är van vid, 
ligger detta till grund för hur systemet skall designas.  
 
Genom att använda personalisering, dvs. användaren eller användargrupper får 
sin egen vy av gränssnittet fast med samma datainnehåll, kan hanteringen av 
ett större antal användare underlättas. Dessutom kan presentationsspråket ingå 
i personaliseringen. 

4.3.4 Varför användargränssnittet är av betydelse 
Det finns ingen naturlig process som driver utvecklingen av det 
beslutsstödjande systemet samt dess användargränssnitt framåt och därför är 
användargränssnittet betydelsefullt att beakta. 

4.4 Intervju med respondent C 
Nedan presenteras en sammanställning över det insamlade materialet från 
respondent C. 

4.4.1 Typ av beslutsstödjande system 
Företaget utvecklar beslutsstödjande system som skall hantera verksamhets -
styrning inom områdena ekonomi, budget och personal. Dessutom har de 
utvecklat ett centralt inköpssystem samt ett system för hyresredovisning.  
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4.4.2 Uppgifter i det beslutsstödjande systemet 
Användarna skall genom rapportverktyg kunna skapa rapporter baserat på 
information som hämtas från systemet. Dessutom skall användarna kunna göra 
olika analyser, exempelvis över förändringar som sker från ett år till ett annat. 
I systemet för verksamhetsstyrning är uppgiften att kunna samköra 
information från olika system i syfte att kunna bedriva målstyrning. 
Hyresredovisningssystemet innebär att utgående från redovisning följa upp 
olika nyckeltal etc.  

4.4.3 Faktorer att beakta vid utveckling av användar-
gränssnitt för beslutsstödjande system 
Det är av stor betydelse vid utveckling av beslutsstödjande system och dess 
gränssnitt att det finns representanter från de olika verksamheterna inom 
företaget och att de har hög kompetens inom sitt område. Det är viktigt att 
utvecklaren tillsammans med användarrepresentanter enas om vilka termer 
som skall användas samt att de olika begreppen används konsekvent vid 
utformningen av systemet. Exempelvis kan det i stora företag vara så att 
artiklar och artikelnummer skiljer sig åt, vilket kan innebära problem vid 
utformningen av det beslutsstödjande systemet. Allt detta är viktigt för att 
användaren i slutändan skall kunna hämta fram rätt information. 
 
Designen av användargränssnittet styrs ofta av hur layouten i företagets 
nuvarande system ser ut. De presentationssätt som verktygen erbjuder kan 
grafiskt anpassas, utgående från den design och de riktlinjer som finns i 
företaget. 
 
Systemen har övergripande funktioner, där användaren kan hämta 
fördefinierade rapporter och annan information, samt mer avancerade 
funktioner där data kan manipuleras genom analysverktyg. Beroende på 
användarens kunskapsnivå, om de är nybörjare eller specialister, kan de välja 
vilka funktioner som passar deras utförande. Användare som endast nyttjar 
systemet någon gång i månaden kan använda sig av de enklare funktionerna. 
 
Layouten på gränssnittet utformas likadant genom hela företaget. Däremot får 
användaren tillgång till olika typer av information och funktioner genom att de 
tilldelas olika behörighetsnivåer. 
 
Olika typer av användare kan ha olika önskemål om hur informationen skall 
presenteras. Hur denna presentation skall utformas bestäms tillsammans med 
det aktuella verksamhetsområdet och dess representanter.  
 
Hjälpfunktioner och manualer kan tillgås genom gränssnittet, vilka beskriver 
hur det beslutsstödjande systemet och dess funktioner samt begrepp skall 
användas. Detta kan liknas vid Outlook-hjälpen.  

4.4.4 Varför användargränssnittet är av betydelse 
Användargränssnittet är en viktig del för användaren. Med dagens system är 
gränssnittsutformningen en lätt uppgift vid utveckling av det beslutsstödjande 
systemet.  
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera materialet från data insamlingen. Utifrån 
respondenternas uttryckta åsikter som sammanställts under empiriavsnittet 
kommer likheter, skillnader och samband att sökas. Detta relateras till den 
teori som behandlar det aktuella området för undersökningen. 

5.1 Sammanställning av faktorer  
Nedan presenteras en sammanställning av de faktorer som framkommit i 
empirin utifrån det som respondenterna nämnt. Faktorernas benämningar har 
arbetats fram genom textanalys och användning av nyckelord. Vid bearbetning 
av det empiriska materialet har nyckelord markerats och därefter har 
gemensamma begrepp för faktorerna bestämts.  
 
