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Sammanfattning 
Det kan vara svårt att uppnå intuitivitet i komplexa system. Denna studie syftar till att identifiera 

vilka designprinciper som främjar intuitivitet i komplexa system samt rekommendationer om hur 

systemutvecklare bör arbeta i utvecklingsprocessen för att göra systemen intuitiva. Teori som 

relaterar till komplexa system, användbarhet och intuition har undersökts. Etablerade 

designprinciper för gränssnittsdesign har utvärderats för att identifiera vilka designprinciper som 

blir centrala för komplexa system. En kvalitativ studie har använts för att utforska och identifiera 

förbättringsområden i utvecklingsprocessen av ett intuitivt system. De identifierade 

designprinciperna för intuitivitet i komplexa system presenteras och användes för att ge 

rekommendationer. Detta baserades på de förbättringsområden som upptäcktes under de 

semistrukturerade intervjuer med ett utvalt företaget. Resultatet jämförs med teorikapitlet om 

intuition. Slutligen presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare studier. 

 

Abstract 
It can be difficult to achieve intuitiveness in complex systems. This study aims to identify which 

design principles promotes intuitiveness in complex systems as well as recommendations of 

how developers can work in developing these systems. Literature of complex systems, usability 

and intuition have been surveyed. Established principles of design have been evaluated to 

identify which principles relates to complex systems. A qualitative study was used to explore 

and identify areas of improvement in the development of an intuitive system. The identified 

principles for intuitiveness in complex systems are presented and then used to provide 

recommendations for the areas of improvement identified in interviews. The results are 

compared with theory on intuition. Lastly, the concluding remarks and suggestions for further 

studies are presented.  
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1. Inledning 

Detta kapitlet tar upp bakgrunden till studien och därefter kommer en problemformulering att 

presenteras gällande ämnesområdet som innefattar komplexa digitala system, användbarhet 

och intuition. Avslutningsvis presenteras studiens syfte, forskningsfrågorna, avgränsningar och 

disposition. 

1.1 Bakgrund  

Digitala system och affärsvärlden är starkt förknippade med varandra. Organisationer strävar 

efter att effektivisera sina verksamheter och detta har varit en stor drivkraft till den digitala 

utvecklingen i dagens samhälle. Det har skapat nya sätt att leverera värde på, skapat nya 

behov på marknaden och har möjliggjort nya sätt att utföra affärer på (Peppard & Ward, 2016; 

Wiberg, 2005). Denna utveckling ställer krav på organisationer att förnya och anpassa sina 

tjänster efter marknadens behov och har lett till att organisationer försöker att hitta innovativa 

sätt som stödjer dem i sina strategiska beslut (Peppard & Ward, 2016). 

 

Organisationer började tidigt inse möjligheterna med hur datorer kunde bidra till att effektivisera 

deras verksamheter. Det kom allt mer komplexa system som underlättar organisationer att 

samla in, analysera, sammanställa och sedan presentera data om organisationens tillgångar 

(Rouhani, Ashrafi, Zare Ravasan, & Afshari, 2016; Wieder & Ossimitz, 2015). Den här typen av 

system stöder beslutsfattarna i organisationer att ta mer strategiska och informerade beslut 

(Power, 2007; Rouhani et al,. 2016). Beslutsstödsystem som är ett exmpel på ett komplext 

system, används som ett proaktivt verktyg av organisationer för att göra mer exakta prognoser 

och kunna fatta fördelaktiga beslut utifrån dessa prognoser (Ranjan, 2009). Detta har bidragit till 

att organisationer med hjälp av dessa system blivit mer konkurrenskraftiga på marknaden de 

verkar inom (Rouhani et al., 2016; Wieder & Ossimitz, 2015). Detta ställer samtidigt krav på 

systemutvecklare att utveckla ett system med god användbarhet för sina användare, för att de 

enklare och tydligare ska förstå hur systemen fungerar och vad informationen som presenteras i 

dem betyder (Jooste, Van Biljon, & Mentz, 2014; The interaction design foundation, 2019).  

 

Ett intuitivt system gör att användare med varierande kunskap enkelt kan utföra de handlingar 

som krävs från dem av systemet (Spool, 2005). Intuition är ett ord som används när vi har en 

grundförståelse för något som vi är obekanta med, och utifrån tidigare erfarenheter förstår vi hur 

saken i fråga fungerar (Szilágyi, 2006). För att ett system ska främja en god 

användarupplevelse bör kommunikationen mellan systemets grafiska användargränssnitt och 

användaren kännas naturlig, professionell och effektiv. Gränssnittet ska underlätta interaktionen 

mellan användare och dator genom de grafiska element som gränssnittet visar (Galitz, 2007; 

McKay, 2013). Systemets gränssnitt måste tillgodose och leverera det värde som användaren 

förväntar sig av systemet (Arvola, 2014). 

 

Det finns problem med användarvänligheten i många digitala tjänster och därmed levererar de 

inte den grad av användbarhet som förväntas från dem. Systemutvecklare har länge utformat 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Interaktion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
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interaktiva datorsystem, men det har visats sig vara svårt att skapa ett intuitivt 

användargränssnitt som tilltalar en rad olika typer av användare (Arvola, 2014; Shneiderman et 

al. 2016; Szilágyi, 2006). Ett sätt att försöka skapa dessa intuitiva användargränssnitt är med 

hjälp av designprinciper (DP). DP kan ses som en övergripande generalisering och vägledning 

om hur systemutvecklare bör ta fram en design som skapar en god användarvänlighet (McKay, 

2013; Preece, Rogers & Sharp, 2002). Dessa DP utformar systemets användbarhet, det vill 

säga användarens upplevda nytta av systemet och de förväntningar, upplevelser och handlingar 

som användaren har på systemet (Arvola, 2014; Cinquini, Di Minin, & Varaldo, 2013).  

 

Komplexa system har ofta flera olika sorters användare med varierande kunskaper och 

erfarenheter. Detta lyfter frågan hur systemutvecklare kan utveckla komplexa system som är 

intuitivt och som bidrar till en ökad användbarhet för alla användare. Detta kan ske genom att 

identifiera och tillhandahålla DP som främjar intuitivitet i komplexa system, som 

systemutvecklare bör arbeta med vid utveckling av komplexa system (Cinquini, et al., 2013; 

Jooste et al., 2014; Szilágyi, 2006). 

1.2 Problemformulering  

Allt fler organisationer använder i dagsläget någon form av komplexa system som ska 

underlätta beslutfattande. Detta gör det viktigt att informationen som presenteras i systemets 

gränssnitt är enkelt för användaren att förstå (Ranjan, 2009; Wieder & Ossimitz, 2015). System 

kan uppfattas som komplexa i och med den höga funktionaliteten som användare måste förstå 

sig på. Komplexa system hanterar oftast en stor mängd information som ska presenteras till 

användare. I och med mängden information som hanteras är det viktigt att informationen 

visualiseras på ett sätt som gör det enkelt för användare att ta till sig den (Morville, 2002). 

Komplexa system har vanligtvis ett flertal arbetsroller som brukar systemet, vilket innebär att 

systemutvecklare bör presentera informationen på ett sätt som är unikt för den arbetsrollens 

användare och samtidigt underlättar för dem att ta till sig informationen på ett lättförståeligt sätt 

(Jooste et al,. 2014; Cinquini, et al., 2013).  

 

Gränssnittets design och hur informationen presenteras har en avgörande faktor för hur 

lättanvänt det kommer att bli (Galitz, 2007, McKay, 2013). Information som presenteras i ett 

gränssnitt bör vara tillräckligt självförklarande för användaren för att kunna utföra sina uppgifter 

(Fleming, 2001; Jooste et al,. 2014). Jooste et al., (2014) belyser vikten av att förhålla sig till DP 

under framtagandet av intuitiva komplexa system. Användare bör naturligt kunna interagera 

med systemet utan att medvetet använda sig av någon tidigare kunskap om hur det fungerar 

(Naumann et al., 2007; Szilágyi, 2006). 

 

I större organisationer är det ofta flera typer av arbetsroller som använder sig av samma 

system, vilket resulterar i att det finns flera olika användare som behöver förstå hur gränssnittet i 

komplexa system fungerar. Detta ställer krav på systemutvecklare att ta fram ett intuitivt 

komplext system som tilltalar olika användares erfarenheter. Om inte systemet uppfattas som 

tillräckligt intuitivt av användarna blir det svårare för användaren att ta systemet i bruk (Spool, 

2005; Szilágyi, 2006). Detta väcker frågan vilka DP som systemutvecklare bör arbeta med vid 
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utvecklingen av ett intuitivt komplext system som tar hänsyn till användare med olika kunskaper 

och erfarenheter. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera vilka DP som blir centrala för intuitivitet inom komplexa system. 

Studien har avsikt att ge rekommendationer om hur systemutvecklare bör arbeta vid 

utvecklingen av intuitiva komplexa system. 

 

Med bakgrund, problemformulering, och syfte som utgångspunkt har följande forskningsfrågor 

lyfts fram: 

 

1. Vilka designprinciper främjar intuitivitet i komplexa system? 

 

2. Hur bör systemutvecklare arbeta vid utvecklingen av komplexa system? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i studien valt att göra två avgränsningar för att förtydliga vilka ramar vi försöker hålla oss 

inom. Dessa två avgränsningar är:  

 

1. Intuition är ett stort område som berör många olika delar av människans sinnen. Vi har i 

denna studie valt att fokusera på tre områden som berör människans intuition, dessa är 

förkunskaper, kognition och perception. 

2. I komplexa system (beslutsstödsystem) är det viktigt att systemen är användarvänliga 

och informationen som system producerar är pålitliga. Vi har i studien valt att fokusera 

på det förstnämnda området som är användarvänlighet. Här ingår även att den 

information systemet genererar presenteras på ett användarvänligt sätt. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med att beskriva studiens tillvägagångssätt, vilka metoder som har valts och 

varför samt hur data har samlats in. Den teoretiska referensram visar på vilka valda områdena 

som ligger till grund för studien. Därefter presenteras resultat om vilka DP som har blivit centrala 

när det kommer till intuitivitet i komplexa system. Intervjuresultat presenteras i empirikapitlet 

tillsammans med en analys av det. Genom problemområden som identifierades under analysen 

av intervjuerna togs rekommendationer fram om hur systemutvecklare bör göra i 

utvecklingsprocessen för att mitigera problemet. Resultatkapitlet diskuteras, där DP för intuition i 

komplexa system utvärderas med teorikapitlet om intuition. Slutligen presenteras studiens 

slutsatser och förslag på fortsatta studier.   
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2. Metod 

Metodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt, vilka metoder som har valts och varför. 

Studien har varit baserad på en kvalitativ metod med abduktiv ansats. Under studien har vi 

samarbetat med företaget eMaintenance365 för att göra deras beslutsstödsystem mer 

användarvänligt. Kapitlet avslutas med att presenteras hur data har samlats in och metodkritik.  

2.1 Vetenskaplig forskningsansats  

Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt med en abduktiv ansats. Detta för att 

identifiera, utforska och besvara de utmaningar som finns kopplat till utformandet av intuitiva 

komplexa system. 

 

Under studiens gång har vi tillsammans med eMaintenance365 arbetat iterativt och haft en 

kontinuerlig dialog hur deras beslutsstödsystem kan bli mer användarvänligt. Vi har diskuterat i 

omgångar hur användare kan nyttja deras beslutsstödsystem oavsett teknisk kunskap och 

erfarenhet. Under studien har vår strategi varit att undersöka och få en fördjupad förståelse över 

de teoretiska områden som blivit centrala under studiens gång (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2007). Detta har bland annat varit områden relaterat till interaktionen mellan människor, dator 

och system (vanliga och komplexa system). I samband med vår litteratursökning på tidigare 

teoretiska områden undersökte vi vilka tidigare etablerade DP det fanns inom gränssnittsdesign.  

 

Vår strategi har varit att undersöka vilka DP som designers rekommenderar att 

systemutvecklare bör arbeta med vid utvecklingen av komplexa system. Detta har inneburit att 

vi har identifierat befintliga DP som har blivit centrala för intuition i komplexa system. Dessa 

sorterades tillsammans beroende på vad de förespråkade för att enklare kunna knyta våra DP 

som främjar intuition i komplexa system med de förbättringsområden som identifierades vid 

intervjuerna med systemutvecklare och användare av eMaintenance365 beslutsstödsystem. 

Genom att ha pendlat mellan teori och empiri bildades en djupare förståelse om fenomenet som 

undersöktes (Fejes & Thornberg, 2009). Teorin har gett en förståelse vad intuition innebär och 

hur förkunskaper, kognition och perception påverkar användarvänligheten i komplexa system. 

Detta har gett insyn hur systemutvecklare bör arbeta för att ta fram komplexa system som 

främjar intuitivitet. De framtagna DP för intuition i komplexa system har utvärderats mot teori för 

intuition i den teoretiska referensramen. Detta gjordes för ge en tydligare bild om hur 

systemutvecklare bör arbeta för att ta fram ett komplext system och varför de bör göra det.  

2.2 Kvalitativ studie 

Ett kvalitativt arbetssätt användes för att få en grundlig förståelse och ge en tydligare bild av ett 

komplext problemområde (Holme, Solvang, & Nilsson, 1997). De semistrukturerade intervjuerna 

bidrog med att skapa en djupare förståelse för hur respondenterna uppfattade det 

beslutsstödsystem som används i dagsläget samt hur dialogen ser ut mellan systemutvecklare 

och användare vid utvecklingen av komplexa system. Enligt Holme et al. (1997) är intervjuer ett 

bra sätt att fånga upp en individs erfarenheter och åsikter gällande en specifik kontext eller 
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område. Informationen som samlades in från respondenterna bidrog med att identifiera vilka 

områden där det fanns rum för förbättring. Syftet med kvalitativa metoder är att karaktärisera 

eller undersöka ett fenomenen och dess sammanhang (Saunders, et al., 2007). Detta gjordes 

vid intervjuerna genom att identifiera problemområden/åsikter som respondenterna gav uttryck 

för.  

2.3 Abduktiv ansats 

En abduktiva ansats innebär att forskare inleder med att läsa om existerande teorier och sedan 

tillämpar empiri för att arbeta fram nya resultat utifrån dessa (Fejes & Thornberg, 2009). De tre 

vanligaste sätten att genomföra en studie är (Saunders, et al., 2007): 

 

1. Deduktivt  

Forskningen brukar inledningsvis börja med att en teori utformas. Teorin härstammar 

från att forskaren har läst litteratur relaterat till teorin, därefter utformas en 

forskningsstrategi för att testa teorin. 

 

2.  Induktivt 

Om forskningen börjar med att samla in data för att utforska ett fenomen och skapa eller 

bygga teori (vanligtvis för att utforma ett konceptuellt ramverk), då används induktivt 

tillvägagångssätt. 

 

3. Abuktivt 

Det börjar med att samla in data för att utforska ett fenomen, identifiera temaområden 

och förklara de bakomliggande mönster angående fenomenet. Detta för att skapa en ny 

eller modifiera en existerande teori som sedan testas genom en utvärdering av 

datainsamlingen.  

 

En abduktiv ansats valdes framför det deduktiva och induktiva för vi ansåg att det passade bäst 

för studien. Det är en kombination av induktivt och deduktivt där forskaren rör sig mellan teori 

och empiri för att bygga en förståelse av fenomenet som ska utforskas. Den modifierade teorin 

testas mot de framtagna lösningarna och utvärderas mot den befintliga teorin (Fejes & 

Thornberg, 2009; Saunders, et al., 2007). Den data som har blivit insamlat för de teoretiska 

områdena har varit grunden för att utforska ett fenomen och bilda en förståelse.  

 

I detta fall passade en abduktiv ansats eftersom vi haft kontinuerliga möten med 

eMaintenance365 och diskuterat hur deras komplexa system (beslutsstödsystem) skulle kunna 

bli mer användarvänligt. Inledningsvis försökte vi skapa en förståelse över de områden som 

berör människan, dator och system samt användbarhet. Under mötena med eMaintenance365 

berättade dem att de ville att användare oavsett teknisk kunskap och erfarenheter, enklare 

skulle kunna komma igång och börja använda systemet. När vi undersökte vad tidigare kunskap 

och erfarenheter innebar kom vi in på området intuition och hur det påverkade användarens 

uppfattning om något anses vara lättanvänt. Vi insåg att intuition är ett brett område, vilket 
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gjorde att vi behövde läsa in oss på teori som handlade om intuition och insåg att det var tre 

områden som ofta förekom i litteraturen. Dessa områden var: förkunskaper, kognition och 

perception. Vi ansåg att dessa områden var viktiga för att skapa intuitivitet i komplexa system 

och gjorde valet att fokusera på dessa tre områden i vår studie för att kunna ha tydligare 

klassificeringar att utgå ifrån.  

 

Vi gjorde även en litteratursökning för att se vilka tidigare etablerade DP som fanns inom 

gränssnittsdesign. Detta gjordes för att se tidigare DP som har producerats och relaterar till 

intuition. Baserat på vad de tre temaområdena inom intuition förespråkade, kopplade vi 

samman och modifierade de DP som var centrala för intuition inom komplexa system till någon 

av våra temaområden. Detta urval baserades på den teori vi hade läst och som vi tyckte 

tillkännagav områdena förkunskaper, kognition och perception. Resultatet blev “DP för intuition i 

komplexa system”. 

 

Under Intervjuer med systemutvecklare och användare utforskade vi hur de resonerade kring 

komplexa system och utvecklingsprocessen av dem genom att undersöka områden som 

användbarhet, användarkontext, funktionalitet, åsikter om systemet/utvecklingsprocessen 

etcetera. Genom intervjuerna identifierade vi problemområden som kopplades till 

temaområdena inom intuition. Detta för att visa på hur systemutvecklare kan förbättra det 

området som identifierades som problematiskt. 

2.4 Studiens tillvägagångssätt 

Studiens tillvägagångssätt har skett genom sex faser för att ta fram de slutgiltiga 

rekommendationerna. Vi inledde ett samarbete med eMaintenance365 och hade en dialog om 

hur deras beslutsstödsystem, som är ett exempel på ett komplex system, hur det kunde bli mer 

användarvänligt. Vår strategi var att undersöka och identifiera de utmaningar som fanns 

gällande komplexa system, det bidrog med att vi fick en mer grundlig förståelse hur stor roll 

intuition har när det kommer till användbarhet inom systemen. Utifrån detta undersökte vi vilka 

etablerade DP som fanns inom gränssnittsdesign och sammanställde de DP som var centrala 

för intuition. eMaintenance365 tillhandahåller beslutsstödsystem till sina kunder. Dessa system 

kan anses som komplexa när det ofta finns flera arbetsroller och olika typer av användare som 

nyttjar systemet. Vi genomförde intervjuer med systemutvecklare från eMaintenance365 och 

användare av deras system. Informationen från intervjuerna uppmärksammade oss vilka 

problemområden som fanns i deras utvecklingsprocess och vilka rekommendationer som hade 

potentiellt löst problemen. Detta blev underlaget för rekommendationerna som har tagits fram. 

DP inom intuition i komplexa system utvärderas med kapitlet om intuition från den teoretiska 

referensramen.  

 

Vi har under studien pendlat mellan teori och empiri för att bygga en förståelse om fenomenet 

“intuition”. Data har samlats in från teoretiska områdena som relaterar till komplexa system, 

användbarhet och intuition samt från semistrukturerade intervjuer som empirin bygger på. Efter 

att vi hade intervjuat användarna av eMaintenance365 beslutsstödsystem, fick vi komplettera 

med ytterligare några intervjufrågor för att kunna slutföra vår datainsamling. Detta har gjort att 
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vårt tillvägagångssätt har varit abduktivt för att datainsamlingen har skett i en itererande process 

allt eftersom vi har fått bättre insyn och bildat en förståelse över de utmaningar som relaterar till 

det fenomen som har undersökts (Fejes & Thornberg, 2009; Saunders, et al., 2007). 

