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Sammanfattning 
Trots otaliga digitala alternativ används fortfarande analoga system som whiteboardtavlor med 
tillhörande whiteboardpennor och post-it lappar vid t.ex. projekthantering. I denna studie undersöks 
användares motiv till varför de väljer att använda analoga respektive digitala system, samt vad de anser 
är viktigt vid utveckling av gränssnitt till digitala system.  

Syftet med studien är att, ur ett användarperspektiv, visa fördelar, nackdelar samt 
interaktionsmöjligheter hos analoga respektive digitala system, och att redogöra för vad som bör tas i 
beaktande när analoga system ska digitaliseras så att fördelaktiga egenskaper hos det analoga systemet 
kan överföras till det digitala.  

Anställda på det IT-företag studien genomförts i samarbete med har intervjuats, och resultatet från dessa 
intervjuer har sammanställts och analyserats med hjälp av en för studien framtagen analysmodell, vilken 
baserats på den litteraturstudie som gjorts. Vid analysen framkom att det främst är enkelheten och 
överskådligheten hos analoga system som gör att dessa föredras. Det som anses vara mest fördelaktigt 
hos digitala system är möjligheten till hög funktionalitet, att persistent kunna lagra information och att 
kunna utnyttja denna på olika sätt, samt möjligheten att kunna dela information.  

Beträffande de intervjuades åsikter om analoga respektive digitala system kan ett mönster ses, att de 
egenskaper de nämner som positiva och som fördelar hos analoga system ofta benämns som negativa 
och som nackdelar hos digitala system. Det omvända förhållandet ses också, att nämnda positiva 
egenskaper hos digitala system ofta nämns som negativa egenskaper hos analoga system. Genom att vid 
utveckling av digitala system se till att dessa även innehar de fördelaktiga egenskaper analoga system 
besitter, kan motsvarande negativa egenskaper hos digitala system elimineras.  

Vad som avgör om ett system är enkelt är svårdefinierat, då olika användares uppfattningar skiljer sig åt. 
Genom att kontinuerligt under digitaliseringsarbetet utföra någon form av användartester, där systemets 
gränssnitt testas, kan dock gränssnittets enkelhet utvärderas, och den fortsatta utvecklingen kan dra 
lärdom av och baseras på analyser av resultatet från dessa tester. Vad gäller överskådligheten hos 
digitala system, så kan denna förbättras genom att gränssnittet erbjuder olika typer av vyer.  

Fördelaktigt vid digitalisering av analoga system är att identifiera vad som är viktigt i det dagliga 
arbetet, samt att inse att det är uppgiften, tillvägagångssättet och arbetsflödet som är det väsentliga, inte 
verktyget i sig. Om en uppgift utförs i ett digitalt system, men den utförs av olika användare i olika 
situationer och kontexter, på olika typer av enheter vilka har olika interaktionsmöjligheter, så bör 
lämpligen systemets gränssnitt anpassas med utgångspunkt från de interaktionsmöjligheter den enhet 
uppgiften utförs på erbjuder, samt utefter var och hur olika användare vill utföra uppgiften.  



 

Innehållsförteckning 
1	  INLEDNING	  ....................................................................................................................................................	  1	  

1.1	   BAKGRUND	  .....................................................................................................................................................	  1	  
1.2	   SYFTE	  .............................................................................................................................................................	  1	  
1.3	   MÅLGRUPPER	  .................................................................................................................................................	  2	  
1.4	   PROBLEMFORMULERING	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	  ....................................................................................................	  2	  
1.5	   AVGRÄNSNING	  ................................................................................................................................................	  2	  

2	  METOD	  ..........................................................................................................................................................	  3	  
2.1	  VAL	  AV	  ÄMNE	  .....................................................................................................................................................	  3	  
2.2	  LITTERATURSTUDIE	  OCH	  ANALYSMODELL	  ..................................................................................................................	  3	  
2.3	  METOD	  FÖR	  UNDERSÖKNINGAR	  .............................................................................................................................	  3	  

2.3.1	  Kvalitativa	  intervjuer	  ...............................................................................................................................	  4	  
2.3.2	  Bearbetning	  och	  sammanställning	  av	  resultat	  ........................................................................................	  4	  

2.4	  ANALYS	  OCH	  SLUTSATSER	  ......................................................................................................................................	  5	  
2.5	  TILLFÖRLITLIGHET,	  TROVÄRDIGHET	  OCH	  RELEVANS	  .....................................................................................................	  5	  

2.5.1	  Tillförlitlighet	  ...........................................................................................................................................	  5	  
2.5.2	  Trovärdighet	  ............................................................................................................................................	  5	  
2.5.3	  Relevans	  ...................................................................................................................................................	  6	  

3	  TEORI	  ............................................................................................................................................................	  7	  
3.1	  MÄNNISKA-‐DATORINTERAKTION	  ............................................................................................................................	  7	  
3.2	  SYSTEM,	  ANVÄNDARE	  OCH	  INTERAKTIONSMÖJLIGHETER	  .............................................................................................	  7	  

3.2.1	  Analoga	  system	  .......................................................................................................................................	  8	  
3.2.2	  Digitala	  system	  ........................................................................................................................................	  8	  
3.2.3	  Användare	  ...............................................................................................................................................	  9	  
3.2.4	  Interaktionsmöjligheter	  ...........................................................................................................................	  9	  

3.3	  UTVECKLING	  AV	  DIGITALA	  SYSTEM	  ........................................................................................................................	  11	  
3.3.1	  Modeller,	  metoder	  och	  tillvägagångssätt	  ..............................................................................................	  12	  
3.3.2	  Svårigheter	  och	  utmaningar	  ..................................................................................................................	  15	  

3.4	  ANALYSMODELL	  ................................................................................................................................................	  18	  

4	  EMPIRI	  .........................................................................................................................................................	  20	  
4.1	  ANVÄNDNING	  AV	  ANALOGA	  SYSTEM	  .....................................................................................................................	  20	  

4.1.1	  Upplevda	  fördelar	  ..................................................................................................................................	  20	  
4.1.2	  Upplevda	  nackdelar	  ...............................................................................................................................	  21	  
4.1.3	  Nämnda	  interaktionsmöjligheter	  ..........................................................................................................	  21	  

4.2	  ANVÄNDNING	  AV	  DIGITALA	  SYSTEM	  ......................................................................................................................	  21	  
4.2.1	  Upplevda	  fördelar	  ..................................................................................................................................	  22	  
4.2.2	  Upplevda	  nackdelar	  ...............................................................................................................................	  22	  
4.2.3	  Nämnda	  interaktionsmöjligheter	  ..........................................................................................................	  23	  

4.3	  VAD	  SOM	  ANSÅGS	  VIKTIGT	  VID	  UTVECKLING	  AV	  GRÄNSSNITT	  TILL	  DIGITALA	  SYSTEM	  .......................................................	  23	  

5	  ANALYS	  ........................................................................................................................................................	  25	  
5.1	  ANVÄNDNING	  AV	  ANALOGA	  SYSTEM	  .....................................................................................................................	  25	  
5.2	  ANVÄNDNING	  AV	  DIGITALA	  SYSTEM	  ......................................................................................................................	  26	  
5.3	  UPPLEVDA	  FÖRDELAR	  HOS	  ANALOGA	  RESPEKTIVE	  DIGITALA	  SYSTEM	  ............................................................................	  26	  
5.4	  VAD	  SOM	  ANSES	  VIKTIGT	  VID	  UTVECKLING	  AV	  GRÄNSSNITT	  TILL	  DIGITALA	  SYSTEM	  ..........................................................	  27	  
5.5	  VIKTIGT	  VID	  DIGITALISERING	  AV	  ANALOGA	  SYSTEM	  ...................................................................................................	  29	  