Faktorer Respondent A Respondent B  Respondent C 
Översikt/navigering  X X - 
Gränssnittets nivå X X X 
Igenkännande X X X 
Begreppsdefinitioner X X X 
Presentationssätt X X X 
Åtkomsträttigheter X X X 
Hjälpmanualer X X X 
Felhantering  X X - 
Import- och 
exportfunktioner X - - 

Snabb respons/ 
interaktion X - - 

Syfte med 
användningen X - - 

Tabell 5.1: Sammanställning av faktorer 

5.2 Faktorer att beakta vid utveckling av användar-
gränssnitt för beslutsstödjande system 
Nedan kommer vi att behandla de faktorer som respondenterna anser är viktiga 
vid utveckling av gränssnitt för beslutsstödjande system. De faktorer vi kunnat 
uttyda från respondenternas utsagor kommer att kopplas mot teori om 
användargränssnitt och egenskaper för beslutsstödjande system. Kopplingen 
mellan faktorerna och olika egenskaper hos beslutsstödjande system motiveras 
genom att specifika egenskaper medför att det blir viktigt att ta hänsyn till 
olika faktorer. 

5.2.1 Översikt/navigering 
En betydande faktor som vi kunnat uttyda är att användaren skall få en 
överblick över det system som används. Respondent A anser att gränssnittet 
skall vara användarvänligt samt att det tydligt skall visa vilka möjligheter 
systemet kan erbjuda. Detta kan åstadkommas genom att gränssnittet ger en 
bra översikt över systemets innehåll. 
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Navigationsmöjligheterna var en annan aspekt, enligt respondent B, som bör 
ses över i samband med utformningen av gränssnittet. Detta kan kopplas till 
det Marakas säger om beslutsstödjande systemets utformning. En egenskap 
hos beslutsstödjande system är att de skall vara utformade så att användarnas 
interaktion med systemet främjas (Marakas, 2003). Genom att ta hänsyn till 
hur användarna navigerar i systemet och att de får en tydlig bild över vad de 
kan göra med systemet så bör interaktionen påverkas positivt. 
 
Kommunikationen med det beslutsstödjande systemet skall grunda sig i 
användarens aktiva val och det är användaren som styr och kontrollerar det 
som skall hända i systemet (Marakas, 2003). I och med detta borde det vara 
viktigt att utvecklarna ser över gränssnittets utformning så att det blir 
överskådligt och får en bra navigationsstruktur så att användarna vet hur de 
skall kommunicera med systemet och kunna utföra sina uppgifter.  
 
Möjligheten med ett beslutsstödjande system är att användarna skall kunna 
minska den tid det tar att fatta ett beslut (Marakas, 2003). En bra design 
åstadkoms genom att gränssnittet visar alla handlingsalternativ för användaren 
(Shneiderman, 1998). Genom att gränssnittet är användarvänligt och utformat 
på ett överskådligt sätt samt att användarna vet vilka möjligheter som finns 
kan detta göra så att tiden för att ta fram beslutsunderlag snabbas upp.  

5.2.2 Gränssnittets nivå 
Det vi har kunnat uttyda är att utformningen av gränssnittet kan kopplas till 
användarnas kunskaper och erfarenheter. Respondent A anser att gränssnittet 
skall vara utformat på nybörjarnivå, oavsett om användarna är nybörjare eller 
expertanvändare. Däremot framhåller respondent B att det är användarnas 
kunskaper som styr vad anvä ndarna vill att gränssnittet skall presentera, det 
vill säga vilken nivå som användningen kommer att ligga på, exempelvis 
rapport- eller analysnivå. Allteftersom användarnas kunskaper och behov ökar 
kommer de att använda mer avancerade funktioner. Enligt respondent C har 
systemen funktioner som passar olika användarnivåer, där användarna själv, 
utifrån sin kunskapsnivå, kan välja bland de funktioner som gränssnittet 
erbjuder. 
 
Ett stöd som det beslutstödjande systemet skall ge är att öka beslutsfattares 
möjligheter att hantera komplexa problem (Marakas, 2003). Genom att gräns -
snittet erbjuder användarna avancerade analysmöjligheter kan detta gynna de 
användare som har behov av att utföra mer komplexa uppgifter. Ett gränssnitt 
som är anpassat till nybörjare kan dock i vissa fall vara lämpligt för 
expertanvändare eftersom det kan bidra till att effektivisera deras arbete 
(Marakas, 2003). Ett system som inte är anpassat till användarnas 
kunskapsnivå borde kunna resultera i att användarna inte upplever systemet 
och dess gränssnitt tillfredsställande.  
 
Systemet och dess gränssnitt bör utformas för den specifika användaren eller 
användarna av systemet (Marakas, 2003). Det som kunnat uttydas från 
resultatet är att respondenterna designar gränssnittet för grupper av användare 
och inte utifrån enskilda användare. Detta kan bero på att de system som 
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respondenterna utvecklar kan användas av ett stort antal användare, vilket i så 
fall borde resultera i svårighet att individanpassa gränssnittet. 
 