Avslutningsvis presenteras slutsatser och lärdomar för studien. Studiens tillvägagångssätt har 

skett enligt sex faserna (se figur 1). 

 

Figur 1: Studiens tillvägagångssätt 

  

1. Första steget startade efter att ha samtalat med eMaintenance365. Det framkom att de 

ville göra sitt beslutsstödsystem mer användarvänligt för sina användare. De ville minska 

sträckan det tar att komma igång med systemet för användare oavsett tidigare kunskap 

och erfarenheter. Ett iterativt arbete inleddes med eMaintenance365 och vi hade ett 

flertal dialoger på vilket sätt detta skulle kunna uppnås. En litteratursökning genomfördes 

på teoretiska områden som handlar om människan, system, gränssnitt, 

användarvänlighet och relationen mellan dem. Genom datainsamlingen fick vi insyn hur 

människans sinnen påverkar deras upplevelse av ett system och hur intuition påverkar 

människans uppfattning av systemen. Den teoretiska referensramen utökades i 

samband med att vi fördjupade oss i materialet och de utmaningar som finns kopplat till 

komplexa system och hur intuition påverkar användares upplevelse av systemet. Vi 

gjorde valet att fokusera på tre temaområden inom intuition (förkunskaper, kognition, och 

perception). Detta gjordes för att de var de områdena som uppkom frekvent när vi gjorde 

en litteratursökning om intuition samt för att avgränsa oss när intuition och människans 

sinnen är ett omfattande område. 

 

2. Andra steget bestod av en litteratursökning för att undersöka vilka tidigare etablerade 

DP inom gränssnittsdesign som fanns. Vi valde ut sex designers som föreslog ett antal 

DP som systemutvecklare bör följa vid utvecklingen av ett grafiskt gränssnitt. Detta 

gjordes genom att undersöka vilka DP som främjar intuitivitet i komplexa system. De 

valda temaområdena inom intuition användes som utgångspunkt för att utvärdera vilket 

av dessa tre områden designprincipen passade in. Utifrån dessa sammanställdes de DP 

som ansågs vara mest centrala för intuition i komplexa system. De centrala DP för 

intuition kategoriserades efter våra valda temaområden inom intuition (förkunskaper, 

kognition och perception). De DP som inte relaterade till någon av temaområdena 

valdes bort. 
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3. I tredje steget gjorde vi en primär datainsamling genom att utforma två intervjuguider, en 

till systemutvecklare på eMaintenance365 och en till deras användare. De kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna bidrog med att bilda en uppfattning om de 

problemområden och åsikter gällande det system som används i dagsläget samt hur 

deras arbetsprocess ser ut för att ta fram sitt beslutsstödsystem. Kompletterande 

intervjufrågor ställdes till användarna via mail. Detta gjordes för att nya funderingar från 

vår sida hade uppkommit medan vi transkriberade intervjumaterialet med användarna. 

Data som samlades in från respondenterna transkriberades och användes för att 

identifiera problemområden där rekommendationer togs fram. 

 

Under intervjuerna samt medan vi transkriberade vårt intervjumaterial, fick vi ett initialt 

intryck eller “på känn” över vilka områden som rekommendationerna skulle handla om. 

Dessa fyra rekommendationer var: observera användare, användarinvolvering, 

användarstöd och standarder. Detta underlättade för oss när vi genomförde 

innehållsanalyser på intervjuresultatet från systemutvecklare och användare. Det gjorde 

att vi enklare kunde knyta de identifierade problemområdena med någon av våra fyra 

rekommendationer. Avsikten med rekommendationerna är att upplysa systemutvecklare 

hur de bör arbeta för att göra sitt beslutsstödsystem intuitivt. 

 

4. I det fjärde steget utvärderades hur väl de identifierade DP för intuition i komplexa 

system stämmer överens med teorikapitlet inom intuition. Detta för att se vad litteraturen 

säger om de områden som berör människan, dator och system. Rekommendationerna 

har varit baserade på de problemområden som identifierades vid intervjuerna med 

systemutvecklare, och motiveras med hjälp av våra DP för intuitivitet i komplexa system. 

Rekommendationerna har avsikten att bidra med att göra eMaintenance365 

beslutsstödsystem intuitivt för användare oavsett kunskap och erfarenheter.  

 

5. Slutsatserna av studien visar vilka rekommendationer som systemutvecklarna bör göra i 

utvecklingsprocessen av sina beslutsstödsystem och hur de bör göra för att göra dem 

intuitiva. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Studien har använt sig av primärdata. Primärdata brukar samlas in för ett specifikt 

forskningsproblem och strävar efter att använda sig av det mest lämpade tillvägagångssätt för 

att lösa det specifika problemet. Från detta bildas ny data som inte existerade tidigare (Hox & 

Boeije, 2005).  

 

Studien inleddes genom att söka inom diverse databaser, forskningsmaterial och litteratur. En 

litteratursökning genomfördes på teoretiska områden som berör människan, dator och system 

samt användbarhet och intuition. Detta bidrog med att den teoretiska referensramen fick en 

stadig grund. Genom litteratursökningen undersökte vi vad tidigare designers rekommenderade 

för DP inom gränssnittsdesign som fanns i dagsläget. 
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Sökningar genomfördes i databaser kopplade till LTU:s bibliotek och Google Scholar samt 

Googles sökmotor. Vid sökning av teoretisk litteratur användes sökord som: “Business 

intelligence, decision support systems, big data, data warehouse, usability in BI-systems, data 

visualization in BI, user experience, human-computer-interaction, user-centeredness, user 

centered design, usability, usability in business applications, user interface, graphical user 

interface, intuition interface, intuitive information systems, intuitive systems, perception och 

cognition”. 

2.5.1 Primärdata  

Primärdata samlades in genom intervjuer med systemutvecklare och användare av 

eMaintenance365 beslutsstödsystem. Detta gjordes för att få båda respondenternas perspektiv 

om vad de tyckte om systemet och utvecklingsprocessen av det. Vi valde att intervjua båda 

parterna för att få rik bild över vilka områden angående det komplexa systemet som 

respondenterna ansågs skulle kunna förbättras. De semistrukturerade intervjuerna 

kompletterades med en mindre skriftlig uppföljning med intervjufrågor via mail till användarna, 

för att följa upp med några frågor som dök upp under studiens gång. Detta för att 

respondenterna skulle få mer tid att reflekterat över svaren, vilket i sin tur leder till att mer 

genomtänkta svar angavs (Holme, et al., 1997). 

2.5.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

De intervjuer som genomfördes var av kvalitativa semistrukturerad karaktär. Denna typ av 

intervjuer är värdefulla när intervjuguiden har en öppen frågeställning och för att kunna ställa 

följdfrågor till respondenterna. Holme, et al., (1997) poängterar när det kommer till en kvalitativ 

intervju behöver inte frågorna komma i en specifik ordning, utan det viktigaste är att få reda på 

respondenternas egna åsikter. Denna typ av intervjuteknik ger mer utrymme att kunna föra en 

öppen dialog med respondenterna för att få mer rikliga svar vilket vi ansåg var passande för de 

typ av svar som vi ville få (Adams, 2015; Holme, et al., 1997).  

 

Vi tog fram intervjufrågor med intentionen att undersöka hur systemutvecklare och användare 

upplevde eMaintenance365 system i dagsläget. Vi utformade två intervjuguider, en till 

användarna och en till systemutvecklarna av beslutsstödsystemet (se bilaga 1 och 2).  

För att få en struktur på frågorna kategoriseras dessa i rubrikerna: utvecklingsprocess, 

användbarhet, funktionalitet och systemet generellt sett. Detta för att göra det tydligt vilket 

område som respondenterna besvarade. Intervjuguiden till användarna utformades på ett sätt 

som gjorde det enkelt för respondenterna att förstå frågorna, genom att minimera användandet 

av tekniska termer i intervjuguiden. Intervjuguiden till systemutvecklarna utformades på ett sätt 

som inte tog hänsyn till tekniska termer och på så sätt kunde mer detaljerad information 

utvinnas om utvecklingen av komplexa system.   

 

Begrepp som utforskades under intervjutillfällena var bland annat: “användarkontext, 

användbarhet, designprinciper, gränssnitt, och utvecklingsprocess”. Vi ville veta hur 
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respondenterna resonerade kring dessa begrepp och vilka områden som respondenterna direkt 

och indirekt uttalade i samband med de ställda intervjufrågorna som de ansåg behövde 

förbättras. Under intervjutillfällena försökte vi få dem att förklara hur de resonerade i den 

utsträckning som det gick. Detta gjordes för att få reda på de bakomliggande faktorerna för 

deras åsikter. 

 

Respondenterna för användarna bestod av kunder inom tågindustrin som använder sig av 

eMaintenance365 beslutsstödsystem. Intervjuerna bestod av användare med olika arbetsroller 

(ingenjör, planerare av vagnunderhåll, förberedelse av vagnar etcetera). Vi ville med 

intervjuerna utforska användarnas åsikter och hur de upplevde samarbetet med 

eMaintenance365 och även ta reda på vad de tycker om beslutsstödsystemet, för att se om det 

fanns något problemområde som de ville lyfta fram. 

 

Systemutvecklarna som intervjuades valdes för att få insyn hur de resonerade kring 

användarens kontext, användbarhet och för att se vilka DP de förhåller sig till i dagsläget. Vi 

ville ta reda på hur systemutvecklarna arbetade med användarna och hur de involverar dem i 

utvecklingsprocessen av sina beslutsstödsystem. Intervjuerna gjordes för att identifiera 

problemområden där rekommendationer kunde tas fram för att göra eMaintenance365 system 

intuitivt. 

2.5.2.1 Utförandet av intervjuer 

Denna sektion går igenom hur intervjuerna genomfördes med systemutvecklarna och 

användarna av eMaintenance365 beslutsstödsystem. 

 

Systemutvecklare 

Tre intervjuer genomfördes med systemutvecklare. Intervjuerna med systemutvecklarna 

genomfördes på eMaintenance365 kontor i Luleå och varade mellan 30–45 minuter. Vi 

presenterade vilka vi var, vad studien handlade om och varför vi genomförde den samt varför 

deras svar var viktiga för vår studie. Intervjuerna med systemutvecklarna innehöll en öppen och 

bred frågeställning som syftade på att låta respondenterna lämna fylliga svar. Till skillnad från 

intervjuer med användarna kunde mer tekniska begrepp användas för att ställa mer direkta 

frågor om specifika områden av sina beslutsstödsystem. Vi frågade om det gick bra att vi 

spelade in samtalen och om de ville vara anonyma. Vi klargjorde att vi skulle behandla 

informationen med konfidentialitet.  

 

Användare 

Tre intervjuer med användare genomfördes på distans via telefon och varade mellan 20–40 

minuter. Samtalen spelades in med hjälp av en mobilenhet för att få möjligheten att lyssna på 

samtalet i efterhand och göra en mer noggrann transkribering. Detta gjordes för att vi skulle 

kunna fokusera helhjärtat på intervjuerna under intervjutillfället. Av etiska skäl frågades 

respondenterna om det gick bra att intervjuerna spelades in. Samband med detta frågade vi 

respondenterna om de ville vara anonyma och försäkrade dem att vi skulle behandla 

informationen med konfidentialitet.  
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Intervjuerna inleddes med att presentera vilka vi var, vad studien handlade om och varför vi 

genomförde den samt varför respondenternas svar var viktiga för vår studie. Intervjuerna med 

användarna innehöll en öppen och bred frågeställning som syftade på att låta respondenterna 

lämna detaljerade svar. Intervjuguiden för användarna utformades utan att ha med allt för 

tekniska begrepp som “Business intelligence, beslutsstödsystem, och användargränssnitt”. 

Detta gjordes för att intervjuerna skulle kännas mer naturligt och för att hålla samtalet på en 

jämnare nivå oavsett teknisk kompetens. Vi försökte få respondenterna att känna efter noga och 

uttrycka sig om sina upplevelser av beslutsstödsystemet. Under intervjutillfällena användes 

därför ofta följdfrågan “varför” och “kan du motivera” för att få djupgående och detaljerade svar. 

2.5.3 Kompletterande intervjufrågor 

Vi genomförde ett par kompletterande intervjufrågor av semistrukturerad karaktär med 

användarna. Intervjufrågorna var av mer ledande karaktär för att vi ville att respondenterna 

skulle ge oss mer konkreta exemplen på vad som de upplevde som bra i dagsläget med 

utvecklingsprocessen samt vad enligt dem skulle gå att förbättra med den. Varför vi valde ett 

ledande format på intervjufrågorna var för att minimera att respondenterna misstolkade 

intervjufrågorna, eftersom det kan vara svårt att förklara något via mail ville vi hålla frågorna 

enkla för att undvika en mail-konversation. 

2.6 Analysmetod  

Här förklaras hur vi ha analyserats våra val av DP inom intuition i komplexa system samt hur vi 

analyserade transkriberingen av intervjumaterialet med systemutvecklare och användare. 

2.6.1 Urval av designprinciper inom intuition i komplexa system 

När vi tog fram DP för intuition i komplexa system utgick vi från de tre valda temaområdena 

inom intuition (förkunskaper, kognition och perception). De tre temaområden som valdes var 

återkommande områden som dök upp när vi undersökte intuition, och hur det påverkar 

människans sinnen när de kommer i kontakt med ett system. Tidigare etablerade DP inom 

gränssnittsdesign sammanställdes i tabellform i resultatkapitlet för att sedan bli kategoriserade 

inom en av de tre temaområden inom intuition beroende om de liknade varandra. 

Kategoriseringen baserades på DP:nas innebörd och skrevs sedan ihop till en mer 

övergripande designprincip med en självförklarande rubrik (se tabell 7).  

 

Urvalet och utvärderingen av DP berodde på vad teoretiska temaområdet inom intuition 

förespråkade. De som inte relaterade till något av de tre områdena inom intuition valdes 

(filtrerades) bort. De områden som utvärderingen utgick ifrån var att förkunskaper handlar om 

individens tidigare erfarenheter och kunskaper från tidigare system, liknande situationer i 

omvärlden som kan användas i en nuvarande situation. Kognition handlar om en individs 

mentala processer som styr sinnet (kunskap, tänkande och information). Perception handlar om 

den mentala bild som hjälper människan ta till sig och tolka information från dess omgivning. Vi 
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hade dessa förklaring i åtanke när vi filtrerade de DP som inte relaterade till intuition i komplexa 

system. 

2.6.2 Analys av empiri 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ihop till en flytande text i empirikapitlet. Texten 

analyserades delvis efter en innehållsanalys. En innehållsanalys är ett sätt att analysera en stor 

mängd information och försöka utvinna mönster, trender som den data innehåller (Vaismoradi, 

Turunen, & Bondas, 2013). Med en innehållsanalys analyseras data systematiskt genom att 

identifiera och kategorisera i teman som beskriver innehållet. Detta för att försöka få ut det 

centrala i en text och beskriva det, vilket förenklar kategorisering av ett innehåll. Kategorier 

skapar en tydlighet av innehållet i områden som blir väsentliga för studiens syfte (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Baserat på en innehållsanalys utformades en tabell med fem steg där vi analyserade 

sammanfattad text från transkribering till rekommendationer för eMaintenance365:  

 

1. Uttryckt av respondenter - Nyckelmeningar valdes ut från den transkriberade texten. 

2. Beskrivning av uttryck - Kärnan av vad nyckelmeningarna handlade om lyftes fram. 

3. Identifierat problemområde & åsikt - Området problematiserades och åsikter lyftes 

fram för att visa vad som fungerade bra i dagsläget med eMaintenance365 system. 

4. Temaområde för intuition - Problemområdet och åsikter kopplades till ett av 

temaområdena inom intuition. 

5. Rekommendationer - Här angavs rekommendationer på hur de kan förbättra de 

identifierade problemområdena. 

 

Innehållsanalyserna visar hur vi har gått tillväga för att sammanställa resultatet från intervjuerna 

och hur vi har kommit fram till våra temaområden och rekommendationer för att göra 

beslutsstödsystemet intuitivt. Analyserna bidrog till rekommendationer som adresserade hur 

systemutvecklare bör arbeta vid utveckling av ett intuitivt beslutsstödsystem.  

2.7 Metodkritik och etik 

När intervjuerna genomfördes var det viktigt av etiska skäl att få godkännande av 

respondenterna till att intervjuerna spelades in. Det är viktigt att informera respondenterna med 

en förklaring om varför deras delaktighet är av intresse och att de själva väljer om de vill delta i 

studien. Respondenter bör upplysas att den information som lämnas av dem kommer hanteras 

med försiktighet, och om de vill kan de välja att avbryta deras medverkan när som helst under 

intervjuns gång (Vetenskapsrådet, 2002). Vi försäkrade respondenterna att information som 

samlades in hanterades med försiktighet och samtliga fick valet presenterat för sig om de ville få 

samtalet inspelat. Respondenter hade på förhand blivit informerade hur länge intervjutillfället 

skulle ta, och med respekt till deras arbetsschema försökte vi hålla den tidsramen. 
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De intervjuer som hölls med användare skedde på distans via en mobil enhet. Vi ställde öppna 

frågor för att få riklig information från användare och för att få dem att säga sina åsikter om 

systemet. Det kan vara svårt att föra en dialog när intervjuerna inte skedde ansikte mot ansikte. 

Holme, et al., (1997) poängterar att när en kvalitativ intervju genomförs är det viktigaste att få 

reda på respondenternas egna åsikter. Svaren från respondenterna gav oss nyttig information, 

dock kan det vara önskvärt att ha möjligheten att observera hur respondenten reagerar på 

frågor eller hur de uttrycker sig. Detta för att läsa av kroppsspråket/stämningen och därmed få 

intrycket av vilka frågor som bör utforskas närmare.    

 

Filtreringen av DP har varit baserade på vår uppfattning av vad intuition och de tre valda 

temaområdena innebar. Vår uppfattning är grundad i den teoretiska referensramen och vår 

tolkning kan ha påverkat hur väl placeringen av DP passar in på det givna temaområdet som 

designprincipen har placerat. Detta var särskilt svår process för att vissa DP hade kunnat 

kopplats till mer än bara ett temaområde, vi fick därmed avgöra vilket område som 

designprincipen passade bäst in på. Urvalen har försökt göras objektivt där vi tillsammans 

resonerat kring DP och områdena inom intuition, detta har byggts på våra egna tolkningar av 

vilket område DP förespråkar och passar bäst in på.  

 

Studiens rekommendationer har baserats på eMaintenance365 situation och därmed finns det 

begränsningar för andra företag att använda sig av det resultatet. Studiens resultat syftar att 

identifiera DP för hur systemutvecklare bör arbeta vid utvecklingen av intuitiva komplexa 

system, men eftersom studiens resultat (rekommendationer) har baserats på ett specifikt 

företag innebär det att resultatet är situationellt. Detta gör att forskningsresultatet knyts till ett 

företag specifika kontext och kanske inte passar alla företag.  
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3.Teoretisk referensram 

Kapitlet redogör den teori som ligger till grund för studien när det kommer till komplexa system, 

människa-datorinteraktion, gränssnitt, intuition (förkunskaper, kognition, perception), användare 

och användarupplevelse. 

 

 

 
Figur 2: Teoretiska områden 

 

I figur 2 presenteras de områden som har varit centrala för den teoretiska referensramen och 

som har agerat som ett underlag under studien för att utforska områden som berör komplexa 

system, användare och intuition. De områden som har undersökts har bidragit med att skapa en 

förståelse för interaktionen mellan människa och system samt hur intuition har en avgörande 

faktor för om systemet ska upplevas som användarvänligt. 