6	  SLUTSATSER	  OCH	  DISKUSSION	  .....................................................................................................................	  30	  
6.1	  SLUTSATSER	  ......................................................................................................................................................	  30	  
6.2	  FÖRSLAG	  PÅ	  FORTSATTA	  STUDIER	  .........................................................................................................................	  31	  

OMNÄMNANDEN	  ............................................................................................................................................	  32	  

REFERENSER	  ....................................................................................................................................................	  33	  





 

 1 

1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till studiens problemområde, vilket 
handlar om vad användare anser är viktigt vid digitalisering av analoga system. Vidare 
beskrivs studiens syfte, problemformulering, målgrupper och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
Ett IT-företag har uttryckt att de vill ha hjälp med att utveckla ett grafiskt användargränssnitt (GUI) för 
uppgiftshanteringen i det datorbaserade projekthanteringssystem företaget använder sig av. Delar av 
företagets anställda är missnöjda med interaktions- och presentationsmöjligheterna hos 
uppgiftshanteringen i detta system, och använder därför istället ett manuellt system för uppgiftshantering 
inom projekt. Projektdeltagarna skriver i detta manuella system ned varje uppgift de har att utföra på en 
post-it lapp tillsammans med sitt namn. Dessa post-it lappar placeras sedan på en whiteboardtavla som 
har delats in i olika kolumner vilka avser ej påbörjade, pågående och slutförda uppgifter. Detta manuella 
system har tydligen enligt projektdeltagarna vissa fördelar som inte ges vid användning av det 
datorbaserade systemet. Dessa fördelar samt bristen på interaktions- och presentationsmöjligheterna hos 
det datorbaserade systemet gör att projektdeltagarna föredrar det manuella systemet framför det 
datorbaserade. En av företagets projektledare påpekar att liknande manuella system även används för 
andra sysslor inom projekthantering på företaget. Hon ser dock många fördelar med att hela företaget 
använder uppgiftshanteringen i det datorbaserade system som finns, och föreslår därför en undersökning 
av hur dess GUI samt interaktions- och presentationsmöjligheterna hos detta kan förbättras, så att de 
anställda kan motiveras att använda det datorbaserade systemet framför det manuella. Vidare ser hon i 
förlängning av detta att det datorbaserade systemet används även för majoriteten av alla sysslor inom 
företagets projekthantering.  

Efter att vidare ha diskuterat och utvecklat problemområdet tillsammans med anställda på företaget 
beslutades att det viktiga är att fokusera på de anställda och vad det är som gör att de föredrar det 
manuella systemet, samt vad de anser är viktigt vid en digitalisering av detta manuella system för att det 
nya systemet ska bli ett naturligt första val framför det manuella.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att, ur ett användarperspektiv:  

• visa fördelar, nackdelar samt interaktionsmöjligheter hos analoga respektive digitala system 
• redogöra för vad som bör tas i beaktande när analoga system ska digitaliseras så att fördelaktiga 

egenskaper hos det analoga systemet kan överföras till det digitala 

För att generalisera och underlätta förståelse används i syftet och fortsättningsvis kategoriseringen 
analoga system och digitala system. Analoga system omfattar manuella, fysiska system där inga datorer 
används, som t.ex. en whiteboardtavla med tillhörande pennor och post-it lappar. Digitala system avser 
alla typer av datorbaserade system.  

 



 

 2 

1.3 Målgrupper 
Den målgrupp studien riktar sig till är först och främst anställda på det IT-företag som föreslagit studien. 
De står som huvudintressenter och har uttryckt ett värde av att få studiens problemområde undersökt. 
Vidare avses som sekundär målgrupp alla de som kan ha nytta av den kunskap studien ämnar bidra med 
inom användares uppfattning av vad som är viktigt vid digitalisering av analoga system.  

 

1.4 Problemformulering och frågeställning 
Det problem studien avser undersöka är digitalisering av analoga system och vad som är viktigt i denna 
process sett ur ett användarperspektiv, vilket leder till frågeställningen:  

− ”Vad är viktigt vid digitalisering av analoga system sett ur ett användarperspektiv?”  

Mer specifikt handlar problemet om hur de fördelar användandet av analoga system medför kan 
överföras till digitala system avsedda för samma ändamål.  

 

1.5 Avgränsning 
Då studien utförs på, och i samarbete med, ett specifikt IT-företag avgränsas studiens undersökningar till 
att omfatta utvalda delar av företagets anställda. De som deltagit i undersökningarna är anställda med 
arbetsrollen utvecklare eller projektledare som har erfarenhet av både analoga och digitala system för 
uppgiftshantering inom projekt. Ett analogt samt ett digitalt system för uppgiftshantering inom projekt 
med önskad funktionalitet finns redan hos företaget, varpå studien inte kommer behandla 
funktionaliteten hos dessa, utan avgränsas till att behandla de anställdas interaktion med, samt 
uppfattning av, de båda systemen.  
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2 Metod 
Här beskrivs hur studien har utförts. Först presenteras val av ämne och sedan följer en 
beskrivning av varje delmoment som genomförts. Slutligen diskuteras metodens 
tillförlitlighet och trovärdighet samt studiens relevans.  

 

2.1 Val av ämne 
Jag har under min studietid vid upprepade tillfällen varit i kontakt med anställda på det IT-företag som 
är huvudintressenter för studien. När jag berättade att jag skulle skriva en C-uppsats och samtidigt 
frågade om de hade förslag på ämnen föreslog de att jag kunde utveckla ett GUI till uppgiftshanteringen 
i deras datorbaserade projekthanteringssystem. Detta var klart intressant, men jag ville gärna inrikta 
studien mot något inom interaktionsdesign. Passande nog visade sig grundproblemet som låg bakom den 
förfrågan jag fick vara att de anställda var missnöjda med gränssnittet hos det datorbaserade systemet 
och interaktionen med detta, vilket medförde att de hellre använde ett analogt system. Baserat på dessa 
insikter beslutades i samråd med företaget att fokusera på användarna och deras interaktion med, samt 
uppfattning av, de båda befintliga system som användes.  

Studiens syfte, problemformulering och frågeställning har kritiskt granskats, diskuterats och utvecklats 
iterativt under studiens gång allt eftersom ny kunskap har införskaffats.  

 

2.2 Litteraturstudie och analysmodell 
För att ta reda på vilken teori som redan fanns inom studiens område, och för att se om liknande 
undersökningar utförts, genomfördes en litteraturstudie. Ledande och aktuell forskning inom, eller med 
koppling till, interaktionsdesign har genomsökts via universitetsbiblioteks databaser inom 
datavetenskap, psykologi och informatik för att hitta vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar 
studiens ämne. Fokus har legat på att hitta information kring system och deras interaktionsmöjligheter, 
metoder, tillvägagångssätt och svårigheter vid utveckling av digitala system samt erfarenheter från 
användartester, utvärderingar och beskrivningar av så väl analoga som digitala system. Relevant 
information som hittats har sammanställts i studiens teoriavsnitt och utgör en referensram för empiri och 
analys.  

Utifrån den information som litteraturstudien resulterade i har en analysmodell skapats. Denna 
analysmodell ligger till grund för hur studiens undersökningar har genomförts och hur resultatet från 
undersökningarna har analyserats. Sammanfattat går analysmodellen ut på att, utifrån ett 
användarperspektiv, identifiera för- och nackdelar samt interaktionsmöjligheter hos analoga respektive 
digitala system och att sedan jämföra fördelarna hos de båda systemen med vad som anses vara viktigt 
vid utveckling av digitala system. En mer utförlig beskrivning ges i teoridelen, avsnitt 3.4.  