Enligt Shneiderman (1998) kan de olika användartyperna successivt lära sig 
att använda systemet och dess gränssnitt utgående från en nivåstruktur. Detta 
sätt att utforma gränssnittet kan återfinnas hos respondent B. Alla respondenter 
utgår från att det beslutsstödjande systemet och dess gränssnitt skall passa 
användare på nybörjarnivå. Bodker (1991) nämner att det kan vara svårt för 
nybörjare att använda gränssnitt som är utformade för experter. Om 
användningen av systemet skall bli effektivt måste användarna kunna 
interagera med gränssnittet utifrån deras kunskapsnivå.  

5.2.3 Igenkännande 
Alla tre respondenter nämner att det är viktigt att användaren känner igen sig i 
designen av gränssnittet. Respondent A och B anser att gränssnittet bör vara 
utformat utifrån vad användarna av syst emet är vana vid. Det är en fördel om 
gränssnittet följer Microsoft -standard eftersom de flesta användarna har 
erfarenhet av denna. Respondent A nämner konsekvent utformning som 
betydelsefullt. Detta innebär att gränssnittet har ett enhetlig utseende genom 
hela programmet. Vidare anser respondent C att gränssnittets layout ofta 
utformas utgående från företagets övriga system. 
 
Gränssnitt som är utformade i ett format som användarna känner igen gör att 
information som presenteras lättare kan fångas upp av användaren (Bennett, 
1983). Det är genom användargränssnittet som användaren ställer frågor till 
det beslutsstödjande systemet (Marakas, 2003). Att användarna känner igen 
sig i gränssnittets utformning borde ha betydelse för att det skall bli en 
fungerande interaktion mellan systemet och användaren. 

5.2.4 Begreppsdefinitioner 
Gemensamt för alla tre respondenter är att de framhåller betydelsen av 
gemensamma begreppsdefinitioner inom företaget när det beslutsstödjande 
systemet och dess gränssnitt skall utveckla s. Det är viktigt vid utformningen 
av systemet att de olika verksamhetsområdena har samma uppfattning om vad 
olika termer innebär. Enligt respondent A skall användarna kunna känna igen 
sig i de begrepp som används inom företaget och att de stämmer överens med 
den egna verksamheten. De andra två respondenterna nämner att gemensamma 
begreppsdefinitioner är viktiga för att systemet skall kunna presentera riktig 
information för användarna. En egenskap hos det beslutsstödjande systemet är 
att det skall förbättra tillförlitligheten hos de beslut som fattas (Marakas, 
2003). Om användarna inte förstår innebörden av de begrepp som används i 
gränssnittet kan detta medföra att det beslutsunderlag som inhämtas baseras på 
felaktiga grunder. 
 
De begrepp som används bör vara tydliga och förståeliga för användarna så att 
interaktionen med systemet underlättas (Shneiderman, 1998). Om begreppen 
som används i gränssnittet är tydliga för användaren underlättar detta när 
användarna skall interagera eftersom de inte behöver ta hjälp av manualer, 
hjälpfunktioner och hjälptext i sitt arbete. En konsekvent användning av 
hjälpfunktionerna kan resultera i att utförandetiden förlängs, vilket kan 
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innebära att användarna upplever användningen besvärligt. Om användarna 
vet betydelsen av begreppen torde deras utförande underlättas. 

5.2.5 Presentationssätt 
Presentationssättet är en faktor som framkommit under intervjuerna med 
respondenterna. Detta begrepp innefattar hur utdatat presenteras för 
användarna. 
 
Respondent A och B betonar att det är betydelsefullt att beakta presentations -
sättet i samband med utvecklingen av gränssnittet. Även Bennett (1983)  anser 
att presentationssättet är viktigt och att stort fokus måste läggas på denna del. 
Vidare nämner dessa respondenter att beroende på vilket verksamhetsområde 
användarna arbetar inom kan detta ha betydelse för hur de vill att 
informationen skall presenteras. Användarnas behov och önskemål kan skilja 
sig mellan individuella användare. De två respondenterna säger att användarna 
skall få möjlighet till att göra egna val gällande hur informationen skall visas. 
Respondent C nämner att hur informationen skall presenteras bestäms utifrån 
de specifika verksamhetsområdena. 
 