3.1 Komplexa system 

Komplexa system kan beskrivas som ett system där en stor mängd information hanteras och 

ska vara tillgänglig för flera olika användare i systemet. Det finns olika områden inom systemet 

som ska interagera med varandra och vissa gånger presenteras samma information med på 

olika sätt, allt beroende på vilken arbetsroll som nyttjar systemet. Det finns ett flertal olika 

arbetsroller som ska använda sig av systemet och respektive arbetsroll behöver få 
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informationen presenterad på det sättet som passar deras arbetsroll. Informationen ska vara 

tydlig och vara relevant för att utföra den uppgift som användaren använder systemet till. Detta 

visar på komplexiteten som ett komplex system för med sig när systemutvecklare måste ta olika 

perspektiv i beaktning vid utvecklingen av systemet (Jooste et al,. 2014). 

 

Förutom informationen som presenteras i komplexa system, finns det funktioner som systemet 

tillhandahåller men som inte alla arbetsroller har tillgång till. Detta visar på att systemutvecklare 

måste veta vilka funktioner som respektive arbetsroll ska ha tillgång till. Detta visar på att det 

uppstår olika nivåer av komplexitet både när det kommer till informationen som visualiseras i 

gränssnittet och funktionaliteten i systemet (Jooste et al,. 2014). 

 

Interaktionen med komplexa system bör upplevas som enkel för användaren att förstå, vilken 

sorts information som kan tas fram, och vad informationen betyder (Johnson, 2014; Jooste et 

al,. 2014; McKay, 2013). Detta kan vara problematiskt när alla användare har olika grader av 

kunskap och erfarenheter, vilket gör det svårt för systemutvecklare att utforma ett system som 

tillgodoser alla användares behov fullt ut. Detta gör att systemutvecklare bör undersöka vem 

användarna som ska använda system är (Cinquini, et al., 2013; Jooste et al., 2014; Szilágyi, 

2006). 

3.1.1 Business intelligence 

En typ av komplexa system som organisationer använder sig av är beslutsstödsystem. Detta är 

en del av de system som omfattas av business intelligence (BI). Dessa system anses komplexa 

med tanke på den information som de hanterar (Jooste et al., 2014). I studien har ett 

beslutsstödsystem studerats som ett exempel på ett komplext system för de framtagna 

rekommendationerna i analyskapitlet. BI är ett brett begrepp som har olika definitioner beroende 

på vilken källa man tittar på, men beskrivs oftast som ett verktyg som består av teknologier och 

processer som används för att samla, hantera och analysera data som sedan används för att ta 

beslut. BI är en process som involverar två huvudaktiviteter: inmatning av data och utmatning av 

data och innefattar teknologier som: 

 

● Data warehousing - Ett datalager som är sammanställer data från flera källor och 

underlättar för analyser att bli genomförda. 

● Data marts - Fokuserar kategorisera informationen som finns i datalagret. Det förenklar 

åtkomsten av data genom att kategorisera upp den i ett specifikt funktionellt område, 

exempelvis organisationens avdelningar. 

● Data mining - Försöka hitta samband eller mönster inom organisationens datalager för 

att kunna skapa värde för organisationen. 

● Extract-Transformation-Load (ETL) - Extrahera data från en källa, transformerar data 

som extraherades till ett presenterbart format, och för att sist ladda/lägga upp data på 

den tänkta platsen i exempelvis en databas.  

● Online Analytical Processing (OLAP) - Ett klientverktyg för att kunna söka i gränssnittet, 

göra data-analyser och metadatahantering inom datalagret (Chaudhuri & Dayal, 1997; 
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Pearlson & Saunders, 2009; Watson & Wixom, 2007). 

 

BI-system hämtar informationen utifrån ett datalager som innehåller en stor mängd information 

(data warehouse) och sedan presenterar denna information (Watson & Wixom, 2007). Wieder 

och Ossmitz (2015) beskriver BI som processen att hantera stora mängder av data och stödjer 

verksamheten att ta organisatoriska beslut. För att göra detta används system som hanterar, 

analyserar, och presenterar data till en beslutsfattare. Vercellis (2009) beskriver ett 

beslutsstödsystem som ett system där beslutsfattare använder ett interaktivt datorsystem som 

hanterar och beräknar stora datamängder samt hjälper beslutsfattare att lösa problem och ta 

informativa beslut. BI-system kan se olika ut beroende på vad systemet har för syfte för en 

organisation (Wieder & Ossimitz, 2015).  

 

BI har enligt Olszak (2016) genomgått fyra utvecklingsperioder genom historien: BI 1.0, BI 2.0, 

BI 3.0 och slutligen molnbaserade BI-system. Den första tidsepoken BI 1.0 härstammar från de 

tidigare systemen som fanns på 1970–1980-talet. Systemen använde data warehousing, Data 

marts och Extract-Transformation-Load (ETL) för att konvertera och sedan presentera 

organisationens prestanda i dashboards eller scorecards. Tidsepoken BI 2.0 beräknas som 

mellan 1990 - 2005-talet och möjliggjorde att organisationer kunde interagera direkt med deras 

kunder och på detta sätt generera större mängder data. Webbaserad teknologi möjliggjorde 

utveckling av mer avancerade BI-system. BI 3.0 inkluderar mobila enheter och placeras från 

och med 2005-talet och syftar på att genom data warehousing, data mining och OLAP, att 

kunna förenkla för användare att ta till sig informationen som verktygen producerade. Detta 

kunde kommuniceras via digitala plattformar till sina användare genom intuitiva gränssnitt, för 

att användaren snabbt och enkelt i realtid skulle kunna ta sig till den information som ansågs 

nödvändig. Slutligen nämner Olszak (2016) en ny tidsepok som involverar mer avancerade 

molntjänster som har vuxit fram inom genre BI-system, där BI-lösningar levereras som en 

molnbaserad tjänst som därmed minskar kostnaderna och ökar flexibiliteten på systemen.  

3.1.2 Big data & data warehouse 

Big data är ett begrepp som involverar stora mängder data. Termer som är associerade med big 

data är data warehouse och data mining. Big data kan beskrivas som insamlingen av 

information från olika datakällor i ett datalager, medan data warehouse sammanställer den 

informationen för att informationen lättare ska gå att analyseras. Dessa handlar om datalagring 

och hur det går att utvinna nyttig användbar information utifrån den. Big data handlar ofta om 

extremt stora datamängder av information och det kan skapa svårigheter för organisationer att 

tyda, söka, dela och analysera informationen. För en organisation är det åtråvärt att ha en stor 

mängd data som går att analysera och göra prognoser utifrån (George, Haas & Pentland, 2015; 

Pearlson & Saunders, 2009). George et al. (2015) menar att big data innehåller en stor mängd 

information, men att det är viktigt att inte fokusera på storleken av datalagret, utan de insikter 

som volymen av information i datalagret kan ge. Big data innehåller ofta en extremt stor mängd 

information, men det brukar vara den finkorniga mängden information som skapar värde för en 

organisation och det är den som organisationen vill försöka utvinna (George et al., 2015). 
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3.1.3 Beslutsstödsystem  

Beslutsstödsystem är härstammar från benämningen Business Intelligence. Systemet har vuxit 

fram som en nödvändig resurs för att organisationer ska vara effektiva och ta strategiska beslut 

i sin verksamhet. Redan på 1960-talet användes datorer för att presentera data som sedan 

användes för att ta beslut. I och med den teknologiska utvecklingen har mer avancerade system 

utvecklats som hjälper företag i det strategiska arbetet. Dagens beslutsstödsystem processar 

stora mängder data i realtid och kan göra komplexa beräkningar för att sedan presentera denna 

data på ett effektivt sätt till användaren (Power, 2007; Wieder & Ossimitz, 2015).  

 

För att analysera och presentera data består oftast systemen av olika komponenter. Dessa  

kan vara data mining, analytics, Customer Relations Management (CRM), Online Analytical 

Processing (OLAP) för att nämna några. Den data som produceras kan därefter bli visualiserad 

i en dashboard (Martin, Maladhy, & Venkatesan, 2011). Beslutsstödsystem har påverkat hur 

dagens organisationer arbetar och har hjälpt dem att ta informerade och strategiska beslut 

(Power, 2007). Dessa system används i dagsläget av de flesta större organisationer till en rad 

olika funktioner. Förutom att hjälpa organisationen att ta informerade beslut, kan det också 

användas för att utvärdera kapaciteten på en organisations resurser och processer, för att 

sedan göra nödvändiga åtgärder (Jooste et al., 2014). 

3.2 Människa, system & gränssnitt 

Beslutsstödsystems gränssnitt förknippas med människa-datorinteraktion (MDI), vilket handlar 

om interaktionen mellan människa och dator. Det handlar inte bara om det grafiska 

användargränssnittet (visuella presentationer, menyfält, ikoner, etc), utan även vad som gör 

system mer användarvänliga för att passa användarens målsättning, baserat på tidigare och 

nuvarande erfarenheter (Fischer, 2001).   

3.2.1 Människa-datorinteraktion 

MDI har sina rötter inom teknisk psykologi, datavetenskap och kognitionsvetenskap. Dessa 

områden beskriver hur datorbaserade interaktiva system kan designas, utvärderas och 

implementeras utifrån människans perspektiv. MDI involverar människans kapacitet att hantera 

datorer och information samt hur människor uppfattar ett grafiskt användargränssnitt. Detta 

skapar förutsättningar för systemutvecklare att få en ökad förståelse för hur ett användarvänligt 

gränssnitt bör utformas (Arvola, 2014; Fischer, 2001).  

 

Fischer (2001) poängterar att det finns utmaningar när det kommer till att designa och 

tillhandahålla rätt information vid rätt tidpunkt, och samtidigt ha all nödvändig information 

lättillgänglig för användaren. Systemutvecklare konstruerar system för en stor mängd människor 

samtidigt som de försöker individualisera systemet. När systemutvecklare skapar ett system får 

de ofta ta beslut hur de tror en användare upplever en särskild kontext, vilket exempelvis kan 

vara hur slutanvändaren utför en viss arbetsuppgift. Dessa antaganden kan involvera 
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användarens tidigare erfarenheter, det specifika uppdraget eller målsättning och är oftast bara 

upptäckta vid användningstillfället (Fischer, 2001).  

 

Ursprungligen fokuserade MDI på att göra system mer användbara för att både nya och vana 

användare lättare skulle kunna använda systemet för enkla aktiviteter. Konsekvensen av detta 

blev att användargränssnittet inte blev lika uttrycksfullt. System som har en hög funktionalitet 

kan uppfattas som avancerade och göra det svårt för nya användare att bilda en förståelse av 

hur systemet fungerar. Dessa system upplevs oftast inte som intuitiva av användaren. Dessa 

typer av system blir svåra att använda till en början och användaren får istället lära sig 

funktionerna allt eftersom systemet används (Fischer, 2001). 

 

I dagsläget är det svårt att konstruera ett system som är lättanvänt för olika typer av användare 

oavsett om de har tidigare erfarenheter av system eller inte. Utmaningen ligger i att konstruera 

ett användarvänligt gränssnitt som underlättar för ny användare att komma igång med systemet 

samtidigt som vana användare kan utföra sina aktiviteter obehindrat. I kommande teoriområden 

kommer vi gå igenom interaktionsdesign och gränssnitt samt vilka aspekter som blir viktiga att 

beakta vid konstruktion av ett komplext system. 

3.2.2 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign har sina rötter inom design och MDI. Grafisk design ligger nära 

interaktionsdesign och har fokus på det digitala som mjukvara, elektronik och 

telekommunikation. Grafisk design har en nära relation till “deltagande design”, vilket inom 

ämnesområdena informationssystem och informatik fokuserar på att systemutvecklare 

tillsammans med användare utformar en lösning som är anpassad till användarens behov 

(Arvola, 2014). 

 

Interaktionsdesign associeras ofta med formgivning av digitala användargränssnitt och hur det 

går att göra dessa mer användbara. En interaktiv tjänst erbjuder användaren utrymme till 

handling och förutsättningar för att interagera med tjänsten på ett intuitivt sätt. Detta underlättar 

för människor att kommunicera och interagera i deras vardag och arbetsliv. Interaktionsdesign 

handlar om att försöka skapa goda användarupplevelser som effektiviserar hur människor 

arbetar, kommunicerar och interagerar med systemet (Arvola, 2014; Preece, et al., 2002).  

 

Interaktionsdesign handlar mycket om att definiera vad användare vet, gör och känner och 

utifrån detta kunna skapa en tjänst som tilltalar dem. Det går att koppla till begreppet “user 

experience” som står i relation med brukskvaliteter och användarupplevelser. Samspelet mellan 

människa och teknik innebär att båda parterna agerar på ett samordnat sätt och har ett 

gemensamt mål. Här kan interaktionsdesign ses som ett verktyg där användaren hamnar i 

centrum och hur användaren genom den medierande tjänsten kommunicerar till omvärlden. 

Detta gör att upplevelser och aktiviteter hamnar i centrum för att utforska och iterera insikter, 

avsikter, idéer och värderingar som användaren har (Arvola, 2014). 
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3.2.3 Informationsarkitektur 

Informationsarkitektur är ett besläktat område till interaktionsdesign. Informationsarkitektur 

handlar om hur systemet är uppbyggt. Det fokuserar på en konstruktiv design där bland annat 

webbplatser och mjukvara struktureras för att skapa en logisk struktur samt att information ska 

vara lätt att lokalisera. Inom informationsarkitektur har termer som webbplatsens struktur och 

navigering en viktig betydelse, eftersom det påverkar användarens upplevelse och orientering 

av ett system.  

 

Det är viktigt att förstå hur människor uppfattar den tjänst de kommer i kontakt med, exempelvis 

varför de ibland kan känna sig osäkra när de utforskar något de inte är bekanta med sedan 

tidigare. Systemutvecklare bör försöka föreställa sig hur användare kommer att reagera när de 

kommer i kontakt med ett obekant användargränssnitt (Arvola, 2014; Fleming, 2001). Detta 

samspel mellan informationsarkitekturen och gränssnittet påverkar hur framgångsrik en tjänst 

kan bli. Informationsarkitekturen skapar en sammanhängande användarupplevelse och har en 

betydande roll i att hjälpa användarna att navigera sig runt i ett system, medan gränssnittet 

fungerar som en förmedlare mellan användare och innehållet på tjänsten (Fleming, 2001). 

3.2.4 Gränssnitt 

Det finns flera benämningar som är relaterade till begreppet gränssnitt, och oftast används 

dessa för att beskriva samma sak. Definitionen av grafiska användargränssnitt är oftast den 

som menas för att beskriva användarnas interaktion med ett digitalt system, men 

benämningarna gränssnitt och användargränssnitt används många gånger för att beskriva 

samma sak. Vi kommer gå igenom vad de tre begreppen betyder och hur vi kommer använda 

det i vår studie. 

 

● Gränssnitt - Ett gränssnitt beskrivs som interaktionen i ett datorsystem mellan två olika 

komponenter i systemet (Olitz, 2002). 

● Användargränssnitt - Ett användargränssnitt beskrivs som Interaktionen mellan 

användaren och maskin (hårdvara eller mjukvara) och hur gränssnittet reagerar på de 

handlingar som användaren utför (Olitz, 2002). 

● Grafiskt användargränssnitt - Ett grafiskt användargränssnitt tillåter användaren att 

interagera och kommunicera med ett system genom grafiska element såsom menyer, 

ikoner, knappar etc (McKay, 2013).  

 

I denna studie kommer vi använda oss av alla tre begrepp växlingsvis beroende på situation. 

 

Digitala tjänster kommunicerar med användare genom att visualisera informationen i ett grafiskt 

användargränssnitt. Informationen som presenteras i det grafiska användargränssnittet till 

användaren bör vara tydligt och klart så att information. Digitala tjänster brukar ofta 

individanpassas för att kunna svara mot flera behov. Detta gör att det grafiska gränssnittet 

måste kommunicera informationen på ett lättbegripligt sätt för att användaren ska få en bra 
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användarupplevelse (McKay, 2013). Mckay (2013) beskriver att bra kommunikation är en vital 

del i det grafiska gränssnittet för att systemet ska upplevas som intuitivt av användaren.  

 

Morville och Rosenfeld (2006) beskriver hur viktigt det är att ha passande etiketter (exempelvis 

bild, ord) för strukturen på ett gränssnitt och hur dessa bidrar till effektiv kommunikation mellan 

gränssnittet och användaren. Etiketter är det som presenteras i gränssnittet som hjälper 

användare att navigera i systemet, detta kan vara en bild eller en text i menyn som hjälper 

användaren att hitta rätt i gränssnittet. Etiketter kan användas för att effektivt höja 

användarvänligheten för en digital tjänst om det används på rätt sätt. 

3.3 Intuition 

Komplexa system och människa-datorinteraktion handlar om teknisk psykologi, datavetenskap 

och kognitionsvetenskap. Dessa områden tar upp hur användarens interaktion med ett system 

tolkas, det vill säga hur människans kapacitet att hantera datorer och information genom ett 

grafiskt användargränssnitt. Vissa gånger vet vi hur ett system fungerar men inte varför vi vet 

det, vilket kan kopplas till intuition. 

 

Ordet intuition upplevs vara svårt att sätta fingret på vad det innebär. Enligt Goldberg (1984) är 

intuition och rationellt tänkande förknippade och kompletterar till viss mån varandra. När vi 

människor tänker igenom ett beslut och har otillräckligt med information, använder vi logiskt 

tänkande för att göra vissa kopplingar i tanke-resonemanget. Detta ses som en del av vår 

intuitiva tankeprocess som gör kopplingar där information saknas (Goldberg, 1984). Johansson 

(1998) menar att intuition och logik är motsatta poler på ett spektrum som visualiseras i figuren 

nedan (se figur 3). 

   
Figur 3: Intuition och logik på ett spektrum (Spool, 2005)  

    

Intuition används ofta i sammanhang där beslut tas. Det beskrivs som att människan agerar på 

instinkt och känner vad som bör vara rätt eller fel. Intuition associeras med att ta beslut utan att 

tänka efter och hjälper en att avgöra vad för information som blir relevant (Goldberg, 1984). Ett 

annat ord som brukar användas för intuition är “magkänsla”. Även om en situation är obekant 

sedan tidigare kan människan omedvetet använda sig av tidigare erfarenheter från liknande 

situationer (Michael et al., 2015). I situationer som inte är glasklara eller uppfattas som 

komplexa kan intuition hjälpa att bringa klarhet och hjälpa människor att bedöma om något 

känns felaktigt eller ologiskt (Goldberg, 1984; Michael et al., 2015). Intuition är något vi inte är 

direkt medvetna om. Omedvetenhet kan delas upp i tre delar (Goldberg, 1984; Michael et al., 
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2015; Szilágyi, 2006): 

 

1. Tyst kunskap innebär att vi bygger upp kunskap som vi inte är direkt medvetna om. 

2. Tyst inlärning är att vi lär oss utan att ha avsikt att göra det. 

3. Tyst bearbetning är omorganisering av kunskap i våra huvuden utan att vi är medvetna 

om att det sker. 

 

Intuition kan delas upp i två betydelser. Den ena handlar om “insikt”, och innebär att en 

människa har en grundförståelse för något som den är obekant med sedan tidigare och därmed 

saknar större kunskap om saken i fråga. Den andra betydelsen handlar om “känsla”, och 

uppstår genom erfarenhet och reflektion. Intuition är ett ord som används när vi vet hur något 

fungerar, men inte varför vi vet det (Szilágyi, 2006). Szilágyi (2006) menar att intuition är starkt 

förknippat med tyst inlärning och kunskap, vilket kan ses som de mentala processer som äger 

rum utanför vårt medvetande, men som påverkar vårt agerande. Vi vet om att de finns, men inte 

hur informationen genereras. De omedvetna processerna berör områden som användarens 

förkunskaper, kognition och perception (Szilágyi, 2006). 