 

2.3 Metod för undersökningar 
De undersökningar som gjorts har varit i form kvalitativa intervjuer. Baserat på den analysmodell som 
skapats har övergripande fokus och relevanta diskussionsämnen tagits fram. Resultatet från dessa 
intervjuer har sedan bearbetats, sammanfattats och sammanställts.  
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2.3.1 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Patel och Davidsson (2003 s. 78) är syftet med en kvalitativ intervju att ”upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen”. Nielsen Norman Group (2010a) hävdar att intervjuer är användbara för att ”utforska 
användares generella attityder och hur de tänker kring ett problem”. Eftersom studiens syfte behandlar 
olika aspekter ur ett användarperspektiv valdes kvalitativa intervjuer som metod för insamling av data, 
då dessa fokuserar på just den intervjuades uppfattningar och attityd.  

På grund av att alla intervjuer utförts då de som intervjuats har varit på sin arbetsplats och arbetat, och 
att intervjuerna därför har skett på bekostnad av de intervjuades arbetstid, har endast tid för att 
genomföra fem intervjuer funnits tillgänglig. Fem personer har valts ut, informerats om studien, 
tillfrågats om att delta och gett sitt medgivande till att intervjuas. De är alla anställda på det IT-företag 
som föreslagit studien, har rollerna utvecklare eller projektledare och har valts ut för att de har erfarenhet 
av både analoga och digitala system. All kontakt med de tillfrågade har fram tills själva intervjun skett 
via e-post. Intervjuerna har genomförts i olika arbetsrum på företagets kontor. Varje intervju har inletts 
med att informera den intervjuade om studien, intervjuns syfte och upplägg samt vad resultatet från 
intervjun ska användas till och hur. Information om att den intervjuade har valet att vara anonym i 
rapporten och att intervjun då är konfidentiell har getts, och ett medgivande till att bli intervjuad på 
presenterade villkor har fått skrivas under av den intervjuade. I medgivandet har den intervjuade även 
fått valet att godkänna att intervjun spelas in via ljudupptagning eller inte. Om detta godkänts har 
intervjun spelats in. Vissa anteckningar har förts löpande under intervjuns gång. Upplägget har varit 
semi-strukturerat vilket innebär ett förbestämt övergripande fokus, förbestämda diskussionsområden och 
en förbestämd ordning för hur dessa diskussionsområden ska tas upp (Robson 2007). Utförandet av 
intervjun har också nyttjat de tips och riktlinjer för intervjuer med användare som ges av Nielsen 
Norman Group (2010a). I övrigt har genomförandet försökts efterlikna en konversation mellan två 
personer. Detta kan enligt Robson (2007) få den som intervjuas att bete sig mer naturligt, vilket kan leda 
till mer informativa svar. Syftet med diskussionerna och de frågor som ställts har varit att ta reda på den 
intervjuades uppfattning om interaktion med, fördelar och nackdelar hos, samt uppgifter som utförts med 
hjälp av nuvarande analoga och digitala system. Den intervjuade har även fått uttrycka vad den anser 
vara viktiga egenskaper hos ett GUI till ett digitalt system. I slutet av varje intervju har den intervjuade 
getts chansen att komplettera med ytterligare information som kan ha missats samt att kommentera och 
ställa frågor kring intervjun. De kompletteringar, kommentarer och frågor som framkom har tagits i 
beaktning och noterats i syfte att anpassa och förbättra kommande intervjuer. Direkt efter genomförd 
intervju har egna tankar och reflektioner noterats så de inte glöms bort.  

 

2.3.2 Bearbetning och sammanställning av resultat 
Alla de som intervjuades godkände inspelning av intervjun via ljudupptagning. Efter genomförda 
intervjuer har allt inspelat material transkriberats. Anteckningar och transkriberat material har bearbetats 
i relation till intervjuernas diskussionsområden och de frågor som ställts, samt studiens analysmodell. 
Relevant undersökningsdata har sedan lokaliserats, sållats ut och sammanfattats. Efter denna första 
sammanställning har allt material gåtts igenom ännu en gång och matchats mot sammanfattad text för att 
säkerställa att texten innehåller korrekt information och att inget förbisetts. Resultatet presenteras i 
studiens empiriavsnitt utifrån en kategorisering som baseras på den framtagna analysmodellen. Målet 
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har varit att få en tydlig indelning av resultatet i olika kategorier så att dessa kan föras in på lämplig plats 
i analysmodellen och sedan analyseras.  

Valet att vara anonym gavs till de som intervjuades och en del valde detta alternativ. För att inte färga 
redovisat material genom att skilja på anonyma och icke anonyma källor presenteras därför allt resultat 
anonymt.  

 

2.4 Analys och slutsatser 
Det sammanställda resultatet från utförda undersökningar har analyserats utifrån den för studien 
framtagna analysmodellen, vilken baserats på teori från genomförd litteraturstudie. Modellen skapades 
för att underlätta och strukturera analysen och genom att den följs under analysarbetet säkerställs att 
analysen innefattar alla nödvändiga delar. Samtidigt begränsar analysmodellen analysarbetet till att 
endast omfatta för studien relevanta delar.  

Fokus under analysarbetet har legat på att hitta mönster i resultatet. Likheter kan bekräfta och stärka 
varandra och kan då få större vikt. Olikheter kan eventuellt vara motsägelser och har då ifrågasatts. 
Ytterligheter och personliga åsikter tas i beaktning, men har inte getts någon stor del i analysarbetet. 
Efter genomförd analys har de slutsatser studien resulterat i sammanställts, presenterats och diskuterats.  

 

2.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och relevans 
En vetenskaplig studies huvudsakliga syfte är att bidra med kunskap (Patel & Davidson 2003). Studien 
bör därför anses vara tillförlitlig och trovärdig för att denna kunskap ska ha ett värde (Goldkuhl 2011). 
Om studien även är relevant så nyttjas troligt kunskapsbidraget av intressenter, och att kunskapen nyttjas 
är för mig viktigt då detta motiverar genomförandet av studien. Av dessa orsaker presenteras och 
diskuteras nedan studiens och metodens tillförlitlighet, trovärdighet och relevans.  

 

2.5.1 Tillförlitlighet 
Studien använder den metod för undersökningar som rekommenderas för ändamålet, nämligen 
kvalitativa intervjuer (se avsnitt 2.3.1). Frågor kring hur intervjupersonerna kommer använda ett ännu ej 
befintligt system undviks, då Nielsen Norman Group (2012) hävdar att användares önskemål om 
egenskaper hos detta bör tas med en nypa salt. Istället har de intervjuer som utförts fokuserat på att ta 
reda på de anställdas tankar och åsikter kring de befintliga system som används samt deras interaktion 
med dessa system, vilket ligger i linje med vad Nielsen Norman Group (2010a) påstår är att föredra vid 
intervjuer med användare.  

Den teori som utgör ramverk och referensram för studien är inhämtad från ledande och aktuell forskning 
inom, eller med koppling till, interaktionsdesign, och studiens empiri analyseras utifrån en analysmodell 
som bygger på denna teori.  

 

2.5.2 Trovärdighet 
Enligt Robson (2007 s. 72) handlar trovärdighet om huruvida ”något verkligen mäter vad det påstår sig 
mäta”. Studiens undersökningar har utförts på anställda på det IT-företag som uttryckt att de ser ett 
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värde i att få studien genomförd. De anställda har en vinst i att lämna utförlig och korrekt information, 
då de är införstådda i att denna troligt kommer användas för att utveckla ett system de kommer använda i 
sitt dagliga arbete. De som deltagit i utförda undersökningar har även erfarenhet från användning av 
både analoga och digitala system, vilket sammanfaller väl med studiens syfte.  

Studiens undersökningar är däremot avgränsade till att behandla specifika användare på ett specifikt IT-
företag, och en specifik typ av system. Därav kan studiens slutsatser, även om ämnet lyfts till en generell 
nivå, inte garanteras gälla generellt. Risken finns även att materialet från de intervjuer som genomförts 
inte enbart representerar ett användarperspektiv, då de som intervjuats, utöver att vara användare, 
dessutom arbetar med att utveckla digitala system.  