Hur beslutsfattare fattar sina beslut kan skilja sig och därför måste det besluts -
stödjande systemet vara utvecklat på ett sådant sätt att det passar alla besluts -
fattare (Källström, 1993). Eftersom processen att fatta beslut skiljer sig mellan 
beslutsfattare anser vi att det borde vara en fördel att användarna kan välja hur 
informationen skall visas. Beslutsstödjande system kan stödja beslutsfattare på 
olika nivåer i företaget (Marakas, 2003). Beroende på vilka beslutsfattarna är, 
om de arbetar på lednings- eller linjenivå, tror vi att de kan ha olika behov 
gällande hur informationen skall presenteras. På högsta ledningsnivå kan 
beslutsfattarna vilja ha en mer överskådlig bild över verksamheten i form av 
grafiska översikter, medan linjerchefer kanske vill se mer detaljerad 
information. Detta anser vi är viktigt att beakta för att beslutsfattarna skall få 
ett tillförlitligt underlag för att kunna fatta beslut.  
 
Syftet med beslutsstödjande system är att användarna skall kunna studera olika 
perspektiv och handlingsalternativ samt göra simuleringar på de problem som 
skall lösas. Dessutom ka n systemet förhindra att beslutsfattaren fattar beslut 
som inte är noga övervägda. (Marakas, 2003) För att detta skall kunna 
möjliggöras anser vi att det är viktigt att gränssnittet ger en presentationsform 
som är lämplig. En egenskap hos beslutsstödjande system är att det skall 
kunna utforska olika analysscenarion i samband med ett beslut som skall fattas 
(Marakas, 2003). Eftersom denna möjlighet skall stödjas av systemet och dess 
gränssnitt är det betydelsefullt att flera olika presentationssätt kan erbjudas. 
 
Det är viktigt att beakta hur användarna tolkar en viss representation med 
tanke på att de kan tolka data på olika sätt beroende på hur det presenteras. 
Dessutom är det betydelsefullt att användaren kan tolka de representations -
former som visas i gränssnittet. (Bennett, 1983) Eftersom användarna kan 
tolka data på olika sätt beroende på representationsform anser vi att de skall 
kunna välja hur informationen skall presenteras så att deras sätt att analysera 
och tolka informationen främjas.  
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Respondent B och C nämner att de utformar gränssnittet så att det finns en 
fördefinierad presentation som användaren får i samband med uppstarten av 
programmet. Dessutom kan användarna göra egna val när det gäller hur 
informationen skall presenteras, exempelvis vilke n typ av diagram som skall 
visas. En egenskap hos beslutsstödjande system är att de skall utvidga besluts -
fattarens möjligheter att bearbeta information (Marakas, 2003). Därför borde 
det vara av betydelse att systemet och dess gränssnitt erbjuder användare n 
olika presentationssätt som kan väljas. Även Marakas (2003) framhåller att 
användarna skall få ett fördefinierat presentationssätt samt skall de kunna 
modifiera detta under användningen av programmet. 
 
Enligt respondent B finns ett naturligt presentationssätt som är självklart att 
tillämpa i vissa sammanhang, detta beror på karaktären hos den information 
som skall visas. Genom att systemet och dess gränssnitt utformas med en 
förbestämd logisk presentation, bör detta underlätta användarnas interaktion 
med systemet eftersom de inte behöver utföra val gällande självklara 
presentations former. Det beslutsstödjande systemet skall främja besluts -
fattarens förmåga att fatta bra beslut (Turban, 2001). Om gränssnittet stöds av 
ett naturligt presentationssätt som beaktas vid utformningen så borde detta öka 
användarens möjligheter att skapa sig en korrekt bild av situationen och 
därmed kunna fatta bättre beslut.  
 
Respondent C nämnde att de har representanter från olika verksamhets -
områden som skall delta när gränssnittets utformning bestäms. Genom detta 
tror vi att alla användare inte kommer att vara eniga om presentationssättet, 
vilket kan göra att användningen och förståelsen av systemet påverkas 
negativt. Om systemet kommer att accepteras av användarna och resultera i 
effektiv användning, beror av gränssnittets utformning (Stohr, 1992). 

5.2.6 Åtkomsträttigheter 
Alla respondenter nämner att användarnas tillgång till olika typer av 
information och funktioner via gränssnittet styrs av de åtkomsträttigheter som 
läggs in i systemet. Vad användarna får tillgång till kan bero av vilket 
verksamhetsområde de tillhör. Respondent B nämner att detta är viktigt dels ur 
säkerhetssynpunkt, men också att användarna endast behöver fokusera på 
information som är aktuell för deras beslutsfattande. Det är viktigt att 
utvecklaren bestämmer hur användaren skall kommunicera med systemet och 
vilka funktioner som användaren skall komma åt (Marakas, 2003).  
 