 

I denna studie tolkas intuition på följande sätt: 

● Intuition - Att något ska vara tillräckligt självförklarande utan att människan medvetet 

använder sig av tidigare kunskap eller får anvisningar för att genomföra en viss handling.  

● Intuition i system - Användare bör effektivt kunna interagera med ett systems grafiska 

användargränssnitt utan att medvetet använda sig av tidigare kunskap för att genomföra 

de handlingar som krävs. 

 

Områdena inom intuition påverkar användarens förståelse och upplevelse av användningen av 

komplexa system och hur dess grafiska användargränssnitt fungerar. Intuition handlar delvis om 

urskillningsförmåga, vi gör ett val baserat på magkänsla som vi anser vara rätt eller väljer bort 

något som vi tror är felaktigt (Goldberg, 1984; Johansson, 1998).  

3.3.1 Intuition i ett system 

Intuition handlar om att en användare enkelt ska förstå hur ett system och dess gränssnitt beter 

sig utan att behöva resonera, memorera, experimentera, eller behöva assistans. Om inte 

användaren förstår hur systemet fungerar på egen hand, kan lista ut det på sitt första försök, 

eller att resultat inte möter deras förväntningar - då är systemet inte intuitivt (McKay, 2013). 

Systemets olika områden bör kännas naturliga. Detta innebär bland annat att användaren bör 

förstå hur navigationen och funktionaliteten inom ett system fungerar. Användare ska snabbt 

förstå hur den ska interagera med systemet för att få det resultat som svarar mot deras 

förväntningar (Arvola, 2014; McKay, 2013; Spool, 2005). 

 

Spool (2005) påstår att för ett system ska upplevas som intuitivt av användaren bör två faktorer 

tas i åtanke av systemutvecklare. Den första faktorn är användarens nuvarande kunskaper när 

de ska använda sig av systemet. Den andra faktorn är vilken information användaren behöver 

få reda på för att utföra de handlingar som systemet kräver. Systemutvecklare gynnas av att ha 
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en förståelse av vad användaren vet i nuläget och vad den behöver veta för att utföra de 

handlingar som systemet kräver på ett lättgående sätt (Spool, 2005). Ett sätt att få information 

om användarens kunskaper gällande komplexa system är att involvera användaren i ett tidigt 

stadium och arbeta iterativt med dem under utvecklingsprocessen. Genom detta går det att 

utforska användarens nuvarande kunskaper och vilken kunskap de behöver för att genomföra 

handlingarna som systemet kräver (Arvola, 2014; Spool, 2005). 

3.3.2 Förkunskaper  

Szilágyi (2006) menar att förkunskaper dela upp inom två kategorier: generella och 

domänspecifika. Szilágyi (2006) menar att detta gör det enklare att särskilja mellan de två 

förkunskaperna och bidrar till att göra ett gränssnitt mer intuitivt. De generella förkunskaperna 

kan appliceras på en större massa, då de berör erfarenheter och kunskaper som användaren 

har erhållit sedan tidigare och är oberoende gällande vilket system som används. Ett väl 

utformat gränssnitt gör det möjligt för användare att nyttja sina tidigare erfarenheter för att räkna 

ut hur en aktivitet ska genomföras, eller var särskild information kan vara placerad inom ett 

gränssnitt (Jordan, 1988). Om gränssnittet är dåligt utformat kan det skapa svårigheter för 

användaren att använda sina generella förkunskaper sedan tidigare. Att sträva efter konsistens i 

gränssnittet gynnar användarens upplevelse av systemet och påverkas av användarens tidigare 

erfarenheter och kunskap (Jordan, 1998; McKay, 2013; Norman, 1988; Shneiderman et al. 

2016). Detta skulle möjliggöra för användaren att dra slutsatser hur nuvarande gränssnitt 

fungerar utifrån tidigare erfarenheter med liknande gränssnitt (Jordan, 1988). Tidigare 

erfarenheter kan beröra områden som standarder, placeringen av innehållet i gränssnittet, 

vanliga metaforer och representationer inom ett gränssnitt, som knappar, menyer, titlar (McKay, 

2013; Szilágyi, 2006).  

 

Domänspecifika förkunskaper syftar till ett färre antal individer som har liknande erfarenheter 

och är kopplat till en specifik domän, exempelvis en verksamhet. Detta kan involvera hur 

användaren utför en aktivitet, metaforer som används inom domänen, eller om det förekommer 

en domänspecifik terminologi i verksamheten och dess gränssnitt (Szilágyi, 2006). Jordan 

(1988) nämner att systemutvecklare bör ha i åtanke att om de fokuserar på att utforma 

aktiviteter som kräver domänspecifika förkunskaper, kan användare med generella 

förkunskaper finna det svårt att utföra aktiviteterna för det domänspecifika området.  

 

Pearlson och Saunders (2013) beskriver kunskap som en samling erfarenheter, kontextuell 

information, bestämmelser och värderingar. Pearlson och Saunders (2013) delar upp kunskap i 

vad, hur och varför (se figur 4).  
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Figur 4: Knowledge taxonomy (utvecklad från Pearlson & Saunders, 2009. s. 332) 

 

● Kunskap om varför hjälper individen att skapa sig en förståelse av kunskaper om hur 

och vad som individen ska ha kunskap om. Kunskap om varför är förståelsen av varför 

någonting händer baserad på en utförd handling. Att använda kunskap om vad och 

applicera denna kunskap om hur kan en individ ofta skapa förståelse om varför.  

● Kunskap om vad innebär att skapa sig en förståelse av vilken typ av information som 

behövs och applicera detta för att exempelvis utföra en handling.   

● Kunskap om hur en handling ska utföras innebär att individen förstår hur information 

som erhållits sedan tidigare ska appliceras på lämpligt sätt, exempelvis vilka 

sekvenshandlingar som ska utföras. Kunskapen om hur skapas ofta initialt genom att 

följa regler eller procedurer. 

 

Kunskap delas in i tyst och uttrycklig kunskap. Uttrycklig kunskap är lättare att samla in, hantera 

och spara. Tyst kunskap är på andra sidan spektrumet, det är svårt att ge uttryck för, det är 

individuellt och skiljer sig mellan olika individer. Tyst kunskap består av erfarenheter och 

kompetenser, denna kunskap införskaffas oftast genom att applicera uttrycklig kunskap genom 

att utföra en aktivitet (Cinquini, 2013). 

3.3.3 Kognition 

Kognition är en samlingsterm för de mentala processer som styr människans sinne, det handlar 

om kunskap, tänkande och information. De tre vanligaste begreppen som är kopplade till 

kognition är tänkande, känsla och vilja. Dessa påverkar människan sinnesuppfattning och knyts 

till människans erfarenheter och kunskaper. Människans perception har en påverkan på dessa 

sinnesintryck (Norman, 1998; McKay, 2013; Szilágyi, 2006). 
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När en användare kommer i kontakt med ett system bildas en konceptuell bild av hur systemet 

fungerar. Detta sker omedvetet utan större ansträngning hos användaren. Enligt Norman (1998) 

är människans mentala modell en del av hur de ser omvärlden. Människan skapar mentala 

modeller när den interagerar med omvärlden och systemet. De mentala modellerna påverkar 

hur användaren interagerar med systemet och gör det viktigt för systemutvecklare att utforma 

en konceptuell modell som stämmer överens med användarens mentala modeller (Norman, 

1998; Szilágyi, 2006). Kognition kopplas även till hur ett system påverkar de mentala 

processerna hos användaren i form av hur systemets information presenteras och hur 

funktionaliteten i systemet är uppbyggd (Niu, Lu, Chew & Zhang, 2007; Szilágyi, 2006).  

 

De mentala processer som påverkar användarens upplevelse och deras interaktion med 

systemets gränssnitt är kognitiv belastning. Kognitiv belastning berör de mentala processer som 

tänkande och kunskap hos en individ. De påverkar hur människan utför en handling (Szilágyi, 

2006). Den kognitiva belastningsteorin (cognitive load theory) används för att försöka minimera 

den kognitiva belastningen för användaren vid interaktion med ett systems gränssnitt. Den 

kognitiva belastningsteorin är en teori som skiljer på ett gränsnitt och en individs huvudsakliga 

syfte med interaktionen. Teorin syftar på att minimera den kognitiva belastningen som 

användaren upplever från gränssnittet. Detta för att användaren enkelt ska kunna fokusera och 

använda större delen av sin kognitiva kapacitet till att utföra huvudsyftet med användandet 

(Oviatt, 2006). Informationen som presenteras för användaren i ett gränssnitt bör vara 

nödvändig och inte överflödig för det huvudsakliga syftet som användaren har, då det annars 

ökar den kognitiva belastningen (Norman, 1988; Shneiderman, 2016). 

 

Intuition för ett system handlar om att reducera den kognitiva redundansen så att användare 

inte riskerar att bli förvirrade gällande informationen som presenteras eller en funktionalitet i 

systemet. Kognitiv redundans syftar på att minimera den kognitiva ansträngningen för 

användaren av ett system, bland annat genom att eliminera och minska kraven på användarens 

minne vid användning av systemet (Niu, et al. 2007; Shneiderman, 2016). 

3.3.4 Perception 

Perception brukar beskrivas som samlingen av människans mentala processer som hjälper 

människan att ta till sig och tolka information som erhålls från omgivningen. Johnson (2014) 

säger att vår perception påverkas av tre faktorer: tidigare erfarenheter, den nuvarande 

kontexten, och vad vi vill uppnå. Vi människor använder oss av perceptuella mönster som tolkar 

en situation eller information på ett partiskt sätt baserat på tidigare erfarenheter. De som har 

varit kontakt med olika gränssnitt bygger upp ett perceptuellt mönster och förväntar sig ofta att 

gränssnitt ska fungera på ett liknande sätt som de har kommit i kontakt med sedan tidigare 

(Johnson, 2014). Visuella intrycken avgör hur användaren formar sin förståelse för information, 

navigation, fysiska representationer, och länkar som finns i gränssnittet. Detta gör att 

informationen som presenteras i ett gränssnitt bör hållas på en nivå där användaren snabbt och 

enkelt kan ta in och tolka informationen (Johnson, 2014; McKay, 2013; Szilágyi, 2006).  
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Johnson (2014) påpekar att när användaren vill uppnå ett mål finns det två mekanismer som 

påverkar vår perception. Den första påverkar var vi tittar, då perception är något som sker aktivt. 

Om användaren har ett mål som ska uppnås, så sorterar användaren bort information som inte 

relaterar till målet. Den andra mekanismen är att vår perception uppmärksammar specifika 

attribut som relaterar till målet. Det innebär att vi uppmärksammar föremål som kan associeras 

med det vi letar efter. Om vi letar efter ett rött föremål, så kommer vi att registrera föremål som 

är relaterat till den färgen och ignorera det mesta som inte är relaterat till det (Johnson, 2014). 

 

Tidigare erfarenheter från liknande gränssnitt påverkar användaren mentala processer och hur 

användaren tar till sig informationen som presenteras, såsom terminologin, menyer, ikoner, 

navigation, data etcetera (Johnson, 2014; McKay, 2013; Szilágyi, 2006). 

3.4 Användare & användbarhet 

Användare har olika förkunskaper som är baserade på tidigare erfarenheter. Användare har en 

mental bild över hur något ska fungera och för att ta sig till och tolka information, vilket kan ses 

som människans mentala processer som styr människans sinne, det vill säga kunskap, 

tänkande och information. Användarens mentala bild och processer påverkar hur användarens 

upplevelse när de tar en tjänst i bruk (Norman, 1998; Szilágyi, 2006). 

 

Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) belyser vikten av att en användare utvinner ett värde 

när tjänsten används och att det är producentens roll att möjliggöra detta värdeskapande. 

Samspelet mellan producenten och användaren är en viktig förutsättning för att realisera det 

värde som tjänsten erbjuder (Kristensson, et al., 2014). Vad användaren har för krav på tjänsten 

och vad som är det bakomliggande behovet till att tjänsten skapas, är viktiga funderingar som 

bör tas på allvar vid utvecklingen av en tjänst. För att en tjänst ska leverera ett bra värde måste 

användarens behov tillfredsställas (Arvola, 2014). 

3.4.1 Användarupplevelse 

Mattias Arvola (2014) hänvisar till Don Norman (1998 i Arvola 2014) som myntade begreppet 

användarupplevelse (user experience) som är starkt kopplat till interaktionsdesign och går 

bortanför interaktionen mellan människa och dator (MDI). Norman menade att MDI hade för 

smal betydelse och ville inkludera fler aspekter än bara interaktionen mellan dator och 

människa. Han ville gå bortanför det traditionella synsättet som bara inkluderade hur människor 

upplevde alla delar av ett system, vilket kan exempelvis vara industriell design, grafik, 

gränssnitt, fysisk interaktion och manualer (Arvola, 2014).  

 

Kristensson et al. (2014) lyfter fram att det oftast inte är tjänsten i sig som är värdefull, utan att 

det är effekten av resultatet som är det huvudsakliga erbjudandet. Kristensson et al. (2014) 

förklarar närmare att den värdeskapande processen sker först när användaren tar tjänsten i 

bruk och att den värdeskapande upplevelsen sker när tjänsten används. Användarupplevelse 

sträcker sig bortom interaktiva datorbaserade system. Upplevelsen beskrivs som hur 
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användaren upplever helheten av en tjänst, vilket inkluderar sinnesstämningen och känslan. Det 

är därmed inte bara de funktionella egenskaperna som tjänsten tillhandahåller (Arvola, 2014). 

3.4.2 Användarvänlighet 

Användarvänlighet är en viktig egenskap i tjänster för att skapa en bra användarupplevelse. 

Många användare förväntar sig ofta att tjänster ska vara enkla att använda. Om tjänsten är för 

komplicerad skapas en negativ bild av tjänsten, vilket påverkar användares helhetsintryck av 

tjänsten och hur de värderar den. Enligt Lusch och Vargo (2014) ska en tjänst leverera ett värde 

till användaren på ett bra sätt. Detta värde skapas genom att användaren känner sig 

tillfredsställd med vad som upplevs vid användning och att tjänsten svarar mot förväntningarna 

som initialt fanns på tjänsten. Tjänsten ska inte belasta användarens kognitiva förmåga, utan 

användaren ska enkelt förstå hur den kan utföra de funktioner som finns i systemet. Information 

som presenteras ska vara enkel att ta till sig för att användaren ska uppleva tjänsten som intuitiv 

och smidig vid användandet.  

3.4.3 Användarvänlighet i beslutsstödsystem 

Det kan vara svårt att balansera den komplexa information som utvinns ur ett 

beslutsstödsystem och hålla presentationen av denna information lättförståelig. Om ett sådant 

komplex system inte är tillräckligt användarvänligt påverkar det användarens upplevelse av 

systemet. Därför är det viktigt att systemutvecklare lyckas leverera ett värde som användaren 

förväntar sig vid användandet av systemet (Jooste et al., 2014).  

 

Dessutom, om en tjänst skapar en bra användarupplevelse ökar sannolikheten att den används 

korrekt (Jooste et al., 2014). När det gäller beslutsstödsystem blir det viktigt att ta hänsyn till 

dessa aspekter, eftersom syftet med ett system är att öka effektiviteten gällande 

beslutsfattandet i en organisation. Wieder & Ossimitz (2015) påpekar att beslutsstödsystem 

hjälper beslutsfattare i organisationen att ta beslut, men bara om informationen som 

presenteras av systemet är korrekt och tydlig. Jooste et al. (2014) belyser att det är viktigt att 

användarna förstår hur systemet fungerar och att all nödvändig information presenteras på ett 

förståeligt sätt.  

 

Systemutvecklare måste ta hänsyn till att informationen som komplexa system producerar riktar 

sig till olika typer av användare i organisationen samt att informationen ser annorlunda ut 

beroende vilken användarroll som använder sig av beslutsstödsystemet (Cinquini, et al., 2013). 

Detta styrker det Jooste et al. (2014) säger om att beslutsstödsystem bör vara användarvänliga 

för att nya användare ska kunna sätta sig in och använda systemet oavsett vilken tidigare 

erfarenhet de besitter. För att dessa komplexa system ska leverera ett högt värde till 

användaren oavsett erfarenhet, bör all nödvändig information presenteras på ett sätt som gör 

det enkelt för användaren att ta till sig och förstå informationen (Jooste et al., 2014).  



 

 

 

27 
 

4. Designprinciper  

I detta kapitel kommer vi med hjälp av insamlat material av att redovisa vilka designprinciper 

(DP) som blir centrala att arbeta med när det kommer till intuitivitet i komplexa system.  

4.1 Etablerade designprinciper 

Figur 5 visar hur processen har sett ut för att ta fram DP för intuitivitet i komplexa system. 

Studien har valt sex etablerade designers som har publicerat DP inom gränssnittsdesign. Deras 

DP sammanställdes innan en filtrering gjordes av de DP som inte berörde områdena inom 

intuition (förkunskaper, kognition och perception). Detta resulterade slutligen i DP för intuition i 

komplexa system 

 

 
Figur 5: Processen för att ta fram designprinciper för intuitiva komplexa system 

 

En litteratursökning genomfördes för att ta reda på vilka DP inom gränssnittsdesign som 

frekvent refereras till och förespråkas dagsläget. Nedanför kommer sex tabeller över vad 

författare rekommenderar att systemutvecklare bör tar hänsyn till vid utvecklingen av ett grafiskt 

användargränssnitt: 
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Jordan (1998) - “An introduction to Usability” 

1. Sträva efter att vara konsistent i gränssnittet, genom att liknande handlingar och uppgifter ska kunna 

utföras som i samma och andra liknande uppgifter och system 

2. Uppgifterna bör se bekant ut, likna sin motsvarighet i den fysiska världen 

3. Ta hänsyn till användarens kognitiva, perceptuella och fysiska resurser 

4. Ge alltid informativ och tydlig feedback till användaren baserat på användarens handlingar. 

Användarens ska alltid få veta resultatet av sin handling 

5. Möjlighet att förhindra att fel kan uppstå och om fel uppstår ska de kunna åtgärdas 

6. Användaren bör i största mån vara den som styr och har kontroll över interaktionen med systemet. 

Möjliggöra individuella justeringsmöjligheter för användaren 

7. Visuell information (färgkodning och gestaltningar) ska vara tydlig och inte förvirra användaren 

8. Prioritera viktiga funktionaliteter och information samt ha dessa lättillgängliga (menyfält/verktygsfält) 

9. Använd passande överlappning från andra tekniska områden 

10. Håll informationen explicit - Självförklarande och lättförståelig 

Tabell 1. Designprinciper - Jordan (1998) 

 

Mckay (2013) - “UI is communication” 

1. Tänk på att gränssnittet är en kommunikation mellan gränssnittet och användaren där användaren 

vill uppnå ett mål 

2. Beskriv tydligt och koncist varje uppgift i gränssnittet som om du skulle beskriva uppgiften ansikte 

mot ansikte 

3. Alla gränssnitt kan utvärderas baserat på vad de kommunicerar och hur effektivt kommunikationen 

är 

4. Var trevlig, respektfull och intelligent i kommunikationen med användaren av gränssnittet 

5. Om ett gränssnitt känns och kommunicerar en naturlig, professionell och vänlig dialog, så är 

använder sig gränssnittet av en bra design 

Tabell 2. Designprinciper - McKay (2013) 

 

Nielsen (1994) - “10 Heuristics for User interface design” 

1. Synlighet/tydlighet om status - Systemet bör alltid inom en rimlig tid ge feedback och meddela 

användaren om vad som händer i gränssnittet/systemet 
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2. Matcha systemet med verkligheten - Systemet bör till största grad prata användarens språk genom 

att använda instruktioner, koncept som användaren är van vid och inte använda för tekniska termer. 