 

2.5.3 Relevans 
Studien är relevant då det finns intressenter som uttryckt intresse av att få studien genomförd. Jag anser 
även att den är relevant då det enligt min erfarenhet och uppfattning finns otaliga digitala system som ej 
används på grund av att de inte uppfyller användarnas krav på gränssnitt och interaktionsmöjligheter. 
Vår värld digitaliseras ständigt och fler analoga system kommer att digitaliseras. En förutsättning för att 
dessa system ska nyttjas är att de utvecklas med hänsyn till hur användarna vill använda systemen. 
Tillgodoses ej detta är risken troligen stor att användarna faller tillbaka till att använda analoga system 
som de anser uppfyller deras krav på ett bättre sätt.  
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3 Teori 
I teoriavsnittet ges beskrivningar av för studien centrala begrepp. Inledningsvis 
sammanfattas kort området Människa-datorinteraktion för att ge läsaren en utgångspunkt 
att förhålla sig till genom teoriavsnittet. Vidare presenteras metoder och tillvägagångssätt 
för, samt svårigheter vid, utveckling av digitala system. Till sist beskrivs den analysmodell 
som utgör grunden för studiens undersökningar och analys.  

 

3.1 Människa-datorinteraktion 
Enligt Dix et al. (2004) handlar ämnet Människa-datorinteraktion (förkortas HCI, från engelskans 
Human-Computer Interaction) om att designa interaktiva datorbaserade system så de är effektiva, har 
hög verkningsgrad, är lättanvända och är tillfredställande att använda. De presenterar tre slutsatser om 
hur lyckad HCI bör struktureras.  

För det första bör fokus ligga på design, och inte på användbarhetsanalys som ofta förknippas med HCI. 
Användbarhetsanalys är en viktig del för att utvärdera design, men sker ofta alldeles för sent i 
utvecklingsarbetet. Lyckad design nås genom förståelse för begränsningar, förståelse för sammanhang 
och en djup förståelse för de tre viktigaste delarna i själva designen: användaren, uppgiften och 
maskinen.  

För det andra uppmuntras användning av uppgifts-centrerad design framför användar-centrerad design. 
Att förstå ett systems syfte och sammanhang är viktigt för att på ett lämpligt sätt kunna fördela 
funktioner mellan användare och maskin, och för att kunna skapa interaktionen för dessa funktioner. 
Endast genom att bestämma vad som ska utföras i ett system och ta reda på begränsningar kan 
mänskliga och teknologiska problem lösas. En central del av design bör därför vara uppgiftsanalys.  

För det tredje krävs att HCI utöver design även innefattar metoder för analys och utveckling. Utövare 
inom HCI bör ha kunskap om design, analys och utveckling av system. Analytiker som inte kan designa 
eller utveckla saknar viktig kunskap, och på motsvarande sätt saknar utvecklare som inte kan designa 
eller analysera även de viktig kunskap. Det kommer självklart finnas experter inom dessa olika delar, 
men alla delar bör ingå i HCI för att skapa en helhet i ämnet.  

Till sist förklaras att HCI är ett multidisciplinärt ämne vilket berör många områden, bl.a. datavetenskap, 
kognitiv vetenskap och socioteknik. Dix et al. (2004) menar att det delvis på grund av detta är svårt att 
lyckas med HCI, men att belöningen vid lyckat resultat är stor.  

 

3.2 System, användare och interaktionsmöjligheter 
Nationalencyklopedin (2013) definierar ett system som en ”samling element som hänger samman med 
varandra så att de bildar en ordnad helhet”. Ett interaktivt system är enligt Benyon (2010) ett system 
som hanterar överföring, visning, lagring eller omvandling av information, och som dessutom svarar 
dynamiskt på människors handlingar. Det finns en stor variation av interaktiva system, allt från 
mobiltelefoner till webbsidor och handkontroller. Människor som kommunicerar med ett interaktivt 
system blir användare av systemet, och kommunikationen sker via ett gränssnitt. Ett gränssnitt är alla de 
delar av systemet användare kommer i kontakt med, oavsett om det är fysiskt, perceptuellt eller 
konceptuellt. Gränssnittets syfte är att agera mellanhand mellan system och användare. Det möjliggör 
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för användare att påverka system via input, och för system att påverka användare via output. Benyon 
(2010) skriver även att olika kombinationer av teknologier i ett system möjliggör helt olika typer av 
interaktion. Interaktion benämns av Dix et al. (2004 s. 4) som ”all kommunikation mellan användare 
och dator”. I denna studie benämns dessa olika typer av interaktion som ett systems 
interaktionsmöjligheter.  

 

3.2.1 Analoga system 
I studiens syfte omnämns analoga system, vilka omfattar manuella, fysiska system där inga datorer 
används. Ett för studien passande exempel på ett sådant system är en whiteboardtavla, med tillhörande 
whiteboardpennor och post-it lappar. Detta system används genomgående i studien som 
förhållningsexempel på ett analogt system.  

Trots otaliga digitala alternativ för arbete inom utveckling och design väljer utvecklare ändå att använda 
sig av en whiteboardtavla för att, på ett informellt sätt skissa, skriva och arbeta igenom lösningar på 
problem (Mangano & van der Hoek 2012). Prante et al. (2004) hävdar att analoga system även vanligen 
används framför digitala alternativ vid möten och grupparbete. De menar att analoga system antingen är, 
eller upplevs vara, enklare att använda i dessa situationer då interaktionen sker direkt med fysiska objekt 
istället för med virtuella via datorer och skärmar. Nackdelen är dock att det krävs att information som 
genereras vid användning av ett analogt system dokumenteras för att denna ska bli persistent, och att 
informationen digitaliseras för att det ska vara möjligt att i efterhand bearbeta den digitalt. Uteblir 
dokumentationen kan det dessutom vara lätt att informationen går förlorad. Mangano och van der Hoek 
(2012) påstår att en orsak till varför utvecklare väljer att använda en whiteboardtavla är att den erbjuder 
flexibilitet och enkelhet. Whiteboardtavlans hela yta kan användas, den kan delas in i olika delar, det är 
enkelt att skissa, radera, hoppa fram och tillbaka mellan olika delar o.s.v. utan att det ställs specifika 
krav på hur användaren går tillväga eller på vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Enkelheten 
och friheten hos detta system medför dock även vissa nackdelar. Den information som presenterats är 
statisk och kan inte manipuleras på andra sätt än att skrivas över eller raderas. Fler avancerade 
manipuleringsalternativ är ofta önskvärda inom arbete med design. Enligt Alby och Zucchermaglio 
(2007) finns det däremot ett sätt att uppnå dynamik vid användning av en whiteboardtavla. Genom att 
användaren gestikulerar kring presenterad information integreras användarens kropp med informationen 
som om den vore en del av innehållet, och olika rörelser kan då tillföra dynamik till den annars statiskt 
presenterade informationen.  

 

3.2.2 Digitala system 
I denna studie avser digitala system alla typer av datorbaserade system, vilket presenteras i studiens 
syfte. Att ett system är datorbaserat betyder inte nödvändigtvis att det är en persondator inblandad. Även 
en interaktiv whiteboardtavla, en s.k. SMART Board1, är datorbaserad.  