Om utvecklaren inte tar hänsyn till åtkomsträttigheterna kan detta innebära att 
användarna kommer åt information som inte innefattas av deras verksamhets -
område, vilket vi tror kan resultera i felaktig inmatning av information till 
systemet samt att informationen hanteras på fel sätt. Detta påverkar i slutändan 
de beslut som skall fattas kring företagets verksamhet. En egenskap hos 
beslutsstödjande system är att användarna skall kunna studera olika perspektiv 
och handlingsalternativ samt göra simuleringar på de problem som skall lösas 
(Marakas, 2003). Om användarna har åtkomst till information utanför deras 
verksamhetsområde och använder denna information felaktigt kommer 
beslutsunderlaget från simuleringarna att bli missvisande. Dessutom kan en 
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obehörig användare komma åt och omedvetet ändra information som skall 
användas inom andra områden.  

5.2.7 Hjälpmanualer 
Förekomsten av manualer, hjälptext och dokumentation över gränssnittets 
funktionalitet och de begrepp som används är en viktig aspekt enligt 
respondenterna. Genom användning av dessa kan användaren få vägledning 
och förtydliganden i samband med utförandet. Det bör finnas guider gällande 
hur användarna skall utföra sina handlingar (Bennett, 1983). Eftersom 
beslutsstödjande system och den funktionalitet som erbjuds kan vara komplex 
till sin utformning anser vi att det är av betydelse att hjälpmanualer beaktas vid 
utvecklingen. En egenskap för ett beslutsstödjande system är att användarna 
skall kunna minska den tid det tar att fatta ett beslut (Marakas, 2003). Om 
användarna erbjuds hjälp i samband med användningen av gränssnittet kan 
utförandet underlättas, vilket i sin tur kan bidra till en effektivare interaktion 
med systemet i syfte att ta fram underlag för beslut. 

5.2.8 Felhantering 
Respondent A och B nämner betydelsen av att det finns felhanterings -
funktioner i gränssnittet som hjälper användaren vid utförandet. Fel som kan 
uppstå i samband med användningen av systemet är att användaren gör 
felaktiga kombinationer bland de olika valalternativen.  
 
Shneiderman (1998) framhåller vikten av att använda felhantering i systemet, 
bland anna t för att minska osäkerheten hos nybörjare. Ett av syftena med 
beslutsstödjande system är att förbättra tillförlitligheten hos de beslut som 
skall fattas (Marakas, 2003). Felhantering borde vara en viktig del i 
beslutsstödjande system, med tanke på att resultatet av det som presenteras 
skall ge underlag för beslut. Genom att felhantering visas för användarna kan 
de rätta till felaktiga val i syfte att ta fram riktigt information för att uppnå 
tillförlitlighet i arbetet med att fatta beslut. 
 
Dialogen i systemet, dvs. gränssnittet, är av betydelse eftersom det är genom 
denna som användarna kan styra vilka handlingar som skall utföras av 
systemet (Sprague & Watson, 1996). För att undvika att användaren gör 
felaktiga val och kombinationer i gränssnittet bör det vara betydelsefullt att se 
över de olika dialogstilar som används så att de motsvarar användarnas 
kunskapsnivå. Om dialogstilarna anpassas utifrån vem som skall använda 
systemet kan eventuellt användningen av hjälpfunktioner minskas, vilket 
snabbar upp arbetet med systemet.  

5.2.9 Import - och exportfunktioner 
Respondent A nämner betydelsen av både import- och exportfunktioner. Det 
är viktigt att användaren skall kunna få sin information presenterad i andra 
program. Detta görs med hjälp av exportfunktioner. Importfunktioner 
underlättar användarens inmatningar av information till systemet. 
 
En egenskap hos det beslutsstödjande systemet är att det skall förbättra 
tillförlitligheten hos de beslut som fattas (Marakas, 2003). Genom att 
användaren får tillgång till importfunktioner kan detta minimera felaktigt 
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imatad information till systemet, vilket ökar tillförlitligheten i besluts -
underlaget. 

5.2.10 Snabb respons/interaktion 
Respondent A nämner betydelsen av att användaren skall få snabb respons 
från systemet under utförandet, exempelvis vid analyser och kalkyleringar. 
Dessutom skall användaren på ett snabbt sätt kunna lägga in information i 
systemet och att det finns funktioner som underlättar detta arbete. Enligt 
Shneiderman (1998) är det speciellt viktigt med en kort responstid samt 
utförandetid för erfarna användare som har kunskap om både uppgiften och 
gränssnittet. Ett beslutsstödjande system har till uppgift att förbättra en 
beslutsfattares svarstider (Marakas, 2003). Därför borde det vara viktigt att 
beakta utförandetiden vid utformning av systemet och dess gränssnitt. 
Importfunktioner kan vara ett sätt att åstadkomma snabbare interaktion med 
systemet. 