Presentera information på ett logiskt sätt 

3. Låt användaren ha frihet och kontroll - Användare väljer oftast funktioner av misstag och behöver en 

tydlig markering var det kan lämna det oönskade stadiet utan utdragna dialoger 

4. Konsistens och standarder - Användare ska inte behöva undra om ord, situationer eller handlingar 

fungerar på samma sätt. Följ plattformskonventioner 

5. Förebygga fel - En bra design förhindrar att ett felaktig situation uppstår. Försök antingen eliminera 

situationer där fel kan uppstå eller informera användare med ett bekräftelsealternativ innan de utför en 

handling 

6. Igenkänning före minne - Minimera minnesbelastningen för användaren genom att ha möjliga objekt, 

handlingar och val tydligt synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information och 

instruktioner för användning ska vara synliga och lätta att se när de är aktuella 

7. Flexibilitet och användningseffektivitet - Acceleratorer kan snabba interaktionen för erfarna 

användare på ett sätt så att systemet kan tilltalar till både erfarna och nya användare. Tillåt modifiering 

av systemet av användaren 

8. Estetisk och minimalistisk design - Dialoger i systemet bör inte innehålla irrelevant information. Varje 

del av information konkurrerar med andra relevanta informationsdelar i gränssnittet och minimerar dess 

relativa synlighet.  

9. Hjälp användaren uppfatta, återhämta sig från fel som uppstått - Felmeddelanden bör tydligt beskriva 

vad för problem som uppstått och föreslå hur det kan lösas. 

10. Hjälp och dokumentation - Ibland kan hjälp och dokumentation vara nödvändigt. Detta bör vara lätt 

att söka och ha åtkomst till, vara specifikt fokuserad på användarens uppgift och lista konkreta steg att 

utföra för att lösa 

Tabell 3. Designprinciper - Nielsen (1994) 

 

Norman (1988) - “The design of everyday things” 

1. Synlighet - Möjligheter och alternativ för användaren ska vara synliga. Prioritera alternativ som är 

viktiga 

2. Feedback - Användaren ska veta om en handling har genomförts och även vad resultatet av 

handlingen blev. Användaren ska aldrig behöva gissa om en handling har utförts 

3. Begränsningar - Begränsa den information som presenteras för att minimera belastningen på 

användaren  

4. Mapping - Tydlig kartläggning av vilka knappar, handlingsmöjligheter utför vilka funktioner i 

gränssnittet 
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5. Konsistens - Håll liknande funktioner och handlingar för att utföra uppgifter genom hela gränssnittet 

6. Affordance - Gränssnittet bör erbjuda vetskap om vilka möjligheter användaren har hur den kan styra 

och agera interaktionen 

Tabell 4. Designprinciper - Norman (1998) 

 

Preece, et al., (2002) - “Interaction design: beyond human-computer interaction” 

1. Synlighet om systemets status - Tydlig information om status på interaktionen bör alltid hålla 

användaren informerad om vad som händer, detta görs genom att ge informativ feedback vid lämpliga 

tillfällen 

2. Matchning mellan system och verklighet - Matcha användandet av kontextuella ord, fraser och 

koncept så användaren känner igen sig. Prata användarens språk istället för ett tekniskt språk 

3. Användarkontroll och frihet - Användaren ska ha kontroll och frihet vid användandet. Det bör vara 

enkelt och tydligt för användaren att komma ifrån situationer de av misstag hamnat i genom 

4. Konsistens och standarder - undvik att förvirra användaren om ord, situationer och handlingar 

betyder samma sak 

5. Hjälp användaren uppfatta, diagnostisera och återhämta sig från fel - Använd enkelt språk för att 

beskriva ett problem som uppstått och föreslå hur det kan lösas 

6. Förebygga fel - Om möjligt förhindra att fel uppstår i första hand 

7. Igenkänning istället för återkalla - Gör objekt, handlingar och möjligheter synliga 

8. Flexibilitet och användningseffektivitet - Acceleratorer i systemet är osynliga för nya användare, men 

som låter mer erfarna användare klara av uppgifterna snabbare 

9. Estetisk och minimalistisk design - Undvik att använda information som är irrelevant och som sällan 

behövs 

10. Hjälp och dokumentation - Tillhandahålla information som enkelt går att lokalisera och bidra med en 

lista över konkreta steg som enkelt går att följa 

Tabell 5. Designprinciper - Preece, et al., (2002) 

 

Shneiderman et al. (2016) - “Designing the user interface: strategies for effective 

human-computer interaction” 

1. Sträva efter att vara konsistent i gränssnittet genom att använda sig av liknande handlingssekvenser 

och representationer, exempelvis: terminologi, menyer och hjälp 

2. Tillåt erfarna användare att använda sig av genvägar, för erfarna användare strävar efter att 

minimera och effektivisera antalet interaktioner i gränssnittet 
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3. Erbjud informativ feedback till användaren när de utför en specifik handling 

4. En dialog i gränssnittet med användaren bör ha en rad handlingssekvenser (start, mittenparti och 

slut). Informativ feedback i slutet ger en känsla av belåtenhet och en indikation att handlingen ha utförts 

på ett bra sätt 

5. Designa gränssnittet på ett sätt som gör det enkelt och förståeligt för användaren att utföra den 

handlingen som krävs för att åtgärda fel som kan uppstå vid användandet 

6. Gör det enkelt för användaren att ångra enstaka eller flera handlingssekvenser. Detta hjälper att 

minimera moment som kan framkalla oro hos användare och uppmuntrar till upptäcka nya obekanta 

alternativ 

7. Stöd användarens interna kontrollfokus. Erfarna användare vill känna att de har kontroll över 

interaktionen med systemet och att systemet svarar på deras handlingar. Designa systemet och ha i 

åtanke att användaren är den som initierar en handlingssekvens och inte den som ska svara på en 

handlingssekvens 

8. Presenterad information ska hållas simpel och förståelig. Detta för att minimera belastningen på 

användarens korttidsminne 

Tabell 6. Designprinciper - Shneiderman et al. (2016) 

4.1.1 Designprinciper för intuition i komplexa system 

Genom att ha undersökt och sammanställt tidigare etablerade designprinciper inom 

gränssnittsdesign, grupperades liknande DP tillsammans för att se likheter och skillnader mellan 

dem. Dessa skrevs sedan ihop till DP med en övergripande förklaring om vad de handlar om. 

De författare som har bidragit till de sammanslagna DP har refererats till i tabell 7. Detta gjordes 

för att visa vilka författare förespråkar samma DP och för att styrka reliabiliteten. Vi har valt bort 

(filtrerat) DP som inte relaterar till temaområdena inom intuition och fokuserat på de som blivit 

centrala för intuition i komplexa system. 

  

Designprinciper för intuition i komplexa system 

Informativ feedback - Ge tydlig feedback till användaren vid interaktion med 

gränssnittet i komplexa system 

Författare 

Dialogen mellan användare och systemet ska ha en början, ett mittparti och ett slut. 

Systemet ska ge informativ och tydlig feedback till användaren baserat på 

användarens handlingar i gränssnittet. Systemet ska ge tydliga indikationer på att 

användaren har utfört en handling och vad resultatet av den blev. Detta ska göras 

inom en rimlig tid efter att en handlingssekvens genomförts. Detta blir speciellt viktigt 

för erfarna användare ska känna att de har kontroll över interaktionen med systemet 

Jordan (1998) 

Nielsen (1994) 

Norman (1998) 

Preece et al, 

(2002) 

Shneiderman 

et al. (2016) 

Visuell tydlighet - Vad användaren kan åstadkomma i komplexa system  
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Gränssnitt bör tydligt illustrera viktiga alternativ inom systemet, som 

handlingsmöjligheter, funktionaliteter och information. Dessa ska vara självförklarande 

till stor del och användaren ska enkelt ha tillgång till dem (exempelvis inom meny-

/verktygsfält). Användarna ska enkelt kunna lokalisera informationen om hur de kan 

styra och utföra de handlingar/uppgifter som systemets olika delar erbjuder. 

Gränssnittet bör ses som ett kommunikationsmedel, där användaren vill uppnå ett mål 

med hjälp av systemet 

Jordan (1998) 

Mckay (2013) 

Nielsen (1994) 

Norman (1998) 

Preece et al, 

(2002) 

Shneiderman 

et al. (2016) 

Tidigare erfarenheter - Ta hänsyn till användarens tidigare kunskap och erfarenheter  

Systemet bör försöka prata användarens språk, genom logiska uttryck som 

användaren känner sig bekant med sedan tidigare och/eller som finns representerat i 

den fysiska världen. Använd inte för tekniska termer om inte passar in för den 

specifika användarkontexten 

Jordan (1998) 

Nielsen (1994) 

Preece et al, 

(2002) 

Konsistens - Sträva efter konsistens i gränssnittet  

Användaren ska inte behöva fundera hur de ska utföra en handlingssekvens eller vad 

en representation i gränssnittet betyder (menyer, ord, terminologi, förklaringar 

etcetera). Handlingar, funktioner och uppgifter ska utföras på liknande sätt inom det 

systemet som de finns inom, och samtidigt inte skilja sig för mycket från liknande 

systemet 

Jordan (1998) 

Mckay (2013) 

Nielsen (1994) 

Preece et al, 

(2002) 

Shneiderman 

et al. (2016) 

Minneskapacitet - Överbelasta inte användarens minneskapacitet  

Håll nere belastningen på användarens minne under användningen genom en 

minimalistisk design med endast relevant information som presenteras tydligt. Håll 

möjliga val, handlingar tydligt synliga för användaren så att användaren aldrig behöver 

komma ihåg information och funktioner när de är aktuella  

Jordan (1998) 

Nielsen (1994) 

Norman (1998) 

Preece et al, 

(2002) 

Shneiderman 

et al. (2016) 

Individanpassning - Möjliggör individanpassning för användare   

Låt användaren till största mån styra och ha kontroll över interaktionen med systemet. 

Systemet bör tilltala användare av alla grader av erfarenhet. Gör det möjligt att 

individanpassa upplevelsen genom att exempelvis tillåta genvägar för erfarna 

användare för att effektivisera användningen  

Jordan (1998) 

Nielsen 1994() 

Preece et al, 

(2002) 

Shneiderman 

et al. (2016) 

Tabell 7. Sammanställda designprinciper för intuition i komplexa system 



 

 

 

33 
 

4.1.2 Temaområden inom intuition i komplexa system 

De sammanställda DP i tabell 7 ovanför har kategoriserats i våra tre temaområden inom 

intuition: förkunskaper, kognition och perception. De övergripande förklaringar på respektive DP 

har använts för att kategorisera dem till det temaområde de tillhör. Detta har gjorts för att skapa 

en överblick om vilket område respektive DP tillhör inom intuition (se tabell 8). 

 

Designprinciper för intuition i komplexa system 

Förkunskaper 

1. Tidigare erfarenheter 

2. Konsistens 

3. Individanpassning 

Kognition 

1. Informativ feedback 

2. Minneskapacitet 

Perception 

1. Visuell tydlighet 

Tabell 8. Temaområden inom intuition i komplexa system 
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5. Empiri 

I detta kapitel redovisas resultatet från de semistrukturerade intervjuerna. Här redovisas vad 

systemutvecklare och användare anser om eMaintenance365 beslutsstödsystem samt om 

utvecklingsprocessen. Transkriberingen har grupperats i underrubriker för att få en överblick 

vad intervjufrågorna handlar om. Sedan presenteras analysen av det empiriska materialet. 

Detta kommer användas som grund för de rekommendationer som tas fram för hur 

systemutvecklare bör arbeta när det kommer till intuition i komplexa system. 

5.1 Intervjuer: Systemutvecklarens perspektiv  

Intervjuerna med de tre systemutvecklarna transkriberades och kategoriserades i underrubriker 

för att skapa en överblick vad intervjufrågorna handlar om.  

 

Förstå användarens kontext 

I dagsläget arbetar systemutvecklarna på eMaintenance365 iterativt med användarna och 

strävar efter att ha en bra kundkontakt under hela samarbetet. Det finns ett standardiserat 

ramverk som systemutvecklarna utgår ifrån som deras kunder får testa. eMaintenance365 

samarbetar med kunden för att individanpassa systemet efter deras specifika behov. 

Systemutvecklarna försöker tidigt ta fram en demoversion av tjänsten för att kunden snabbt kan 

börja testa och generera förslag och lösningar. Detta gör att systemutvecklarna kan svara mot 

kundens förväntningar och behov när det kommer till funktionalitet, utseende på gränssnittet 

och vilken data som går att utvinnas från tjänsten. Allt detta skräddarsys i tjänsten efter kundens 

önskemål.  

 

Vissa gånger kan användarna kommunicera vad de vill få ut av tjänsten utan större problem, 

men andra användare kan ha svårt att uttrycka sig på ett förståeligt sätt. Dessa behov brukar 

istället uttalas när användarna har använt tjänsten ett tag. 

 

Det varierar mellan olika projekt hur delaktiga användarna är genom hela utvecklingsprocessen, 

vissa användare kan vara med mer i början och andra mer vid slutet. I början av utvecklingen 

finns det oftast en till tre representanter för de olika arbetsrollerna som ska använda tjänsten. 

Representanterna förmedlar sedan information vidare till de arbetsroller som ska använda 

tjänsten. Kundernas representanter har oftast en bred kunskap (oftast en ingenjörsbakgrund). 

Detta är ett val från kundernas sida. Eftersom kunderna brukar ha nyckelpersoner som 

representerar dessa arbetsroller kan det hända att alla arbetsroller inte får kommer till tals om 

hur de skulle vilja att systemet ser ut för dem. 

 

Systemutvecklare ett: “Det kan vara någon ingenjör som sitter och säger att det 

här hade varit bra i vår verkstad, men där kan det bli lite “glapp i kontakt” då 

ingen från verkstan faktiskt är med i projektet och informationen kommer in i 

andra hand, men detta har fungerat bra än så länge”  
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Arbetsroller har olika vyer när det kommer till tjänstens gränssnitt, och respektive arbetsroll har 

en anpassad vy för deras arbetsroll. Detta är för att användarna inte ska behöva mötas av 

information som inte är nödvändig för deras vy.  

 

Systemutvecklarna försöker så gott de kan att besöka kundernas arbetsmiljö och ta del av 

kontexten de använder tjänsten i. Detta gör att systemutvecklarna får mer handfast information 

om hur användarna nyttjar tjänsten och kan komma med förbättringsförslag. Kunderna har som 

tidigare nämnts utsett nyckelpersoner som representerar diverse arbetsroller som systemet ska 

rikta sig mot. Om systemutvecklarna skulle besöka användarnas verksamhet hade en mer 

direkt dialog kunna föras och se hur tjänsten skapar nytta för användarna av systemet. En direkt 

dialog med användarna brukar även göra att användare bli mer angelägna att ge feedback. 

 

Förstå användarens behov 

Under samarbetet med kunderna försöker systemutvecklarna få in feedback från användarna, 

även om det ibland kan finnas svårigheter med detta. eMaintenance365 erbjuder workshops till 

sina kunder för att gå igenom systemets möjligheter och funktionaliteter. Här nämns det att det 

gäller att vara tydlig med vad som går att förändras och förbättras i tjänsten, eftersom ibland kan 

det vara svårt för användarna att förstå vilka möjligheter som finns.  

 

Systemutvecklare tre: “Det är viktigt att berätta för kunderna vad systemet kan 

göra och vad som är möjligt”  

 

Systemutvecklarna strävar efter att ha en öppen och kontinuerlig dialog med kunderna under 

hela samarbetet. De försöker förmedla att de uppskattar all feedback som kunden ger och att 

värdet för dem är att leverera en tjänst som svarar mot användarnas behov. Hela samarbetet är 

en iterativ process där systemutvecklarna arbetar fram diverse förslag och lösningar. Dessa får 

användarna testa för att sedan komma med feedback om hur det fungerar. Synpunkter kommer 

oftast tidigt i utvecklingsprocessen när användarna har hunnit sätta sig in i systemet. 

 

Användbarhet & standarder 

Samtliga systemutvecklare säger att ett användarvänligt gränssnitt ska kännas intuitivt och att 

det inte ska finnas för mycket vägledning för att användaren ska kunna utföra de handlingar 

som systemet kräver. Ett användarvänligt system ska vara enkelt att börja använda och 

användaren ska inte behöva förlita sig på instruktioner. Olika arbetsroller ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter utan någon större ansträngning. De elementen som finns i gränssnittet ska 

kännas bekanta och bete sig som användaren förväntar sig. I ett intuitivt system ska 

informationen vara enkel att förstå och ta till sig.  

 

I dagsläget följer inte systemutvecklarna några skrivna standarder för användbarhet, men det 

finns outtalade DP som de förhåller sig till när det kommer till användbarhet. En 

systemutvecklare poängterar att det är viktigt att ha en standard att följa när det kommer till ett 

systems användbarhet.  
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Vikten av feedback från användare 

Systemutvecklarna har en kontinuerlig dialog med de som använder systemet och hur det kan 

förbättras. Det brukar vara svårt att få reda på vad användarna åsikter om systemet och hur de 

skulle vilja förbättra det. eMaintenance365 kundkrets består mest av industriella aktörer och alla 

kanske inte har den tekniska kunskapen eller “användarvänlighetstänket” som gör att de vet 

vilka förändrings och förbättringsmöjligheter som går att implementera i systemet. 

 

Systemutvecklare två: “Det kan vara svårt att få feedback när användarna 

säger att de är jättenöjda och att allt är bra med systemet“  

 

Ibland kommer användarna med förslag om att det är något i gränssnittets design eller 

funktionalitet som bör förändras, eller att någon typ av information ska vara mer lättillgänglig. De 

användare som är riktigt engagerade genom projektet har oftast mer åsikter och ger mer 

feedback, men vissa gånger behöver systemutvecklarna driva på användarna för att få 

feedback om vad de tycker om systemet. Förutom att ha en dialog om vad användarna tycker 

om systemet, så gäller det även för systemutvecklarna att verkligen förstå vem användarna är 

och i vilken kontext de använder sig av systemet. Att kunna observera hur systemets används i 

dess verkliga kontext hade gett nyttig information och feedback gällande hur användarvänligt 

systemet är. 

 

Kompletterande användarstöd 

Systemutvecklarna anser generellt sett att systemet är relativt lättanvänt och användarvänligt, 

men att ett användarstöd hade varit bra för att hjälpa användarna att komma igång med 

systemet. Den tekniska kunskapsnivån kan variera bland olika arbetsroller som kan göra det 

svårt för användarna att förstå hur systemet fungerar. Det kan vara bra att ha något 

användarstöd som förenklar för användarna att komma in i systemet och som ger en liten extra 

förklaring hur systemets olika områden fungerar. 

 

Designprinciper 

Det finns ett standardramverk som systemutvecklarna följer hur beslutsstödsystemet ska vara 

uppbyggt gällande dess funktioner, design och information. Trots detta finns inga skrivna DP 

som efterföljs i dagsläget, utan beslutsstödsystemet är mestadels inspirerat av andra tjänster 

gällande hur deras system ser ut och uppbyggda (Google, Youtube, Microsoft Azure etcetera). 

Systemutvecklarna har tittat på hur andra tjänsters system är uppbyggda och arbetat med det 

som användarna är vana vid. De vill att användarna ska känna igen sig i systemets och inte bli 

förvirrade. 

 

Systemutvecklare två: “Utgångspunkten har varit att se hur andra gör, vi har 

som inte tänkt att återuppfinna hjulet, vi vet om folk tycker det är användarvänligt 

det som de är vana vid”  

 

Alla systemutvecklarna försöker hålla designen konsekvent. Informationen som presenteras i 

gränssnittet ska vara relevant för användarna och arbetsrollen. De vill undvika att användarna 
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ska känna sig överrumplad med information och inte ge för många irrelevanta alternativ till 

användarna. Hela systemet har en hel del funktioner och det finns mycket information att ta del 

av som de olika arbetsrollerna nödvändigtvis inte behöver se, men ska ha möjligheten att enkelt 

hitta information om de behöver den.  