Digitala system består av ”hårdvara och mjukvara som kommunicerar med varandra och omvandlar 
någon form av indata till någon form av utdata” (Benyon 2010 s. 38). Dix et al. (2004) tar upp några 
betydande komponenter som återfinns i digitala system, nämligen minne, processorer och 
nätverkskopplingar. Olika typer av minnen jämförs med människans kort- och långtidsminne, en typ för 
att hålla data under tiden beräkningar görs, och en annan typ för att lagra data persistent. Processorer 

                                                
1 http://smarttech.com/smartboard 
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utför beräkningar och omvandlingar av data, och nätverkskopplingar möjliggör kommunikation med 
andra digitala system för utbyte av data. Dessa komponenter behandlar data, men det finns stor variation 
i hur indata tas emot och hur utdata presenteras. Indata kan vara en tangenttryckning på ett tangentbord 
som resulterar i utdata i form av att ett tecken visas på en skärm. Indata i form av en knackning med ett 
finger på en pekskärm kan resultera i att ett ljud spelas upp som utdata.  

De första digitala systemen kom någon gång runt år 1945 och var då enorma maskiner som krävde stora 
specialbyggda rum (Benyon 2010). Dessa maskiner drevs av vetenskapsmän, specialister inom 
programmering samt andra operatörer. Nu för tiden finns digitala system nästan överallt, i otaliga 
varianter och former, och dessa system kan potentiellt kopplas samman med vilket annat digitalt system 
som helst. Eftersom stora mängder information idag även finns tillgänglig som digital data, kan denna 
omvandlas till olika former av indata och utdata som sedan kan skickas mellan alla de digitala system 
som redan är sammankopplade.  

 

3.2.3 Användare 
Användare syftar i denna studie på människor som kommunicerar med ett interaktivt system. Dix et al. 
(2004) diskuterar en modell av människor som innehåller tre delsystem: det perceptuella systemet som 
behandlar stimulans från omvärlden, det motoriska systemet som kontrollerar fysisk handling och det 
kognitiva systemet, vilket förser den bearbetning som krävs för att de två andra delsystemen ska kunna 
sammankopplas. Utifrån denna modell likställs användare på många sätt med hur digitala system är 
uppbyggda och fungerar. Indata tas emot, lagras och bearbetas, och presenteras som utdata. Modellen är 
en grov förenkling av verkligheten, men kan underlätta förståelse för hur användare hanterar, bearbetar 
och reagerar på information. En stor skillnad mellan användare och digitala systemet är dock att den 
bearbetning av information som sker hos användare är intelligent. Detta innebär bl.a. att problemlösning 
används och att inlärning sker, ofta delvis genom att göra misstag. En annan viktig skillnad är även att 
användare, till skillnad från digitala system, påverkas av olika externa faktorer som t.ex. sociala och 
organisatoriska omgivningar.  

Enligt Benyon (2010) är en av de tydligaste egenskaperna hos användare att den ena skiljer sig från den 
andra på en mängd olika sätt. Det kan t.ex. vara fysiska skillnader, som att vissa sinnen fungerar olika 
bra eller helt saknas, psykologiska skillnader vilka bl.a. innefattar minneshantering och kulturella 
aspekter, eller sociala skillnader, som kan vara att användare har olika mål vid användning av ett system 
eller är olika mycket motiverade att använda systemet.  

 

3.2.4 Interaktionsmöjligheter 
Som presenterat tidigare (se avsnitt 3.2) möjliggör olika kombinationer av teknologier i ett system helt 
olika typer av interaktion. De olika typer av interaktion ett system möjliggör benämns i denna studie 
som systemets interaktionsmöjligheter.  

Dix et al. (2004) presenterar ett ramverk för interaktion med digitala system (se Figur 1). Detta ramverk 
består av fyra komponenter: systemet (S), användaren (U), indata (I) och utdata (O). Varje komponent 
kommunicerar på sitt eget språk. Indata och utdata bildar tillsammans systemets gränssnitt. Varje 
interaktion har en cykel, och denna innefattar fyra steg, där varje steg går via gränssnittet och motsvarar 
en översättning från en av komponenternas språk till en annans. Först behöver användarens avsikt att 
uppnå ett mål artikuleras på ett sätt som fungerar som indata till systemets gränssnitt (articulation). 
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Därefter tar systemet emot giltig indata från gränssnittet och behandlar denna (performance). När sedan 
mottagen indata behandlats presenteras utdata för användaren via gränssnittet (presentation). Till sist 
observerar användaren presenterad utdata och tolkar denna (observation).  

 

 

Figur 1: The general interaction framework, with translation between components. Källa: Dix et 
al. (2004 s. 128)  

 

För att kunna se analoga och digitala system ur samma perspektiv, i syfte att enklare kunna jämföra 
dessa båda olika typer av system, beskrivs nedan en analog whiteboardtavla med koppling till ovan 
nämnda ramverk för interaktion med digitala system. Den analoga whiteboardtavlan är inte interaktiv 
enligt den definition av interaktiva system som ges i avsnitt 3.2, varpå det som beskrivs nedan är 
användarens interaktion med systemet, samt hur systemet reagerar på denna interaktion.  

Hos det analoga system som används som förhållningsexempel i teoriavsnittet finns tre nämnda 
teknologier: en whiteboardtavla, tillhörande whiteboardpennor och post-it lappar. Själva 
whiteboardtavlan möjliggör en stor visuell tom yta för användaren, men som många eventuellt kan 
känna igen sig i kan det vara svårt att uppnå någon form av meningsfull interaktion med den utan att ha 
tillgång till en whiteboardpenna, eller någon annan form av hjälpmedel. Om en whiteboardpenna 
används för att rita eller skriva på tavlan så möjliggörs dock en ny typ av interaktion. Användarens 
rörelser i kombination med att pennan, vid kontakt med tavlan, lämnar färg efter sig blir till indata för 
systemet. Whiteboardtavlan behandlar mottagen indata i form av att färgen från pennan fastnar där 
pennan vidrört tavlan. Den tidigare tomma ytan har nu ändrats, och whiteboardtavlan presenterar utdata i 
form av de mönster färgen från whiteboardpennan har skapat. Användaren kan nu observera det som 
presenteras. Genom att även använda den tredje teknologin skapas ytterligare interaktionsmöjligheter. 
Nu kan användaren rita eller skriva på post-it lappar och placera dessa på whiteboardtavlan, och utdata 
som presenteras i form av post-it lappar kan enkelt flyttas och omplaceras av användaren då dessa är 
självhäftande.  

Benyon (2010) beskriver några av de vanligare teknologierna som används i digitala system. Dessa 
möjliggör för en hel rad olika typer av interaktion beroende på hur de kombineras. Han påpekar även att 



 

 11 

teknologier för interaktivitet ändras och utvecklas i en otrolig takt. Bland de vanligare teknologierna för 
indata återfinns datormusen, det alfanumeriska tangentbordet, styluspennan, pekskärmen och 
multitouch-skärmen. Gemensamt för dessa är att alla kräver fysisk kontakt. Dock börjar andra 
teknologier som kan känna igen t.ex. röst, rörelse och biometri bli allt vanligare. Vid användning av 
dessa teknologier kan indata tas emot utan fysisk kontakt. De teknologier i digitala system som 
presenterar utdata gör enligt Benyon (2010) detta primärt i ett format som förlitar sig på användarens 
perceptuella förmåga att se, höra och känna. Den absolut vanligaste teknologin för utdata är någon form 
av skärm, och utdata som presenteras via denna är visuell. Ljud används oftast som komplement till det 
visuella, för att t.ex. göra användaren uppmärksam på att visuell utdata finns tillgänglig. Dock blir det 
allt vanligare att utdata i form av ljud helt kan ersätta visuell utdata. Exempel på detta är att en bilförare 
kan välja att enbart lyssna på vägbeskrivningar från bilens globala positionssystem (GPS) och istället 
fokusera synen på vägen, samt olika text-till-tal funktioner. Även teknologier för utdata som påverkar 
vår känsel (haptiska teknologier) används oftast som komplement till visuell utdata. Vibrationer av olika 
slag, som t.ex. simulering av rattens vibrationer vid bilkörning hos en handkontroll vid spelande av 
bilsimulatorspel, eller en kort vibration hos en mobiltelefon vid mottagande av ett textmeddelande, är 
vanliga användningsområden för haptiska teknologier.  