5.2.11 Syfte med användningen 
Respondent A framhåller att olika typer av användare kan ha olika syften med 
användningen av det beslutsstödjande systemet. En användare som skall mata 
in information till systemet är beroende av att gränssnittet erbjuder 
funktionalitet som stödjer detta arbete. Användare som skall hämta 
information i syfte att utföra analyser är istället i behov av ett tillfredsställande 
presentations sätt.  
 
Det är viktigt att veta vem användaren är och vilka uppgift han/hon skall 
utföra i systemet för att gränssnittet skall kunna designas (Stohr, 1992). Enligt 
Sprague & Watson (1996) är det av betydelse att ta hänsyn till om systemet 
skall användas direkt av beslutsfattaren eller av en s.k. mellanhand när 
designen av gränssnittet skall tas fram.  
 
Beslutsstödjande systemets gränssnitt är uppbyggt av två komponenter, 
kommunikationsspråket och presentationsspråket (Marakas, 2003). Beroende 
på syftet med användningen av systemet kommer användarna att lägga olika 
fokus på komponenterna. 

5.3 Sammanställning av faktorerna och dess kopplingar 
till egenskaper för beslutsstödjande system 
Nedan presenteras en sammanställning över de betydelsefulla faktorerna och 
de egenskaper vi har kunnat koppla till respektive faktor.  
 

• Översikt/navigering 
o Det beslutsstödjande systemets utformning skall främja 

användarnas interaktion 
o Kommunikationen med det beslutsstödjande systemet skall 

grunda sig i användarnas aktiva val 
o Det beslutsstödjande systemet skall minska tiden för besluts -

fattande 
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• Gränssnittets nivå  
o Det beslutsstödjande systemet skall öka beslutsfattarnas 

möjligheter att hantera komplexa problem 
• Igenkännande 

o Det är genom användargränssnittet som användaren ställer 
frågor till det beslutsstödjande systemet 

• Begreppsdefinitioner 
o Det beslutsstödjande systemet skall förbättra tillförlitligheten 

hos de beslut som fattas 
• Presentationssätt 

o Beslutsstödjande system skall stödja beslutsfattare på olika 
nivåer i företaget 

o Användarna skall kunna studera olika perspektiv och 
handlingsalternativ samt göra simuleringar på problem 

o Systemet kan förhindra att beslutsfattaren fattar beslut som inte 
är noga övervägda  

o Beslutsstödjande system skall kunna utforska olika analys -
scenarion i samband med att ett beslut skall fattas 

o Systemet skall utvidga beslutsfattarens möjligheter att bearbeta 
information 

o Det beslutsstödjande systemet skall främja beslutsfattarnas 
förmåga att fatta bra beslut 

• Åtkomsträttigheter 
o Användarna skall kunna studera olika perspektiv och 

handlingsalternativ samt göra simuleringar på de problem som 
skall lösas 

• Hjälpmanualer 
o Det beslutsstödjande systemet skall minska tiden för besluts -

fattande 
• Felhantering 

o Beslutss tödjande system kan förbättra tillförlitligheten hos de 
beslut som skall fattas 

• Export- och importfunktioner 
o Det beslutsstödjande systemet skall förbättra tillförlitligheten 

hos de beslut som fattas 
• Snabb respons/interaktion 

o Ett beslutsstödjande system har till uppgift att förbättra en 
beslutsfattares svarstider 

• Syfte med användningen 
o Beslutsstödjande systemets gränssnitt är uppbyggt av två 

komponenter, kommunikationsspråket och presentationsspråket
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6 Slutsatser och egna reflektioner 
I detta avsnitt diskuteras de slutsatser som vi kommit fram till utifrån analysen 
av empiri och teori. Därefter ges egna reflektioner samt en metoddiskussion 
där undersökningsprocessen utvärderas. Slutligen presenteras förslag till 
fortsatt forskning inom detta område. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att ta reda på betydelsefulla faktorer som 
utvecklaren bör ta hänsyn till i samband med utveckling av användargränssnitt 
för beslutsstödjande system. Dessutom innebar syftet att utreda vilka 
egenskaper hos beslutsstödjande system som är av betydelse för faktorerna. De 
faktorer som framkommit i studien är: 
 

• Översikt/navigering 
• Gränssnittets nivå  
• Igenkännande 
• Begreppsdefinitioner 
• Presentationssätt 
• Åtkomsträttigheter 
• Hjälpmanualer 
• Felhantering 
• Export- och importfunktioner 
• Snabb respons/interaktion 
• Syfte med användningen 

 
Gränssnittets nivå, igenkännande, begreppsdefinitioner, presentationssätt, 
åtkomsträttigheter och hjälpmanualer har alla respondenter nämnt som 
betydelsefulla vid utveckling av gränssnitt för beslutsstödja nde system. I 
undersökningen har det framgått att betydelsen av vissa faktorer skiljer sig 
mellan de olika respondenterna. 
 