 

Samtliga systemutvecklare nämner att det skulle vara fördelaktigt att ha standarder eller DP att 

stödja sig mot under utvecklingsprocessen. Det skulle bli klarare hur olika områden av systemet 

ska hanteras och se ut samt om det uppstår en diskussion mellan systemutvecklarna kan de 

peka på de specifika DP och förhålla sig till vad dem säger. Det blir särskilt viktigt desto större 

projektet är. 

 

Systemutvecklare tre: “Det skulle kännas som en trygghet att ha ett 

övergripande stöd att falla tillbaka på” 

 

Det finns annars risk att systemets delar blir inkonsekventa om det inte finns några skrivna DP 

att förhålla sig till under utvecklingsprocessen. 

 

Generella tankar om systemet 

I dagsläget anser systemutvecklarna att det definitivt finns förbättringsområden som de måste 

arbeta på, speciellt när det kommer till användarvänlighet, kundupplevelsen och värdet som 

tjänsten ska skapa. Systemutvecklarna poängterar att det ska vara tydligt vilka funktionaliteter 

som tjänsten levererar till användarna. Det har hänt att användare har efterfrågat om funktioner 

som de lägga till i systemet, men som redan finns. Det finns ett ansvar hos systemutvecklarna 

att tillförse användarna med tydlighet vad systemet innehåller och vilken sorts information som 

de kan få ut av det. Det finns en varierande teknisk kunskap och erfarenhet bland systemets 

olika användare, och hur dessa uppfattar systemets olika områden. Ett användarstöd skulle 

vara ett bra verktyg för att vägleda och påminna användarna som inte är lika insatta i hur 

systemet fungerar. Det skulle kunna stötta användarna i exempelvis hur de utför en viss 

handling. 

 

Samtliga systemutvecklarna är överens om att de skulle vilja arbeta närmare slutanvändarna av 

tjänsten och inte bara kommunicera via nyckelpersonerna som representerar de olika 

arbetsrollerna. En mer direkt dialog med användarna önskas och möjligheten att oftare kunna 

besöka dem i deras arbetsmiljö, för att observera och utvärdera hur användarna interagerar 

med tjänsten.  

 

Systemutvecklare två: “Om inte användarna använder sig av tjänsten skapas 

inget nytta och därmed sjunker värdeskapandet” 

 

Alla systemutvecklarna är överens om att användarvänlighet är viktigt att fokusera på i 

framtiden för att öka nyttan vid användning av tjänsten och därmed värdeskapandet hos 

användarna. 
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5.2 Intervjuer: Användarens perspektiv 

Intervjuerna med de tre användarna transkriberades och kategoriserades i underrubriker för att 

skapa en överblick vad intervjufrågorna handlar om.  

 

Arbetsroller 

Användarna som intervjuades hade varierande erfarenheter av beslutsstödsystemet. Hur länge 

de hade använt systemet varierande allt från 1–5 år, och hur ofta de använder sig av systemet 

varierar allt från en gång per dag, till någon gång i veckan/månaden. Det finns olika arbetsroller 

som nyttjar beslutsstödsystemet, bland annat: ingenjörer, planerare av vagnunderhåll och 

beredare av tågunderhåll. 

 

Systemet & användningsområde 

Beslutsstödsystemet används av ett flertal användare som har olika arbetsroller. Gränssnittets 

utseende för arbetsrollerna skiljer sig från varandra och är individanpassat för deras 

arbetskontext. Systemet används för att genomföra mindre och större analyser eller prognoser 

utifrån data som utvinns av systemet. För en användare finns det två huvudområden som 

beslutsstödsystemet används till: den operativa delen för tågvagnarna som involverar status 

och underhåll samt för att göra prognoser och analysera data relaterat till tågvagnarna.  

 

Användare tre: “Får ett larm från trafikverket på en hjulskada så går det att titta 

bakåt i tiden på vad som har hänt, om det är det en tillfällighet eller mer allvarligt. 

Ibland kan ett larm kan komma in om det är för mycket snö/is”  

 

Arbetsrollerna ansvarar för olika arbetsuppgifter och använder därmed beslutsstödsystemet på 

olika sätt. Beslutsstödsystemet hjälper användarna i deras arbetsuppgifter med att samla in och 

analysera data om tågvagnarnas hjulstatus. Systemet används för att förutse och upptäcka 

potentiella skador på tågvagnarnas hjul. Detta gör att arbetsrollen som ansvarar för att ta in 

dessa tågvagnar för underhåll kan göra det för att åtgärda skadan innan den blir kritisk och 

därmed orsaka störningar i tågdriften.  

 

Upplevelse av systemet & utvecklingsprocessen  

Samtliga användare upplever sig vara nöjda med systemet i dagsläget. Det är trots allt en 

kontinuerlig process mellan kunderna och systemutvecklarna gällande hur de kan använda 

systemet samt vilken sorts information som de vill få ut av systemet eller kan tänkas behöva i 

framtiden. Det finns rum att tillägga mer funktioner som effektiviserar kundens arbetsuppgifter 

ytterligare och är något som de har en dialog med eMaintenance365 om. 

 

Det finns inga direkta problem med gränssnittet och det upplevs som enkelt för användarna att 

förstå, trots att det är mycket data som samlas in och presenteras i gränssnittet. Användarna 

noterar att det krävs en viss förförståelse för att begripa hur beslutsstödsystemet fungerar, vad 

informationen i gränssnittet innebär och vad den representerar. Användarna behöver vissa 

gånger bli introducerade om hur de ska använda systemet, exempelvis vilka funktioner som 

finns och vad information som presenteras betyder. En av respondenterna nämner att det gäller 
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att tänka på att olika användare har olika erfarenheter som avgör hur enkelt de kan använda 

systemet och att en del användare behöver mer stöd för att komma igång med verktyget än 

andra.  

 

Användare ett: “Man får göra en överföring i drift och se vad man får korrigera 

därefter” 

 

Samtliga användare upplevde att det var enkelt att komma igång med systemet på grund av hur 

gränssnittet är utformat och terminologin som finns i det. Systemets struktur känns logisk och de 

tycker att det lätt att navigera i gränssnittet.  

 

En användare ger exempel på enkelheten med att det finns olika nivåer som användarna kan 

använda sig av för att undersöka tågvagnarnas status, en översiktlig nivå och en detaljerad nivå 

som de kan klicka sig in på, och att det är enkelt att förstå hur detta ska göras. 

  

Systemets funktionalitet 

Alla användare upplever att systemet är enkelt att använda. Respondenterna nämnde några 

förbättringsförslag på funktioner som har uppkommit under tiden som de har nyttjat tjänsten: 

 

1. Standardiserade statusrapporter och möjlighet att exportera dem.  

2. Enklare att lokalisera data i systemet och hålla reda på specifika tågvagnar. Detta skulle 

underlätta för arbetsrollerna som ansvarar över status och underhåll.  

3. Markera/parkera relevanta tågvagnar. Detta hade hjälpt att hålla koll på specifika vagnar 

om det är många vagnar som ska ses över i beslutsstödsystemet.  

4. Jämföra hjulprofilerna på vagnarnas hjul med varandra. 

5. En arbetsorder skapas samtidigt som ett tåghjul registreras om att ett fel finns på hjulet.  

  

Avslutningsvis  

När respondenterna fick frågan om de vill belysa något om systemet, svarade en av 

användarna att beslutsstödsystemet har stor potential och det finns rum att vidareutveckla inom 

olika områden av systemet, bland annat för att ta in mer data och göra analyser. 

Standardisering av statusrapporter och exportera dem, lokalisera data, samt markera/parkera 

relevanta tågvagnar i beslutsstödsystemet. De andra respondenterna hade inget att tillägga. 

5.3 Innehållsanalys 

Denna sektion kommer att handla om hur vi analyserade vårt intervjumaterial med 

systemutvecklare och användare samt vad det genererade för resultat. 

5.3.1 Rekommendationer utifrån intervjuer med systemutvecklare  

Under intervjutillfällena med systemutvecklare vi fick intrycket om vilka områden där det fanns 

möjlighet till förbättring. När systemutvecklarna fick frågor om beslutsstödsystemet och 

utvecklingsprocessen, berättade dem att det fanns vissa områden som de hade velat fokusera 
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mer på vid framtagningen av systemet. När transkriberingen av intervjumaterialet gjordes fick vi 

vårt intryck bekräftat om vilka områden som rekommendationerna skulle handla om. Dessa 

områden som systemutvecklarna bör ta hänsyn till vid utvecklingen av intuitiva komplexa 

system är: 

 

1. Observera användare  

2. Användarinvolvering 

3. Användarstöd  

4. Standarder 

  
Med rekommendationerna i åtanke gick vi igenom intervjumaterialet och analyserade vilka 

områden som ansågs ha möjlighet till förbättring. I tabell 9 visas hur analysen har gått till. 

Respondenternas svar sammanfattades och placerades i kolumnen “uttryckt av respondenter”. 

Sedan analyserades och sammanfattades uttrycken i en beskrivning. Från detta har ett 

problemområde identifierats och sedan blivit sammankopplat med ett av temaområdena inom 

intuition. Temaområdena har i sin tur blivit sammankopplade med de rekommendationer som 

anses passa respektive temaområde. Rekommendationerna ska bidra med att göra 

eMaintenance365 beslutsstödsystem intuitivt. 

 

Uttryck av respondenter Beskrivning av 

uttryck 

Identifierat 

problemområde 

Temaområde 

inom intuition 

Rekommend

ationer 

Vissa gånger kan 

användarna kommunicera 

vad de vill få ut av tjänsten 

utan större problem, men 

andra användare kan ha 

svårt att uttrycka sig på ett 

förståeligt sätt  

Det varierar mellan 

olika användare hur 

enkelt de kan 

kommunicera sina 

behov 

Saknar kunskap 

om vad som är 

teknologiskt möjligt 

att utföra 

Förkunskaper  Användarinvolv

ering 

Det varierar mellan olika 

projekt hur delaktiga 

användarna är genom hela 

utvecklingsprocessen, vissa 

användare kan vara med 

mer i början och andra mer 

vid slutet 

Fluktuerande hur 

delaktiga användare 

är genom 

utvecklingsprocessen 

av ett komplext 

system 

Viktig information 

kan gå till spillo 

från olika 

användare 

Förkunskaper  Användarinvolv

ering 

I början av utvecklingen finns 

det oftast en till tre 

representanter för de olika 

arbetsrollerna som ska 

använda tjänsten. 

Representanterna förmedlar 

sedan information vidare till 

de arbetsroller som ska 

använda tjänsten. 

Brist på 

representation från 

respektive arbetsroll 

som ska använda 

beslutsstödsystemet 

Arbetsrollerna har 

inte blir inte 

tillräckligt eller 

korrekt 

representerade 

Förkunskaper & 

Perception 

Användarinvolv

ering 
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Kundernas representanter 

har oftast en bred kunskap 

Under samarbetet försöker 

systemutvecklarna få in 

feedback från kunderna även 

om det ibland kan finnas 

svårigheter med detta. 

Det kan vara svårt att 

få feedback från 

användarna 

Svårt att veta vad 

som kan förbättras 

i sitt 

beslutsstödsystem 

Förkunskaper & 

Kognition 

Observera 

användare 

Det gäller att vara tydlig med 

vad som går att förändras 

och förbättras i tjänsten, 

eftersom ibland kan det vara 

svårt för användarna att 

förstå vilka möjligheter som 

finns 

Vara tydlig med hur 

det går att förändra 

vissa områden av 

systemet 

Användarna vet 

många gånger inte 

vad som är tekniskt 

möjligt eller 

genomförbart 

Förkunskaper  Användarinvolv

ering 

Systemutvecklarna försöker 

så gott de kan att besöka 

kundernas arbetsmiljö och ta 

del av kontexten de 

använder tjänsten i 

Se hur användarna 

använder sina 

beslutsstödsystem i 

dess arbetskontext 

Får inte förståelse 

över kontexten 

som systemet 

används i 

Förkunskaper & 

Kognition 

Observera 

användare 

Arbeta närmare 

slutanvändarna av tjänsten 

och inte bara kommunicera 

via nyckelpersonerna som 

representerar de olika 

arbetsrollerna. En mer direkt 

dialog med användarna 

önskas och möjligheten att 

oftare kunna besöka dem i 

deras arbetsmiljö, för att 

observera och utvärdera hur 

användarna interagerar med 

tjänsten 

Genom att besöka 

användarnas 

arbetsmiljö kan de 

prata med 

användarna direkt 

och se den upplevda 

nyttan av tjänsten 

Eftersom kunderna 

brukar utse 

nyckelpersoner 

som representerar 

arbetsrollerna blir 

det inte lika lätt att 

ha en direkt dialog 

med användarna 

Förkunskaper  Användarinvolv

ering 

I dagsläget följer inte 

systemutvecklarna några 

skrivna standarder för 

användbarhet, men det finns 

outtalade DP som de 

förhåller sig till när det 

kommer till användbarhet 

Saknar skrivna 

standarder och DP att 

förhålla sig till 

gällande 

användbarheten 

Användbarheten 

kan bli lidande och 

beslutfattandet kan 

försvåras 

Förkunskaper & 

Kognition 

Standarder 

Det brukar vara svårt att få 

reda på vad användarna 

tycker om systemet och hur 

de skulle vilja förbättra det 

Svårt att veta 

användarnas åsikter 

och om de vill 

förändra något  

Användare säger 

inte rakt ut vad de 

vill och hur de vill 

att något ska vara 

Förkunskaper & 

Kognition 

Användarinvolv

ering 

De användare som är riktigt 

engagerade genom projektet 

De mest engagerade 

användarna är mest 

angelägna att yttra 

Alla användare 

kanske inte får sin 

röst hörd/eller att 

Kognition Användarinvolv

ering 
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har oftast mer åsikter och 

ger mer feedback 

sina åsikter ett få röster styr 

dialogen 

Att kunna observera hur 

systemet används i dess 

verkliga kontext hade gett 

nyttig information och 

feedback gällande hur 

användarvänligt systemet är 

Genom att observera 

användaren går det 

att se hur 

användarvänligt 

beslutsstödsystemet 

är 

Svårt att upptäcka 

vilka områden 

systemet brister i 

gällande 

användarvänlighet 

Förkunskap & 

Kognition 

Observera 

användare 

Det kan vara bra att ha något 

användarstöd som förenklar 

för användarna att komma in 

i systemet och som ger en 

liten extra förklaring hur 

systemets olika områden 

fungerar 

Tillgång till 

användarstöd som 

förklarar områden 

som anses vara 

komplexa 

Vissa områden av 

systemet kanske 

inte är tillräckligt 

självförklarande 

Förkunskaper & 

Kognition 

Användarstöd 

Finns inga skrivna DP som 

efterföljs i dagsläget, utan 

beslutsstödsystemet är 

mestadels inspirerat av 

andra tjänster gällande hur 

deras system ser ut och 

uppbyggda 

Det finns inga skrivna 

DP utan inspiration 

tas från hur andra 

system har gjort 

Finns inga 

designprinciper att 

stödja sig mot 

Kognition Standarder 

Om det uppstår en 

diskussion mellan 

systemutvecklarna kan de 

peka på de specifika DP och 

förhålla sig till vad dem säger 

DP hade varit ett bra 

verktyg när 

systemutvecklarna 

inte kommer till en 

konsensus 

Inga fastställda 

designprinciper för 

beslutsfattande 

Kognition Standarder 

Det ska vara tydligt vilka 

funktionaliteter som tjänsten 

levererar till användarna. Det 

har hänt att användare har 

efterfrågat om funktioner 

som de lägga till i systemet, 

men som redan finns 

Tydlighet om vad 

systemet kan utföra 

och funktionerna som 

finns tillgängliga 

Systemet kanske 

inte används fullt ut 

eller otydlighet om 

vilka funktioner 

som ingår 

systemet 

Förkunskaper & 

Kognition 

Användarstöd 

Tabell 9. Innehållsanalys - systemutvecklare 

5.3.2 Problemområden/åsikter utifrån intervjuer med användare 

Under intervjutillfällena med användarna var de svårt att få användarna att dela med sig om vad 

de tyckte om beslutsstödsystemet som de använde. Användarna berättade att de upplevde 

eMaintenance365 beslutsstödsystem som bra och det var svårt att få dem att säga varför det 

var bra. Det var inte förrän vi transkriberade intervjumaterialet som vi kunde se områden där 

förbättring skulle kunna göras, det vill säga att det krävs en introduktion för att använda 

systemet och en viss förförståelse för att veta vad olika områden i systemet betyder. 
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I tabell 10 nedan visas hur analysen gick till. Respondenternas svar sammanfattades och 

placerades i kolumnen “uttryck av respondenter”. Sedan analyserades och sammanfattades 

uttrycken i en beskrivning. Från intervjuerna ville vi förstå vilka problemområden/åsikter 

användarna hade angående deras system. Dessa uttryck har kategoriserats inom de olika 

temaområdena som finns inom intuition och blivit kopplade till de rekommendationer som anses 

passa in på respektive temaområde. Två områden identifierades från användarna där 

systemutvecklarna har möjlighet att förbättra användarupplevelsen av sina beslutsstödsystem. 

Dessa två områden är:  

 

1. Användarinvolvering 

2. Användarstöd 

 

Uttryckt av respondenter Beskrivning av 

uttryck 

Identifierat 

problemområde/

åsikt 

Temaområde 

inom 

intuition 

Rekommenda

tioner 

Användarna behöver vissa 

gånger bli introducerade om 

hur de ska använda 

systemet, exempelvis vilka 

funktioner som finns och vad 

information som presenteras 

betyder 

Användare kan 

initialt behöva en 

introduktion för hur 

beslutsstödsystem

et ska används 

och vad 

informationen 

betyder 

Tidigare erfarenhet 

kan skilja bland 

användarna när det 

kommer till 

komplexa system 

Förkunskaper  Användarstöd 

Beslutsstödsystemet 

används i en mängd 

varierande arbetsuppgifter 

bland arbetsrollerna. 

Gränssnittets utseende för 

arbetsrollerna skiljer sig från 

varandra och är 

individanpassat för deras 

arbetskontext 

Systemet skiljer 

sig utseende- och 

funktionsmässigt 

baserat på 

användarens 

arbetsroll 

Hjälpa användare 

att tydligt se data 

som de behöver för 

sin arbetsroll 

Förkunskaper  Användarinvolve

ring 

Det är trots allt en 

kontinuerlig process mellan 

kunderna och 

systemutvecklarna gällande 

hur de kan använda systemet 

samt vilken sorts information 

som de vill få ut av systemet 

eller kan tänkas behöva i 

framtiden 

Krav från 

användare 

upptäcks 

kontinuerligt i och 

med 

användningen av 

systemet 

Det uppkommer nya 

önskemål allt 

eftersom systemet 

används 

Kognition & 

Perception 

Användarinvolve

ring   

Det finns olika arbetsroller 

som nyttjar 

beslutsstödsystemet, bland 

annat: ingenjörer, planerare 

Det är olika typer 

av arbetsroller 

som nyttjar 

systemet och 

därmed skiljer sig 

Genomgången med 

demoversionen 

hjälpte, men behövs 

en “uppstartstid” för 

att bli bekväm med 

Förkunskaper  Användarstöd 
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av vagnunderhåll och 

beredare av tågunderhåll 

erfarenheter 

mellan individer åt 

systemet 

Användarna noterar att det 

krävs en viss förförståelse för 

att begripa hur 

beslutsstödsystemet 

fungerar, vad informationen i 

gränssnittet innebär och vad 

den representerar 

En grad av 

förkunskap krävs 

av användarna för 

att förstå 

information och 

funktionaliteten i 

systemet 

Användare behöver 

en initial förkunskap 

innan de kan sätta 

sig in i systemet 

Förkunskap & 

Kognition 

Användarstöd 

Tabell 10. Innehållsanalys - användare  
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6. Analys & Diskussion 

I detta kapitel diskuteras och utvärderas designprinciper (DP) för intuitivitet i komplexa system 

och kapitlet avslutas med rekommendationer för hur systemutvecklare bör arbeta vid 

utvecklingen av de systemen samt varför de bör göra det.  