Enligt Dix et al. (2004) kan systems gränssnitt ha stor inverkan på interaktionen. Ett av de vanligaste 
gränssnitten för digitala system är det s.k. WIMP-gränssnittet. Det har fått sitt namn från de fyra 
nyckelelement det byggs upp av, nämligen Windows (fönster), Icons (ikoner), Menus (menyer) och 
Pointers (pekare). Tillsammans utgör dessa fyra element verktygslådan för hur användaren kan påverka 
systemet. Tanken är att en pekare styrs med hjälp av någon form av teknologi (vanligen en datormus el. 
motsvarande) och att menyer, ikoner och fönster väljs, markeras eller pekas på med pekaren. Exempel 
på digitala system som använder WIMP-gränssnittet är Microsofts Windows, Apples OS X och Linux. 
Ett annat vanligt förekommande gränssnitt för digitala system är kommandotolken, som till skillnad från 
WIMP-gränssnittet inte baseras på att en pekare flyttas runt, utan på att specifika kommandon matas in. 
Vanligen görs detta via ett alfanumeriskt tangentbord, och användandet av en datormus har ingen effekt.  

För att beskriva förhållandet mellan interaktionsmöjlighet och gränssnitt, kan ett exempel användas där 
en persondator med tillhörande skärm, alfanumeriskt tangentbord och datormus utgör systemet, och 
gränssnittet som används och visas på skärmen är en kommandotolk. Systemets teknologier möjliggör 
interaktion med både tangentbordet och datormusen, men gränssnittet svarar endast på indata från 
tangentbordet. Gränssnittet har alltså i detta exempel den inverkan på interaktionen att endast vissa av 
systemets interaktionsmöjligheter utnyttjas.  

 

3.3 Utveckling av digitala system 
Innan design av ett interaktivt datorsystem startar, påstår Benyon (2004) att det är viktigt att först 
utveckla förståelse för systemets användare, vilka aktiviteter de ska utföra, i vilken kontext aktiviteterna 
utförs och vilka konsekvenser användandet av olika teknologier kan ha på designen. Fokus bör ligga på 
vad användare gör, eller eventuellt vill göra, och på eventuella problem de har med användandet av 
nuvarande system. Viktigt är även att utveckla förståelse för hur användarna gör det de gör så att det nya 
systemet kan designas för att effektivisera dessa aktiviteter och erbjuda en trevligare 
användarupplevelse. Dix et al. (2004) förklarar även de att förståelse för hur användare utför aktiviteter i 
kontext med hjälp av teknologi är en viktig del vid arbete inom HCI (arbete inom HCI benämns 
fortsättningsvis som interaktionsdesign), men de påpekar också att det är viktigt att tänka på själva 
interaktionen i sig, och inte bara på designen av de delar interaktionen sker mellan. Förändringar i 
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interaktionen kan påverka användares arbetsflöde, så utöver att designa interaktiva system handlar därför 
interaktionsdesign också om att förstå och välja hur arbetsflödet ska påverkas. Det finns idag många 
modeller, metoder och tillvägagångssätt tillgängliga att använda vid utveckling av digitala system. I 
detta avsnitt presenteras några av dessa övergripande, följt av aspekter som kan medföra svårigheter 
under utvecklingen.  

 

3.3.1 Modeller, metoder och tillvägagångssätt 

PACT: ett ramverk för design av interaktiva system 
Benyon (2010) föreslår PACT som ett ramverk vid interaktionsdesign. PACT är en akronym och står för 
People (användare), Activities (aktiviteter), Context (kontext) och Technology (teknologi). Han 
förespråkar även ett användar-centrerat angreppssätt där fokus ligger på människan. Syftet med detta 
ramverk är att kombinera de fyra komponenterna så att rätt typ av teknologi (eller en mix av teknologier) 
stöder den aktivitet som utförs av användare i en viss kontext. Genom att analysera ett befintligt problem 
med hjälp av detta ramverk, och identifiera de olika komponenterna, kan styrkor och svagheter hos 
komponenterna belysas, och en uppfattning bildas om var förbättringsarbete behövs utföras.  

 

Scenario-baserad design 
Carol och Haynes (2011) beskriver en samling tekniker som gemensamt kallas för scenario-baserad 
design. Focus flyttas från att definiera ett system till hur användare använder systemet, eller kommer 
använda ett tänkt system. Detta innebär att angreppssättet är lämpat för utveckling av nya såväl som 
befintliga system. Viktiga situationer i ett arbetsflöde identifieras tidigt i utvecklingsprocessen och 
beskrivs som schematiska berättelser (scenarion). Varje scenario skildrar en eller flera användare, ett 
huvudmål och eventuellt flera delmål, en kontext bestående av verktyg och andra artefakter, samt en 
sekvens av aktiviteter och händelser som leder till att huvudmålet antingen uppnås, omvandlas, hindras 
eller överges. Scenariot fungerar som en guide genom utvecklingsarbetet och täcker in både användare, 
aktiviteter, kontext och teknologier. Genom att låta användare berätta hur och varför de använder system 
kan system utvecklas baserat på användares erfarenheter. När nya system utvecklats och används skapas 
nya erfarenheter och nya berättelser kan guida fortsatt utveckling. Användandet av scenario-baserad 
design förenklar för utvecklare att koordinera reflektion och designarbete. Scenarion konkretiserar de 
annars abstrakta situationer en design ska användas i, och kan på så sätt erbjuda olika synsätt vilket gör 
att designen enklare kan anpassas efter dessa situationer. Vid interaktionsdesign och utveckling av 
gränssnitt används scenarion bl.a. för att säkerställa att den information ett system presenterar i varje 
givet läge ger användare en antydan om lämpliga åtgärder och tolkningar, samt att exakt information om 
eventuella fel och återhämtning från dessa finns tillgänglig och är lätt att använda. Scenarion kan även 
användas vid utvärdering av system och användartester. De mål scenariot innehåller kan preciseras att 
innefatta t.ex. prestanda och utgör då en grund för vad som ska utvärderas och testas.  

 

Mentala modeller 
Ett av de viktigaste koncepten inom HCI är enligt Nielsen Norman Group (2010b) mentala modeller. De 
definierar en mental modell som ”vad användaren tror om systemet till hands” och understryker 
samtidigt att den mentala modellen alltså baseras på tro och inte på fakta. Användare baserar sina 
förutsägelser kring ett system på sina mentala modeller och planerar sina framtida handlingar utefter 
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dessa. Ett viktigt mål vid interaktionsdesign bör därför vara att ett systems gränssnitt kommunicerar 
systemets karaktär på ett sätt som gör att användare bildar en någorlunda korrekt mental modell. Genom 
att förstå konceptet mentala modeller kan förståelse för användbarhetsproblem i en design underlättas, 
varpå lämpliga åtgärder för att lösa dessa kan vidtas.  

 

Uppgiftsanalys 
Dix et al. (2004) förespråkar ett uppgifts-centrerat angreppssätt som kallas uppgiftsanalys, vilket går ut 
på att analysera hur människor utför sina arbeten. Detta inkluderar vad de gör, vad de interagerar med 
samt vad de behöver veta. Den största skillnaden mellan uppgiftsanalys och andra tekniker för 
utveckling av digitala system är att den analys som utförs vid uppgiftsanalys även omfattar aktiviteter 
som inte direkt involverar det digitala systemet, men som är en del av arbetsflödet. Analyser utförs på 
existerande system och processer, och dessa utgör grunden för kravspecifikationer till nya system. 
Avsikten är att ta reda på var i arbetsflödet införande av ett digitalt system, eller utveckling av ett 
befintligt, kan underlätta för användaren. Även om uppgiftsanalys är ett uppgifts-centrerat angreppssätt, 
så ligger ändå fokus på att framhäva användarens betydelse i processen. Ett vanligt förekommande 
tillvägagångssätt för insamling av information vid utförande av uppgiftsanalys är att observera 
användare. Optimalt bör användare observeras i sina naturliga arbetsmiljöer. Detta kan ske genom aktiv 
observation, då frågor ställs till användare, eller genom passiv observation där den som observerar 
endast studerar användare utan inblandning. Vid passiv observation bör frågor ställas till användare i 
efterhand om varför vissa aktiviteter utfördes. Som ett alternativ eller ett komplement till observationer 
kan även intervjuer förekomma där användare berättar om och förklarar sitt arbetsflöde.  