De faktorer som framkommit anser vi borde kunna generaliseras och 
appliceras på liknande studier samt tillämpas i samband med utveckling av 
beslutsstödjande system. Förutom att de flesta faktorer har återfunnits hos alla 
respondenter har vi även kunnat hitta stöd för dessa i litteraturen. Detta borde 
stärka faktorernas generaliserbarhet.  
 
Av de betydande faktorerna vid utveckling av användargränssnittet har vi 
kunnat uttyda att presentationssättet är en viktig aspekt som bör ses över i 
samband med detta arbete. Denna faktor har alla respondenter nämnt som 
betydelsefull och många egenskaper hos det beslutsstödjande systemet har 
betydelse för ett tillfredställande presentationssätt. 
 
Utöver de egenskaper vi kunnat uttyda i analysen kan det finnas ytterligare 
egenskaper som har betydelse för faktorerna och som inte framgår av denna 
studie. Vissa egenskaper som nämns i litteraturen har visat sig betydelsefulla 
för flera av de faktorer som framkommit i undersökningen. 
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6.2 Egna reflektioner 
Vissa av faktorerna som framgår av litteraturen och som kunnat uttydas i 
empirin skulle kunna tillämpas vid utveckling av användargränssnitt för 
traditionella informationssystem. Skillnaden är att det är egenskaperna hos 
beslutsstödjande system som har betydelse för på vilket sätt faktorerna måste 
beaktas i dessa gränssnitt. 
 
Eftersom beslutstödjande system skall ge underlag för beslut som fattas inom 
verksamheten anser vi att presentationssättet är en framträdande faktor som 
måste ägnas mycket eftertanke när användargränssnittet för beslutsstödjande 
system skall utvecklas. Det är detta som gör denna faktor specifik för dessa 
typer av system. 
 
I resultatet av undersökningen har vi inte kunnat uttyda att typ av system samt 
att uppgifterna i beslutsstödjande system har betydelse för vilka faktorer som 
bör beaktas vid utveckling av användargränssnittet. 
  
Genom att ta hänsyn till de faktorer som framkommit i unde rsökningen och på 
vilket sätt de är betydelsefulla för beslutsstödjande system, kan detta bidra till 
att skapa väl fungerande användargränssnitt som möjliggör att användarna 
kommer åt funktionaliteten i systemet. 

6.3 Metoddiskussion 
Nedan behandlas begreppen validitet och reliabilitet, som tidigare beskrivits 
under metodavsnittet. Dessa diskuteras i anknytning till undersökningens 
genomförande.  

6.3.1 Reliabilitet 
Vi anser att reliabiliteten ökade i arbetet i och med att vi utgick från en fråge -
mall vid intervjutillfället. Genom denna riskerade vi att inte missa något 
frågeområde som var väsentligt för undersökningen. Eftersom att intervjuerna 
bandades och skrevs ner i sin helhet underlättades bearbetningen av data, 
vilket också bidrog till att öka reliabiliteten.  
 
Vi valde att genomföra telefonintervjuer, eftersom de företag vi varit i kontakt 
med har sin verksamhet på annan ort. Genom att alla intervjuer genomfördes 
via telefon, kan detta ha ökat tillförlitligheten eftersom samma förutsättningar 
gällde. Men däremot kan reliabiliteten ha påverkats negativt med tanke på att 
intervjusituationen blir annorlunda när intervju sker via telefon. Avsaknaden 
av det personliga mötet kan resultera i missförstånd eftersom respondenternas 
ansiktsuttryck och kroppsspråk inte kan avläsas, vilket gör att oklarheter inte 
kan upptäckas. 
 
Genom att vi i förväg skickade ut information angående uppsatsämnet samt de 
övergripande frågorna till respondenterna kan detta ha ökat reliabiliteten. Detta 
tror vi var extra viktigt med tanke på att vi genomförde telefonintervjuer. 
Respondenterna kunde i och med detta utreda eventuella oklarheter innan 
intervjutillfället samt att de hade möjlighet att förbereda sig.   
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6.3.2 Validitet 
Respondenternas utbildningsbakgrund anser vi inte påverkat resultatet av 
undersökningen eftersom de uppfyllde de urvalskriterier som vi ställt upp. 
Trots att en av respondenterna inte hade lika lång erfarenhet som de två övriga 
respondenterna har detta inte påverkat validiteten negativt. Detta grundar vi på 
kvalitén hos det insamlade materialet. 
 