6.1 Utvärdering av temaområden och designprinciper 

I denna sektion utvärderas och diskuteras DP för intuitivitet i komplexa system. DP för 

respektive temaområde sammanställs med en kort beskrivning om vad de innebär, 

beskrivningen är baserad på de DP som finns inom respektive temaområde (förkunskaper, 

kognition, och perception). DP:na utvärderas sedan med teorikapitlet om intuition. Detta för att 

klargöra huruvida DP för intuitivitet i komplexa system stämmer överens med teorikapitlet om 

intuition samt vad systemutvecklare måste ha ta i beaktning när de utvecklar ett komplex 

system.   

 

Förkunskaper (DP: individanpassning; konsistens; tidigare erfarenheter) 

Förkunskaper är baserade på användarens tidigare erfarenheter. Det involverar vad 

användaren har varit kontakt med tidigare i den fysiska världen eller genom andra digitala 

system. Komplexa system bör ta hänsyn till detta och använda sig av bekanta uttryck när 

systemet utformas. Detta för att användaren ska känna sig bekväm vid interaktionen med det 

komplexa systemets gränssnitt. De handlingar som finns i det komplexa systemet bör fungera 

på samma som i liknande system. Användare ska känna att de har kontroll över interaktionen 

med systemet oavsett vilken grad av erfarenhet de besitter. Användare ska ha möjligheten att 

individanpassa det komplexa systemet, exempelvis genom genvägar. 

 

Kognition (DP: informativ feedback; minneskapacitet) 

Dialogen mellan användare och system ska kännas naturligt och gränssnittet ska ge en tydlig 

respons på de handlingar som utförs. Detta för att användare ska känna att de har kontroll över 

interaktionen. De handlingarna som finns i gränssnittet bör begränsas för att inte överbelasta 

användarens minneskapacitet. Detta bör ske genom att hålla designen tydlig och endast 

presentera relevant information, möjliga val och aktuella handlingar för användaren. 

 

Perception (DP: visuell tydlighet) 

Gränssnittet bör tydligt visa vilka de centrala områdena är inom gränssnittet. Områdena ska 

vara tillräckligt självförklarande och lätt att ha åtkomst till. Gränssnittet bör ses som ett 

kommunikationsmedel, där användaren vill uppnå ett mål med hjälp av det komplexa systemet. 

6.1.1 Utvärdering av designprinciper för intuition i komplexa system 

Ordet intuition kan kännas som ett vagt begrepp och svårt att sätta fingret på vad det faktiskt 

innebär. Goldberg (1984) associerar intuition med människans besluttagningsförmåga samt 

information som presenteras eller har erhållits sedan tidigare, vilket har en avgörande faktor för 
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de beslut som tas. Michael et al. (2015) menar att intuition kan förklaras med en mer välbekant 

term som “magkänsla”, där ens tidigare erfarenheter ligger som grund för besluten som tas. 

Användarens förkunskaper har en påverkan på hur de upplever system som de kommer i 

kontakt med och som användaren inte är bekanta med. Detta väcker frågan hur ska 

systemutvecklare få reda på vad användare känner sig bekanta med sedan tidigare? Vad är det 

som gör att interaktionen mellan användare och gränssnitt känns naturligt. Spool (2005) betonar 

vikten av att användare ska kunna nyttja tidigare kunskap och erfarenheter när de utför en 

aktivitet inom ett system. Ett väl utformat gränssnitt tar hänsyn till vad användare vet sedan 

tidigare, vilket gör det enklare för användaren att räkna ut hur en aktivitet ska utföras (Jordan, 

1998; McKay, 2013).  

 

Johansson (1998) menar att det finns ett spektrum där intuition och logik står i motsats till 

varandra. Goldberg (1984) menar att i situationer som inte är logiska, det vill säga som inte är 

självklara eller uppfattas som komplexa, kan intuition hjälpa användare att bedöma hur en 

situation ska redas ut. Genom att utforska spektrumet mellan intuition och logik kan 

systemutvecklare få en tydligare bild av när interaktionen känns tillräcklig logisk och 

självförklarande för användaren. Det blir centralt att klargöra vilken grad av kunskap och 

erfarenhet som användaren besitter. Genom att utforska vad användare är bekanta med sedan 

tidigare får systemutvecklare en grundlig förståelse av användares tidigare kunskap och 

erfarenheter, det vill säga uttryck och handlingar som användare är bekant med och som det 

komplexa systemets gränssnitt bör spegla. Även Szilágy (2006) påpekar att det är viktigt att 

försöka ta hänsyn till användarens tidigare erfarenheter om vad de är bekant med. Detta för att 

gränssnittet ska upplevas som intuitivt. 

 

Användarens förkunskaper relaterar till kognition, det vill säga människans mentala modell och 

processer som styr sinnena. De handlar om kunskap, tänkande och information. När en 

användare kommer i kontakt med ett system bildas en konceptuell bild hos användaren av hur 

systemet fungerar. De mentala modellerna är en del av hur människan ser på omvärlden och 

påverkar hur de interagerar med systemet (Norman, 1998; Szilágy, 2006). McKay (2013) menar 

att dialogen mellan användare och system ska upplevas som naturlig och tydlig för användaren. 

Detta för att användare ska känna att de har kontroll över interaktionen med gränssnittet. 

Systemutvecklare bör tänka på att inte tillhandahålla för många alternativ för användaren för att 

inte belasta deras minneskapacitet. Detta kan ske genom att hålla designen minimalistisk 

(Johnson, 2014). Även Niu et al. (2007) betonar att ett system bör minimera kraven på 

användarens minne, vad de ska komma ihåg och förstå för att använda sig av systemets 

gränssnitt. Systemutvecklare bör utforma systemets konceptuella modell efter användarens 

mentala modell. Detta för att underlätta för interaktionen mellan användaren och systemet. 

Komplexa system utmanar systemutvecklare att ta hänsyn till flera olika sorters användare med 

varierande kunskap och erfarenheter. Detta väcker frågan hur systemutvecklare bör arbeta med 

komplexa system för att göra dem intuitiva.  

 

Intuition har rötter i “tyst” kunskap, inlärning och bearbetning (Goldberg, 1984; Michael et al., 

2015; Szilágy, 2006). Begreppet tyst har koppling till omedvetenhet, det vill säga som sker utan 

vår vetskap eller avsikt. Hur tar systemutvecklare reda på den kunskap som sker utanför 
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människans vetskap? Pearlson och Saunders (2009) delar upp kunskap inom tre delar: vad för 

information behövs det för att utföra en handling och hur ska användare utföra handlingen med 

hjälp av informationen som har erhållits sedan tidigare. Detta ger förståelsen om varför 

resultatet blev som det blev baserad på handlingen som har utförts. De utmaningar som finns 

när det kommer till tyst kunskap är att den är personlig och skiljer sig mellan olika individer. Tyst 

kunskap består av erfarenheter och kompetenser som användare har införskaffat från tidigare 

genomförda aktiviteter. Detta visar komplexiteten som systemutvecklare står inför vid utveckling 

av komplexa system för att göra dem intuitiva.  

 

Spool (2005) menar att systemutvecklare bör ta hänsyn till två faktorer när de arbetar fram ett 

komplext system: användarens nuvarande kunskap och informationen som behövs för att utföra 

de handlingar som systemet kräver. Detta indikerar att systemutvecklare behöver fastställa 

vilken kunskap användare har i nuläget och vad de behöver för att utföra systemets aktiviteter. 

Detta kan ske genom att involvera användarna i utvecklingsprocessen av komplexa system.  

 

Komplexa system bör kommunicera med tydliga logiska uttryck, det som användare är bekanta 

med sedan tidigare. Om gränssnittet inte använder sig av bekanta uttryck får användare svårt 

att använda sina tidigare erfarenheter om de har varit i kontakt med liknande system och 

gränssnitt (Jordan, 1998; McKay, 2013). I komplexa system finns det en risk att om användaren 

upplever systemet som komplicerat, kan en negativ bild av systemet skapas som gör att 

användaren inte nyttjar systemet fullt ut (Jooste et al., 2014). Gränssnittet bör ses som ett 

kommunikationsmedel där interaktionen mellan användare och system bör uppfattas som tydlig, 

naturlig och självförklarande.  

 

Systemutvecklare av ett komplext system bör utforska användarens tidigare kunskap, 

nuvarande kontext och vad de vill uppnå med systemet. Användare använder sig av 

perceptuella mönster som tolkar en situation eller information på ett partiskt sätt beroende på 

tidigare erfarenheter. Mönstret påverkas av vad användaren har varit i kontakt med för system 

tidigare och hur användaren förväntar sig att det komplexa systemet ska bete sig (Johnson, 

2014). Detta visar på att de intryck som det komplexa systemet har, det vill säga information, 

navigationen, fysiska representationer, har en inverkan på hur användare uppfattar de olika 

områdena av systemet. Systemutvecklare bör arbeta med hur användare använder det 

komplexa systemet och ha i åtanke att användaren alltid har ett mål som de vill uppnå med 

användningen av systemet. Om inte användarens perceptionella mönster stämmer överens 

med systemets visuella representation och beteendemönster, försvåras användningen på grund 

av att användaren sorterar bort information som inte anses vara relevant för målet (Johnson, 

2014).  

  

Intuition i komplexa system är svårt att konkretisera eftersom det relaterar till omedvetna 

processer samt att de ser olika ut för varje individ. Genom att undersöka hur användarna 

interagerar med systemets gränssnitt blir det enklare för systemutvecklare att veta var på 

spektrumet som användarna förlitar sig på sin intuition för att utföra sina aktiviteter som det 

komplexa systemet kräver, och när informationen som ges i systemet är tillräckligt logisk för att 

användarna ska utföra sina aktiviteter. Systemutvecklare bör undersöka hur deras komplexa 
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system stämmer överens med användarens mentala modell och processer samt perceptionella 

mönster. 

6.2 Rekommendationer till systemutvecklare  

Vid analysen togs fyra rekommendationer fram på områden som är viktiga under en 

utvecklingsprocess av komplexa system, dessa är: observera användare, användarinvolvering, 

användarstöd och standarder. Avsikten med rekommendationerna är att upplysa 

systemutvecklare hur de bör arbeta för att göra deras komplexa system intuitiva. 

Rekommendationerna är utformade på följande sätt: först presenteras en kortfattad 

problematisering kring de identifierade problemområdena som vi upptäckte i det empiriska 

materialet och sedan används de sammanställda DP för intuitivitet i komplexa system som 

motivering för rekommendationerna. Detta görs genom att referera till författaren som 

förespråkar designprincipen. 

6.2.1 Observera användare 

Som systemutvecklare är det viktigt att bilda en uppfattning över hur användare upplever 

systemet. Ibland kan det vara svårt att få användare att uttryckligen säga vad de behöver, 

framför allt om alla användare inte vet vad som går att förbättras eller hur de ska göra det. Ett 

sätt att bilda denna uppfattning är att observera användare för att se hur de utför de handlingar 

som systemet kräver av dem. Detta bidrar med informationen om hur systemutvecklare bör 

konstruera systemet för att tilltala användarna.  

 

Systemutvecklare kan observera när användare nyttjar beslutsstödsystemet när som helst i 

utvecklingsprocessen för att få riklig information, men det underlättar för systemutvecklare att 

göra det tidigt i utvecklingsprocessen av sina komplexa system. Genom att observatören ställer 

frågor eller låter användare beskriva de handlingar som de utför i systemet, skapas en tydlig bild 

om hur användaren interagerar med systemet och i vilka situationer systemet används. Som 

observatör är det viktigt att skapa en uppfattning i vilken kontext som systemet används i och 

hur den underlättar för användarna. Genom att observera och föra en dialog med användare 

kan information dyka upp om vilka områden av beslutsstödsystemet som brister i 

användarvänlighet.  

 

Systemutvecklare bör observera vad användarna gör och hur de interagerar med det komplexa 

systemet. Detta ger ökad förståelse hur interaktionen mellan användarna och gränssnittet ser 

ut. Om systemutvecklare observerar användaren när de använder systemet i sin egen kontext 

ger det en klarare bild av hur användarna förväntar sig att systemet ska bete sig när de utför en 

viss handling samt vad för information de förväntas få ut av systemet (Jordan, 1998; Nielsen, 

1994; Norman, 1998; Preece et al, 2002; Shneiderman et al. 2016). Användarens initiala 

förväntningar på vad systemet ska åstadkomma har en betydande roll för hur väl det mottas av 

dem (Jordan, 1998; Nielsen, 1994; Preece et al, 2002). Genom att observera interaktionen 

mellan användare och beslutsstödsystemet, har systemutvecklare möjligheten att få en klarare 

bild över hur användarna uppfattar systemet i den givna situationen. 
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Observera användare gör det enklare att ta reda på vad som användare uppfattar som oklart vid 

interaktionen, och hur användare förväntar sig att en viss funktion ska fungera (Jordan, 1998; 

Nielsen, 1994; Preece et al, 2002). Komplexa system som beslutsstödsystem bör ha en logisk 

struktur, vilket innebär att informationen som presenteras ska vara tydlig och enkel att hitta för 

användarna. För att strukturen ska kännas logisk bör systemutvecklare sträva efter en 

okomplicerad design, att bara presentera relevant information och tydliggöra de handlingar som 

går att utföra i gränssnittet på ett tydligt och synligt sätt för användarna. Om informationen som 

presenteras blir överflödig och handlingsmöjligheterna är för många kan det skapa förvirring hos 

användaren (Jordan, 1998; Nielsen, 1994; Norman, 1998; Preece et al, 2002; Shneiderman et 

al. 2016). Informationen som presenteras bör vara enkelt för användaren att hitta. Gränssnittet 

ska vara lättsamt för användaren att förstå när det kommer till vilka knappar som finns, vilka 

handlingar som går att utföra och vilka funktionaliteter som finns (Jordan, 1998; McKay, 2013; 

Nielsen, 1994; Norman, 1998; Preece et al, 2002; Shneiderman et al. 2016). Detta kan uppnås 

genom att rätt bild, text, titel presenteras vid rätt tillfälle för rätt aktivitet. Den information som 

presenteras bör begränsas och hållas relevant för den särskilda aktiviteten för att minimera den 

kognitiva belastningen för användaren (Jordan, 1998; Nielsen, 1994; Norman, 1998; Preece et 

al, 2002; Shneiderman et al. 2016). 

 

Genom att observera användare ges möjligheten att bilda en uppfattning om vilka olika typer av 

användare som kommer att använda sig av beslutsstödsystemet. Olika användare har olika 

nivåer av kunskap och erfarenheter av komplexa system. Detta gör att aktiviteterna som går att 

utföra i ett beslutsstödsystem bör se bekanta ut och motsvara något som användaren har varit i 

kontakt med sedan tidigare. Systemutvecklare bör ta hänsyn till detta för att inte utesluta en 

användargrupp som inte besitter den nödvändiga kunskap och erfarenheter som systemet 

kräver. Genom att ha detta i åtanke kan ett intuitivt beslutsstödsystem skapas och därmed 

minska tröskeln för användare att komma igång och använda systemet (Jordan, 1998; Nielsen, 

1994; Preece et al, 2002).  

 

Aktiviteterna bör vara tydligt och koncist beskrivna i gränssnittet, de ska vara lika lätta att förstå 

som om aktiviteten beskrivs i ansikte mot ansikte. Systemutvecklare bör försöka utforma ett 

gränssnitt som pratar användarens språk, både i text och visuellt, oavsett om det är i generella 

termer eller för en specifik arbetskontext. Terminologi och uttryck som förekommer i gränssnittet 

ska vara självförklarande för användaren oavsett kontext. Detta gör att gränssnittet blir tydligt 

och enkelt att förstå för alla användare (Jordan, 1998; McKay, 2013; Nielsen, 1994; Norman, 

1998; Preece et al, 2002; Shneiderman et al. 2016). 

6.2.2 Användarinvolvering 

Systemutvecklare bör sträva efter att erbjuda ett beslutsstödsystem som svarar mot kundens 

behov och levererar högt värde till användaren. Det är inte ovanligt att det förekommer problem 

i kommunikationen mellan systemutvecklare och användare vid utveckling av komplexa system. 

Om användarna involveras i utvecklingsprocessen blir det enklare att fånga upp behov som de 
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vill att systemet ska tillfredsställa. Med ett nära samarbete blir det lättare att förstå vad 

användare vill ha och därmed leverera ett högt värde till dem.  

 

De flesta beslutsstödsystem nyttjas av ett flertal användarroller och har en rad olika användare. 

Det blir viktigt att involvera användare från alla arbetsroller så att samtliga blir representerade 

vid utvecklingen av beslutsstödsystemet. Systemutvecklare bör ha i åtanke när de involverar 

användare i utvecklingsprocessen att det brukar förekomma användare som är mer angelägna 

att göra sina åsikter hörda än andra. Detta kan leda till systemet anpassas efter en eller fåtal 

individer som många gånger inte representerar alla användare av beslutsstödsystemet. Om inte 

samtliga arbetsroller får komma till tals bör systemutvecklare försöka föra en direkt dialog med 

de användare som är mer tystlåtna av sig för att förhindra att deras insikter går till spillo. 

 

Användarinvolvering är ett bra sätt att fånga upp användarnas behov och idéer under 

utvecklingsprocessen. Det brukar skilja sig bland användare om vilka tidigare erfarenheter de 

har angående komplexa system och vilken kunskap de har gällande vad som är tekniskt 

genomförbart. Genom att involvera användare blir enklare att få en uppfattning om användarens 

erfarenheter. På det sättet kan ett intuitivt beslutsstödsystem enklare tas fram för användare 

oavsett hur erfarna de är (Jordan, 1998; Nielsen, 1994; Preece et al, 2002). 

 

Användarens initiala uppfattning av hur beslutsstödsystemets olika områden bör fungera 

påverkar användarupplevelsen av systemet. Genom användarinvolvering kan systemutvecklare 

få information om vad användare har för behov och krav på beslutsstödsystemet. Detta gör att 

systemutvecklare kan ta reda på vilka förkunskaper som användarna har sedan tidigare, och 

fastställa vad som fungerar bra och mindre bra funktions- och designmässigt (Jordan, 1998; 

Nielsen, 1994; Preece et al, 2002). 

 

De beslutsstödsystem som inte känns användarvänliga, svarar mot användarens förväntningar 

eller inte känns tillräckligt naturlig i gränssnittet - påverkar användarens upplevelse av 

systemen. Detta har en direkt inverkan på användbarheten, vilket indirekt påverkar hur intuitivt 

systemet känns (Jordan, 1998; McKay, 2013; Nielsen, 1994; Norman, 1998; Preece et al, 2002; 

Shneiderman et al. 2016). Genom att inkludera användare i utvecklingsprocessen skapas en 

förståelse om var tröskeln ligger för hur lättanvänt beslutsstödsystemet är (Jordan, 1998; 

Nielsen, 1994; Preece et al, 2002). Om användarens tidigare erfarenheter utforskas blir det 

enklare att individanpassa beslutsstödsystemet efter användarens specifika kontext (Jordan, 

1998; Nielsen, 1994; Preece et al, 2002; Shneiderman et al. 2016).  