 

Kombination av fysiska objekt från verkligheten och digitala system 
Prante et al. (2004) presenterar ett angreppssätt vid utveckling av informations- och samarbetsmiljöer 
som stöder användares aktiviteter med hjälp av digitala system. Målet är att kombinera den inbjudan till 
handling fysiska objekt från den analoga världen erbjuder med stödet från digitala system i den digitala 
världen. Kombinationen leder till en hybrid värld – en blandning mellan den digitala världen och den 
analoga världen – där digitala system integreras i vardagliga objekt, vilket får betydande konsekvenser 
för interaktionsdesignen. I denna hybrida värld ska själva interaktionen hamna i fokus medan de digitala 
systemen ”försvinner” och verkar i bakgrunden. Angreppssättet skiljer på fysiskt och mentalt 
försvinnande, där det fysiska försvinnandet innebär att digitala system integreras i, och blir en osynlig 
del av, fysiska objekt, och det mentala försvinnandet uppnås när användaren inte längre uppfattar att 
interaktionen med det fysiska objektet även innebär interaktion med ett digitalt system. Exempelvis 
skulle en hybrid whiteboardtavla och hybrida whiteboardpennor kunna uppfattas av användaren som helt 
vanliga, men tack vare att de var hybrida skulle allt som skrevs på tavlan kunna lagras i ett digitalt 
system. För att kunna anpassa digitala system så de kan integreras i en rad olika vardagliga objekt, 
föreslås att system byggs upp med hjälp av fem modeller. Datamodellen specificerar datatyper som 
användare kan skapa och interagera med, och den funktionalitet som krävs för att behandla skapad data 
förses av applikationsmodellen. Dessa två modeller är oberoende av vilka vardagliga objekt det digitala 
systemet ska integreras med. Omgivningsmodellen stöder kontextmedvetenhet genom att representera 
och beskriva de specifika vardagliga objekt systemet integreras med samt påverkan från dess 
omgivningar. Genom att gränssnittsmodellen är en separat del som kopplas mot data- och 
applikationsmodellen via omgivningsmodellen kan gränssnittet helt anpassas efter de beskrivningar som 
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ges i omgivningsmodellen. Till sist behandlar interaktionsmodellen all interaktion och presentation, 
vilket gör att både gränssnitt och interaktion kan anpassas beroende på kontext.  

 

Metaforer 
Sease (2008) skriver att människor har haft tusentals år på sig att lära sig kommunicera med varandra 
och att de till stor del har använt sig av just metaforer för att förmedla kommunikationens innebörd. Det 
är därför viktigt att förstå metaforers roll vid utbyte av information för att kunna underlätta 
kommunikation mellan människor och datorer. Kärnan hos metaforer är att något specifikt fenomen kan 
upplevas och förstås i form av något annat fenomen. Benyon (2010) nämner att papperskorgen på en 
datorskärm används som en metafor för att radera eller återanvända filer, och Thalheim och Düsterhöft 
(2000) menar att användandet av sådana typer av metaforer gör att användaren intuitivt kan förstå 
innehåll, funktionalitet och intention. Sease (2008) föreslår att det kanske var svårigheterna i 
kommunikationen mellan människa och användare som gjorde att GUI uppstod. Det språk som krävdes 
för att kommunicera med en dator förenklades med hjälp av bilder, och eftersom illustrationer av det 
abstrakta kräver förankring i något konkret flätades GUI och metaforer samman. Att använda GUI utan 
att samtidigt använda metaforer blev på sätt och vis ofrånkomligt.  

 

”Affordance” – Erbjudande av möjligheter och inbjudan till meningsfull handling 
Den engelska termen ”affordance” har ingen direkt svensk översättning (Folkets lexikon 2013), och 
därav förklaras och används den engelska termen i denna rapport. Soegaard (2010) reder ut begreppets 
innebörder, vilka är tvetydiga, men den innebörd av begreppet som syftas i denna rapport är den som 
Norman introducerade till ämnet design och som han senare har förtydligat som ”perceived affordance” 
Norman (2013). I sin bok The Design of Everyday Things (Norman 1990) förklarar han att begreppet 
syftar på de upplevda och faktiska egenskaper hos ett objekt som avgör hur det skulle kunna användas. 
Affordances förser användaren med ledtrådar till hur saker fungerar, och om konceptet utnyttjas på rätt 
sätt vet användaren vad den ska göra bara genom att titta på objektet, utan att ytterligare förklaring i 
form av bilder, etiketter eller instruktioner behövs. På grund av den popularitet konceptet affordances 
uppnått inom HCI, och att begreppet har tolkats på olika sätt, har Norman valt att förtydliga begreppets 
innebörd (Norman 2013). Eftersom HCI till stor del handlar om vad användare upplever och uppfattar, 
framför hur det faktiskt egentligen är, så är det intressanta om användaren uppfattar hur objektet i fråga 
skulle kunna användas, och i förlängning hur det inte skulle kunna användas. Vad han egentligen syftar 
på är alltså ”perceived affordance”; om användaren uppfattar de möjligheter objekt erbjuder som 
inbjudan till meningsfulla och användbara handlingar.  

Som en reaktion på tvetydigheten hos affordance föreslår Hartson (2003) att begreppet inom HCI delas 
upp i fyra kompletterande typer: kognitiv, fysisk, sensorisk och funktionell affordance. Kognitiv 
affordance motsvarar Normans (2013) ”perceived affordance” och beskrivs som ”ett designelement 
som hjälper, stöder, stöttar, underlättar, eller möjliggör tänkande och/eller vetskap om något”. Som ett 
exempel ges att texten på en knapp skulle kunna vara en kognitiv affordance som möjliggör för 
användare att förstå knappens innebörd beträffande dess funktionalitet, och vilka konsekvenser det 
skulle få om den klickas på. Fysisk affordance beskrivs som ”ett designelement som hjälper, stöder, 
stöttar, underlättar, eller möjliggör fysisk handling”. Lämplig storlek och lättillgänglig position skulle 
kunna vara fysisk affordance hos en knapp som möjliggör för användare att enkelt klicka på den. Fysisk 
affordance inbjuder till handling, men säger inget om handlingens syfte. Funktionell affordance erbjuder 
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ett specifikt syfte till en handling. En knapp klickas på för att initiera dess funktion. Den fjärde och sista 
typen av affordance, sensorisk, beskrivs som ”ett designelement som hjälper, stöder, stöttar, 
underlättar, eller möjliggör för användare att via sinnen fysiskt känna av något”. Sensorisk affordance 
kan ses som ett komplement till hur kognitiv och fysisk affordance uppnås, vilket t.ex. kan vara genom 
att användaren ser, hör eller via fysisk beröring känner av något. Aspekter som hur tydligt ett objekt syns 
eller går att urskilja, ett ljuds hörbarhet eller en texts läsbarhet hör alla till sensorisk affordance. 
Affordance inom interaktionsdesign handlar alltså enligt Hartson (2003) om att få användare att via 
sinnesintryck (sensorisk affordance) förstå syfte och funktion (funktionell affordance) hos den handling 
ett objekt inbjuder till (fysisk affordance) och att förstå funktionalitetens innebörd och konsekvenser av 
utförd handling (kognitiv affordance).  