För att öka validiteten i resultatet av undersökningen hade en checklista med 
faktorer kunnat användas för att täcka in svar från alla respondenter kring 
respektive faktor. Med tanke på intervjuunderlagets utformning kan en 
respondent undgått att nämna en faktor som han/hon anser betydelsefull. Om 
en checklista använts hade vi fått svar på vad respondenten anser om de 
specifika faktorerna, vilket hade stärkt giltigheten i undersökningen.  
 
Om undersökningen hade baserats på fler än tre respondenters utsagor hade vi 
kunnat få mer styrka bakom slutsatserna, dvs. validiteten hade ökat. Utfallet av 
respondenternas svar var av liknande karaktär, vilket kan innebära att flera av 
de faktorer som framkommit även skulle kunna återfinnas hos ytterligare 
respondenter.  
 
Vi har använt oss av ett antal äldre källor i undersökningen. Detta tror vi inte 
har påverkat resultatet av studien med tanke på att senare utkommen litteratur 
samt det som respondenterna uttryckt kan återfinnas i de äldre källorna.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i denna undersökning fokuserat på vilka faktorer utvecklaren anser är 
viktiga vid utveckling av användargränssnitt för beslutsstödjande system. Vårt 
förslag på fortsatt forskning är att detta ämne is tället belyses från användarens 
perspektiv. 
 
Ett ytterligare förslag på uppsatsämne är att jämföra användar gränssnitts -
utveckling för beslutsstödjande system mot traditionella informationssystem. 

 



Referenser 

39 

7 Referenser 
 
Backman, J.(1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik . Lund: Studentlitteratur. 
 
Bennett, J. (1983). Building decision support systems. Addison-Wesley. 
 
Bødker, S. (1991). Through the interface: A Human Activity Approach to User 
Interface Design. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum. 
 
Göransson, B. & Sandbäck, T. (2003). Användargränssnitt kräver bra design. 
URL: http://www.hci.uu.se/~bengt/design.shtml, (2003-12-13). 
 
Jones, C. (1995). Introduction to the special Issue of Decision Support 
Systems on User Interface. Decision support systems. 13(1), 1-2. 
 
Källström, A. (1993). Beslutsstöd: två fallstudier om utveckling av stöd för 
ekonomiskt beslutsfattande. Göteborg: BAS. 
 
Löwgren, J. (1993). Human-computer interaction. Lund: Studentlitteratur. 
 
Marakas, G.M. (2003). Decision support systems: In the 21st century. London: 
Prentice -Hall. 
 
Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning . Lund: Studentlitteratur. 
 
Shneiderman, B. (1998). Designing the user interface: strategies for effective 
human-computer interaction . Addison-Westley.  
 
Sprague, R. & Watson, H. (1996). Decision support for management. New 
Jersey: Prentice-Hall. 
 
Stohr, E. m.fl. (1992). Information Systems and Decision Processes. Los 
Alamitos: IEEE Computer Society Press. 
 
Turban, E. (2001). Decision support systems and intelligent systems. New 
Jersey: Prentice-Hall. 
 
Yin, R.K. (1994). Case study research: design and methods. Thousand Oaks , 
CA: Sage. 
 



Bilaga 

40 

Bilaga 1 
Nedan presenteras den frågemall som använts under intervjutillfällena, 
innehållande övergripande frågor samt eventuella följdfrågor. 

Frågemall 
Kan du berätta lite om dig själv och om företaget?  
Utbildningsbakgrund? 
Hur lång erfarenhet inom IT-branschen?  
Hur lång erfarenhet inom beslutsstödjande system? 
Hur länge arbetat inom företaget? 
Roll i företaget? 
 
Kan du berätta om de beslutsstöd ni arbetar med?  
Typ av beslutsstödjande system? 
Vad skall systemen stödja? 
 
Vilka uppgifter ingår i de beslutsstödjande systemen? 
Vad skall användaren kunna utföra i systemet? 
 
Vad tycker du är viktigt att beakta/ta hänsyn till vid 
utveckling/anpassning av användargränssnitt för beslutsstödjande 
system?  
Vad är det som gör att detta är betydelsefullt?  
På vilket sätt skiljer sig faktorerna, det som bör beaktas, beroende på vad det 
beslutsstödjande systemet skall stödja? 
Vad måste beaktas vid utveckling av det gränssnitt som skall stödja 
användarnas kommunikation med systemet, dvs. hur de ger input till systemet? 
Vad är det som har betydelse för hur informationen skall presenteras för 
användaren? 
 
Varför tycker du att användargränssnittet är vikigt att beakta för besluts -
stödjande system?  