 

Kontinuerliga dialoger och användarinvolvering gör det enklare att uppmärksamma vad det är 

användare vill ha för funktioner och hur de skulle vilja ha den presenterad för sig. Detta gör att 

det blir enklare för systemutvecklare att förstå hur användare vill ha informationen presenterad, 

oavsett vilken användarkontext det handlar om (Jordan, 1998; McKay, 2013; Nielsen, 1994; 

Norman, 1998; Preece et al, 2002; Shneiderman et al. 2016). Genom ett nära samarbete med 

användarna av komplexa system, skapas en tydligare bild vem användarna är och vilka 

situationer som systemet kommer användas i. Detta gör det lättare för systemutvecklare att 

individanpassa systemet efter användarna (Jordan, 1998; Nielsen, 1994; Preece et al, 2002; 
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Shneiderman et al. 2016). Det blir även tydligare hur terminologin används i systemet och hur 

information bör visualiseras i gränssnittet. Detta gör att systemutvecklare enklare förstår hur de 

ska leverera värde för användaren och kan på så sätt tillhandahålla ett system som lever upp till 

de önskningar användaren har av systemet. Genom att involvera användare blir det enklare att 

förstå vilka handlingar som krävs för att uppnå deras mål med systemet (Jordan, 1998; McKay, 

2013; Nielsen, 1994; Norman, 1998; Preece et al, 2002; Shneiderman et al. 2016)   

6.2.3 Användarstöd   

Användare av komplexa system blir ofta presenterade med mycket information, funktionaliteter 

och valmöjligheter. Trots de två rekommendationerna om att systemutvecklare bör observera 

användare och använda sig av användarinvolvering, kan det ibland vara svårt att få en 

intuitivitet som genomsyrar hela systemet. Det kan då vara nödvändigt att bidra med någon typ 

av hjälp som stödjer användarna under interaktionen med det komplexa systemet.  

 

Ett användarstöd hjälper användaren vid interaktionen med systemet genom att bidra med 

vägledning och extra hjälp för att användaren ska få en bra användarupplevelse. Systemet bör 

till största mån utformas på ett sätt som reducerar användningen av ett sådant användarstöd, 

utan användarstödet bör ses som extra hjälp om det uppstår oklarhet för användaren. Det ökar 

chansen att användare med olika erfarenheter kan använda systemet på samma sätt och att 

systemet ger det värde som förväntas från användarna (Jordan, 1998; Nielsen, 1994; Preece et 

al, 2002).  

 

Ett användarstöd är ett bra verktyg för att öka användbarheten i ett system för användare 

oavsett tidigare erfarenhet och kunskap. För att användarstödet ska uppfylla sin funktion bör 

den på ett tydligt sätt vägleda användaren när den behöver hjälp. Användarstödet bör ses som 

ett kompletterande verktyg när intuitivitet inte kan uppnås fullt ut. Användarstödet bör 

presenteras på ett tydligt sätt och inte förse användaren med för mycket information. 

Användarstödet bör finnas och ge förklaringen när användaren upplever något som inte 

tillräckligt självförklarande. Vidare bör användarstödet vara enkelt att hitta i gränssnittet för 

användaren (Jordan, 1998; Nielsen, 1994; Norman, 1998; Preece et al, 2002; Shneiderman et 

al. 2016). 

6.2.4 Standarder 

Den här rekommendationen är enbart baserad på intervjumaterialet från systemutvecklarna och 

användarna. Det är vad vi anser att systemutvecklarna bör göra för att skapa ett system som 

har satta standarder i utvecklingsprocessen, och för att leverera ett system som innehåller 

funktioner som användarna efterfrågar. 

 

Under utvecklingsprocessen följer systemutvecklarna inga skrivna standarder om hur 

beslutsstödsystemet bör utformas, utan använder sig idag av outsagda riktlinjer samt tar 

inspiration av liknande system och tjänster. Detta kan skapa problem för systemutvecklarna när 

beslut ska tas gällande utvecklingsprocessen av ett komplext system. Tydliga standarder gör att 
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det blir enklare att ta fram ett intuitivt beslutsstödsystem för alla inblandade i 

utvecklingsprocessen. Det kan även skapa problem när systemutvecklarna arbetar med samma 

system om det inte finns några standarder att förhålla sig till och som förklarar varför de ska 

arbeta på ett visst sätt. Detta kan ske genom att ha skrivna standarder och bestämmelser för att 

minska ovissheten som kan uppstå när beslut ska tas. 

 

Intervjuer visade att det fanns skillnader mellan kundernas versioner av beslutsstödsystem. 

Systemutvecklarna förklarade att längden på samarbetet varierade bland sina kunder och har 

gjort att grundramverket som beslutsstödsystemet är baserad på har förändrats under åren. 

Systemutvecklarna har individanpassat sina kunders beslutsstödsystem efter deras önskemål 

och det har gjort att versionerna på beslutsstödsystem skiljer sig åt. Detta gör att vissa 

funktioner som en kund har, kanske inte en annan har.  

 

Vi har två förslag som skulle hjälpa eMaintenance365 i utvecklingsprocessen av sina 

beslutsstödsystem: 

 

1. Vi föreslår att systemutvecklare bör använda våra “DP för intuition i komplexa system” 

som standarder för att ta utforma sina system. De kan behöva anpassas efter deras 

verksamhet och utvecklingsprocess. Detta för att de ska bli lättare att följa samt att de 

kan behöva konkretiseras lite eftersom de är relativt omfattande. 

2. För att undvika att olika kunder kommer med samma förslag om önskade funktioner som 

de vill lägga till, bör eMaintenance365 utöka grundramverkets utbud. Detta kan ske 

genom att standardisera funktioner flera kunder efterfrågar, exempelvis: 

  

1. Standardiserade statusrapporter och möjlighet att exportera dem.  

2. En sökfunktion som innehåller sökord som används frekvent för att lokalisera 

information i systemet. 

3. Kunna bokmärka relevanta tågvagnar som användaren vill snabbt kunna komma 

åt för att se statusen på den.  

4. Jämföra hjulprofilerna på hjulet på en vagn med andra hjulprofiler på samma 

vagn.  

 

Som vi förstår det har eMaintenance365 en dialog med vissa kunder om de funktioner som 

nämns ovanför, och vissa av de här förslagen finns redan inom vissa kunders system. Alla har 

dock inte samma funktioner på grund av att system individuellt anpassas efter respektive kunds 

önskemål. 

 

Genom att använda sig av standarder som stöd under utvecklingen av ett system, skapas en 

struktur och tydlighet hur systemet bör tas fram för alla systemutvecklare som är inblandade i 

utvecklingsprocessen. Det skulle bidra med mindre arbete för systemutvecklarna när de inte 

behöver lägga till mer funktioner i efterhand när de väl individanpassar systemet efter respektive 

kunds önskemål. 
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7. Slutsatser 

Kapitlet redogör studiens slutsatser. Här besvaras studiens syfte och forskningsfrågor. Förslag 

på vidare forskning kommer även ges. 

 

Studien har utforskat vilka DP som främjar intuitivitet i komplexa system och hur 

systemutvecklare bör arbeta vid utveckling av ett sådant system. Studien har samarbetat med 

eMaintenance365 för att utforska hur de bör arbeta med sitt komplexa system som är ett 

beslutsstödsystem. Nedanför har vi använt våra två frågor i frågeställningen som huvudrubriker 

för att besvara om studiens syfte har uppnåtts. 

7.1 Designprinciper som främjar intuitivitet för komplexa system 

Vi har undersökt tidigare etablerade DP inom gränssnittsdesign och sammanställt sex DP som 

främjar intuitivitet i komplexa system. Dessa har använts för att besvara första frågan i vår 

frågeställning. Följande DP anses vara väsentliga för intuitivitet i komplexa system:  

 

1. Tidigare erfarenheter - Ta hänsyn till användarens tidigare kunskap och erfarenheter 

Systemet bör använda ett språk som användaren är bekväm och van vid, både visuellt 

och textuellt, genom att använda logiska uttryck och som användaren är van vid från 

sina tidigare erfarenheter och användarkontext.  

 

2. Konsistens - Sträva efter konsistens i gränssnittet 

Användaren ska aldrig behöva fundera på vad objekt i gränssnitt betyder (menyer, 

ikoner, terminologi, förklaringar etcetera). Handlingar ska fungera likadant genom 

gränssnittet och inte särskilja sig från andra system.  

 

3. Individanpassning - Möjliggör individanpassning för användare  

Användaren bör till största mån vara den som styr och kontrollerar interaktionen. 

Systemet bör tilltala alla användare oavsett erfarenhet samt göra det möjligt att 

individanpassa upplevelsen av systemet.  

 

4. Informativ feedback - Ge tydlig feedback till användaren vid interaktion med 

gränssnittet i komplexa system  

Förståelig feedback ska ges baserad på användarens handlingar i systemets gränssnitt 

och det ska ges tydliga indikationer ska ges när en handling har utförts. Detta blir särskilt 

viktigt för att erfarna användare ska känna att de har kontroll över interaktionen. 

 

5. Minneskapacitet - Överbelasta inte användarens minneskapacitet 

Information bör inte vara överflödig utan vara relevant för tillfället och bör presenteras 

tydligt till användaren.  
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6. Visuell tydlighet - Vad användaren kan åstadkomma i komplexa system  

Det ska vara tydligt för användaren vad den kan göra i ett system. Användaren ska på 

ett enkelt sätt styra över interaktionen med gränssnittet genom de handlingar och 

uppgifter som systemet erbjuder. Gränssnittet är ett kommunikationsmedel för 

användaren att uppnå sitt mål.  

7.2 Systemutvecklares arbete med utveckling av komplexa system 

Studien har undersökt hur systemutvecklarna på eMaintenance365 arbetar med att ta fram sitt 

beslutsstödsystem till sina kunder. Detta har skett genom att ha undersökt 

utvecklingsprocessen från både användarens och systemutvecklarens perspektiv.  

 

Rekommendationer som föreslås till systemutvecklare för att ta fram intuitiva komplexa system 

är: 

 

1. Observera användare 

2. Användarinvolvering 

3. Användarstöd  

4. Standarder 

 

Systemutvecklare bör se hur användaren interagerar med gränssnittet för att se vilken typ av 

användare som systemet ska tillgodose. Systemutvecklare bör arbeta nära användaren för att 

få den djupgående information som ett intuitivt system kräver. Intuition särskiljer någorlunda från 

olika användare, därför bör systemutvecklare involvera ett flertal användare i 

utvecklingsprocessen. Detta bör göras för att ta reda på vilken kunskap och erfarenheter 

användarna besitter när de arbetar fram systemet. Genom att observera användarens 

interaktion med systemet, kan systemutvecklare utforska vilka områden i systemet som brister 

gällande intuition. För att komplex system ska vara användarvänligt för alla typer av användare 

oavsett tidigare erfarenheter, bör det finnas tillgång till något som stöttar användaren när den 

uppfattar något som oklart i systemet. Detta kan vara ett användarstöd som agerar som en 

hjälpande hand. 

 

Det behövs standarder för att underlätta hur ett intuitivt komplext system bör tas för de som är 

inblandade i utvecklingsprocessen. Två rekommendationer togs fram som föreslog att 

eMaintenance365 bör utöka funktionerna i sitt grundramverk samt anpassa de framtagna DP för 

intuitiva komplexa system efter sin arbetsprocess. 

7.3 Fortsatta studier 

Intuition är ett stort och komplext område och denna studie har fokuserat på tre områden inom 

intuition (förkunskaper, kognition och perception). Fortsatta studier som inkluderar fler områden 

inom intuition hade bidragit med en utökad kunskap hur systemutvecklare bör arbeta vid 

utvecklingen av komplexa system.  
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Fortsatta studier som inkluderar fler etablerade designers som har publicerat DP inom 

gränssnittsdesign. Detta skulle bidra med att ett större urval DP kan sammanställas för att 

styrka reliabiliteten av resultatet, eller om det finns något motsägelsefullt som de andra DP 

nämner.  

 

En vidare studie om hur väl de framtagna DP påverkar verksamheten när de implementeras. 

Detta för att få djupare uppfattning om hur väl DP för intuition i komplexa system har för effekt 

på verksamheten och om det gör systemet i fråga mer intuitivt.  

 

Vidare studier om hur andra komplexa system än beslutsstödsystem hade fått liknande åsikter 

och förslag på förbättringsområden från användare och systemutvecklare. Detta skulle bidra 

med förståelse om liknande komplexa system har liknande problem.  
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9. Bilagor 

I detta kapitlet presenteras studiens bilagor som består av intervjuer och kompletterande 

intervjufrågor. 

 

Bilaga 1 
Intervjuguide - Användare av eMaintenance365 system 

 

● Informationen från intervjuerna kommer användas med försiktighet och svaren vi får från 

dig kommer naturligtvis endast användas inom studien. Vi kommer inte använda ditt 

namn i studien explicit, utan kommer använda typ “intervjuperson ett/två/tre”. 

 

● Vi tänkte fråga om det skulle gå bra att spela in intervjun? Det skulle hjälpa oss att 

stärka vår studie och resultat!  

 

Inledning - Information om användaren 

Vad heter du? 

 

Hur gammal är du? 

 

Har du arbetat länge för organisationen? 

 

Vad har du för arbetsroll i företaget och har du arbetat länge som det? 

 

Hur länge har du använt dig av systemet?  

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter och hur du använder dig av systemet? 

 

Hur ofta använder du dig av systemet i arbetet? (varje dag/vecka) 

 

Har du använt dig av något liknande system innan eMaintenance365 system?  
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Systemets funktionalitet 

Är systemets funktioner enkla att använda? Motivera! 

 

Är det lätt att hitta information/data som du söker i systemet?  Motivera! 

 

Vad tycker du är bra med systemet? Motivera! 

Exempel - Det kan vara en funktion eller information. 

 

Upplever du att det saknas information eller att information är otydlig i systemet? 

Ja - Kan du ge exempel?  

 

Upplever du att det saknas förklaringar i systemet? 

Kan du ge exempel? När/var skulle du vilja ha en förklaring? 

Vad är det som gör den otydlig? Motivera! 

Exempelvis: Funktion som är dålig förklarad, eller vad data i en graf betyder. 

 

Nej - Kan du motivera varför, eller ge exempel på vad som gör att det inte “saknas” 

information eller på vad som gör informationen tydlig?  

Exempelvis: Otydliga beskrivningar, information, eller missanvisande titel/kategori. 

 

Vad känner du kan förbättras eller förändras med systemet? - Varför? 

 

Avslutningsvis 

Har du några övriga tankar eller synpunkter som vi inte tagit upp? 

Svar:  

 

Skulle det gå bra om vi kontaktar dig om vi kommer på några frågor eller skulle behöva få något 

förtydligat?  

Svar: 
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Bilaga 2 
Intervjuguide - Systemutvecklare eMaintenance365 

 

● Informationen kommer användas med försiktighet och endast användas till studien och 

informationen om eMaintenance365 kommer naturligtvis ara användas inom studien. Vi 

kommer inte använda era namn i studien explicit, utan kommer använda typ 

“intervjuperson ett/två/tre”. 

 

● Vi tänkte fråga om det skulle gå bra att spela in intervjun? Det skulle hjälpa oss att 

stärka vår studie och resultat!  

 

Inledning - Information om utvecklaren 

Vad heter du? 

 

Har du arbetat länge för eMaintenance365? 

 

Vad är din arbetsroll? 

 

Förstå användarens kontext 

Hur arbetar ni med era kunder under utvecklingen av tjänsten?  

 

Kan ni beskriva hur ni involverar användarna under utvecklingsprocessen? 

 

Hur är det att arbeta med kunden/användarna under utvecklingsprocessen? Är det lätt/svårt?  

Varför? Brukar det uppstå problem? - När i sådana fall? 

 

Informanterna - “Som vi förstår det finns det flera arbetsroller som ska använda tjänsten”. 

Involverar ni samtliga arbetsroller som er kund har under framtagningen av tjänsten, eller hur 

ser det ut? Motivera! 

 

Brukar dom komma med förslag om utseendet/hur information/funktionalitet ska presenteras/på 

tjänsten? 

 

Brukar dom föreslå eller be om någon funktion ska läggas till? 

 

Är det lätt att förstå vad kunden/användarna säger att de behöver? - Varför? 

Exempelvis någon funktion. 

 

Brukar ni ta reda på varför de vill förändra eller lägga till något i tjänsten? - Varför/Varför inte? 

Hur ser det samtalet ut?  
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Förklaring om E365 inte förstår - Kunden/användare brukar kunna säga vad de vill ha, men inte 

varför de vill ha det. Brukar ni försöka utforska mer på djupet om någon förändring som de 

säger att de vill ha? 

 

Användbarhet 

Vad innebär användarvänlighet för dig? Motivera! 

 

Vad tror du är viktigt när man arbetar med användarvänlighet? Motivera! 

 

Vad enligt dig gör ett system/gränssnitt användarvänligt? Motivera! 

 

Mottar ni ofta feedback från era kunder och hur sker det? 

 

Har ni fått någon feedback från era kunder gällande användarvänligheten på ert system eller 

gränssnitt? 

 

Ja - Vad är det för feedback? 

Handlar det om gränssnittet - Det visuella information/funktioner? 

Systemet? 

Information? 

 

Nej - Tror du det finns nackdelar med att ni inte har mottagit någon feedback? Motivera! 

 

Gränssnitt (systemet) - Designprinciper 

Följer ni några designprinciper i dagsläget vid utvecklingen av systemet? 

Ja - Vilka i sådana fall? 

Är de väl formulerade och vilket sätt är dem det? 

Hur arbetar ni med att följa dessa principer vid utvecklingen av tjänsten? 

 

Nej - Vad tror du kan vara nackdelen att inte förhålla sig till några designprinciper? 

 

Vad har ni för erfarenheter/kunskap om designprinciper vid utveckling av system/gränssnitt? 

 

Avslutningsvis 

Vad tycker du om generellt sett om tjänsten? 

 

Vad tycker du om sättet ni arbetar med kunderna/användarna på? 

Finns det något du vill förändra? 

 

Har du några mer tankar eller synpunkter som vi inte tagit upp? 

 

  



 

 

 

65 
 

Bilaga 3 
Kompletterande intervjufrågor - Utvecklingsprocess 

Om ni inte varit delaktig under utvecklingsprocessen av eMaintenance365 system kan ni 

hoppade nedanstående frågor gällande “utvecklingsprocessen” och svara på frågorna för 

“feedback”. 

 

Utvecklingsprocessen 

Kan ni berätta hur det är eller har varit delaktiga i utvecklingsprocessen av systemet från 

eMaintenance365 som ni använder? 

 

Hur går/gick det att arbeta med eMaintenance365 under utvecklingsprocessen av systemet? 

Motivera ditt svar. 

 

Feedback 

Hur känner ni att samarbetet med eMaintenance365 fungerar? Motivera ditt svar! 

 

Vet du hur du ska gå tillväga om du vill ge feedback om systemet? Exempelvis om det är något 

du skulle vilja förändra/lägga till i systemet. Om svaret är ja, motivera hur du går tillväga för att 

lämna feedback. 

 

Har ni haft någon typ av workshop med eMaintenance365? 

Workshops - Brukar vara ett sätt att generera feedback från användare vid ett specifikt tillfälle 

(seminarium eller liknande) 

 

Om svaret är nej - Skulle ni känna att det är något som kan vara bra eller behövas? Motivera! 

 

Avslutningsvis 

Kan ni ge tre exemplen på vad som fungerat bra och vad ni skulle vilja förbättra i samarbetet 

med eMaintenance365? (totalt sex exempel). Motivera svaren lite kortfattat. 

 

Exempel: “Workshops har fungerat bra för att vi fick ge förslag på hur systemet ser ut” 

Svar på vad som fungerar/har fungerat bra: 

1.  

2.  

3.  

 

Exempel: “Jag skulle vilja ha förbättrat möjligheten att påverka utseendet på systemet” 

Svar på vad ni skulle vilja förbättra (nu eller sedan tidigare): 

1.  

2.  

3.  