 

3.3.2 Svårigheter och utmaningar 

Varje användare är unik 
Det finns många försvårande faktorer som spelar in vid utveckling av digitala system (Dix et al. 2004). 
Mänskliga användare, datorer och teknologi samt de uppgifter som ska utföras medför olika 
begränsningar för vad som är möjligt, och kompromisser blir därför ofta nödvändiga. Även sociala och 
ekonomiska aspekter kan försvåra arbetet. Något som är viktigt att komma ihåg är att användare är 
människor, och trots många likheter är varje människa unik. Människor gör även fel, vilket är svårt att 
förhindra, men kan förebyggas med hjälp av en väl genomtänkt design. Samma design kan dock 
tillfredsställa en specifik användare, men skapa missnöje hos en annan. Detta försvårar utvecklingen av 
digitala system eftersom designen i största möjliga mån bör anpassas efter användares individuella 
skillnader. Vanligt är dessutom att de som utvecklar digitala system skapar en design som de själva 
tycker är lämplig, men som senare inte alls anses vara lämplig av de som ska använda systemet.  

 

Utformning av komponenter i gränssnitt  
Vid utveckling av gränssnitt kan det enligt Dix et al. (2004) vara svårt att utforma gränssnittets 
komponenter så de stämmer överens med användares uppfattning om vilka steg en uppgift består av, hur 
dessa ska utföras och vad som är målet med uppgiften. För att illustrera denna svårighet beskrivs ett 
scenario där gränssnittet består av ett antal omärkta strömbrytare placerade i rad intill varandra i ett rum. 
Dessa kontrollerar olika delar av takbelysningen i rummet. Användarens mål är att se till att endast ljuset 
i den främre delen av rummet är tänt, och uppgiften består av att lokalisera och slå på rätt strömbrytare. 
På grund av utformningen av gränssnittets komponenter tvingas användaren att testa sig fram, att 
troligen upprepade gånger slå på och av olika strömbrytare, utan att veta om målet kommer uppfyllas, 
vilket vanligen resulterar i frustration.  

 

Dåligt matchade mentala modeller 
Många problem kan uppstå på grund av att användares mentala modeller inte stämmer med hur systemet 
faktiskt fungerar (Nielsen Norman Group 2010b). I linje med det tidigare påståendet om att varje 
användare är unik, har även varje användare sin egen mentala modell. Ett stort dilemma är dessutom att 
det vanligtvis finns ett gap mellan utvecklares och användares mentala modeller, vilket medför risken att 
system utvecklas för att vara enkla att förstå baserat på en viss typ av mentala modeller, men att de ska 
användas av någon som kan ha en helt annan typ av mental modell. Att inte förstå skillnaden mellan 
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olika element eller objekt kan ofta härledas till dålig matchning av mentala modeller. Exempelvis tror 
många användare att ett fönster i ett operativsystem är en applikation, att en applikation och en ikon är 
samma sak eller att en specifik hemsida ska fungera och bete sig på samma sätt som de flesta andra 
hemsidor gör. Utmaningen för utvecklare ligger i att antingen förstå användares mentala modeller och 
anpassa designen av systemet efter dessa, eller att designa ett system där gränssnittet är så tydligt att 
användare utvecklar mentala modeller som bättre stämmer med hur systemet fungerar.  

 

Ofullständiga och missledande metaforer 
Enligt Sease (2008) finns det tre klassiska nackdelar med att använda metaforer, vilka alla grundar sig i 
att metaforer aldrig helt matchar båda de fenomen som jämförs. För det första kan fenomenet som 
förklaras ha fler element eller egenskaper än vad fenomenet det jämförs med har, vilket kan leda till att 
fenomenet som förklaras ”magiskt” beter sig på ytterligare sätt utöver vad som förväntas av användaren. 
För det andra kan det vara precis tvärt om, att det fenomen som förklaras inte alls beter sig som förväntat 
baserat på användarens förståelse av det fenomen det jämförts med. För det tredje kan element och 
egenskaper återfinnas hos båda fenomenen, men dessa beter sig på olika sätt. Att jämföra fenomenen 
med varandra är därför missledande för användaren. Något som även kan ses som en nackdel är att 
användare kan nöja sig med metaforens förklaring, vilket medför att metaforen då begränsar förståelse 
och hindrar användaren från att skapa en djupare förståelse för vad som egentligen händer eller hur 
något egentligen fungerar. En svårighet vid användande av metaforer är att de ständigt utvecklas och 
ändras allt eftersom nya teknologier utvecklas. Ett tecken på att detta är svårt att handskas med är att 
”döda” metaforer, som egentligen inte längre fungerar som just metaforer, fortfarande hänger kvar och 
är svåra att ändra då de synonymt förknippas med ett specifikt fenomen. Exempelvis är användandet av 
ikonen som föreställer en diskett som en metafor för att spara fortfarande vanligt, trots att få användare 
idag vanligen sparar något på disketter. Sease (2008) skriver att undersökningar tyder på att metaforer är 
användbara, men problematiska. Utmaningen är att välja lämpliga metaforer och att utnyttja dessa på rätt 
sätt.  

 

Affordance eller kulturella konventioner 
Hartson (2003) tar upp innebörden av affordances och hur begreppet kan användas, men påpekar 
samtidigt att den underförstådda mening som avses vid användning av affordance baseras på, och är 
beroende av, kulturella konventioner. Han menar att affordance hos t.ex. ett dörrhandtag – att dörren 
öppnas med hjälp av detta – fungerar eftersom nästan alla användare av dörrar delar den kulturella 
konventionen att ett dörrhandtag är till för att öppna en dörr. Användare som aldrig tidigare sett varken 
en dörr eller ett dörrhandtag skulle kanske uppfatta detta som underligt och förvirrande. Det finns 
egentligen inget hos ett dörrhandtag som säger något om att det är till för att öppna en dörr, om inte 
användaren har vetskap om konceptet ”dörr” och dess innebörd. Enda sättet att veta om användare delar 
samma konventioner som designen utnyttjar är via resultat från användartester.  

 

Hur tas system emot av användare? 
Sun och Zhang (2008) tar upp frågan kring vad det är som gör att användare är mottagliga för ny 
teknologi. De hävdar att faktorer så som datorers lekfullhet, användares upplevda förnöjelse, samt hur 
lätt att använda och hur användbar en teknologi upplevs vara spelar en stor roll. På grund av den stora 
tillgängligheten av konkurrerande system som alla uppfyller samma syften är det viktigt att förstå hur 
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dessa faktorer påverkar användares mottaglighet. Resultatet från deras undersökningar tyder på att 
system som upplevs vara lätta att använda ofta skapar upplevd förnöjelse hos användare. Det omvända 
förhållandet mellan dessa faktorer gäller också; system som skapar upplevd förnöjelse hos användare 
upplevs ofta vara lätta att använda. Användares upplevda förnöjelse påverkar även hur användbara 
system upplevs vara. Datorers lekfullhet beskrivs som specifika egenskaper hos digitala system som 
simulerar och representerar intellekt, spontanitet, uppfinningsrikedom och fantasi från systemets sida vid 
interaktion med användaren. Sådana egenskaper hos ett system har genom empiriska studier bevisats 
påverka användares sinnestillstånd. Trots ett stort intresse från organisationer och forskare kring dessa 
faktorers inverkan på ett systems mottaglighet är det dock brist på dokumenterat material och 
djupgående undersökningar inom problemområdet, vilket kan leda till vilseledande resultat för både 
teoretisk förståelse och praktisk vägledning.  

 

Var är gränssnittet? 
Forskare och utövare inom HCI har de senaste åren börjat ifrågasätta i vilken riktning ämnet är på väg, 
och det debatteras om fundamentala saker som vad målet med interaktionsdesign är, hur interaktionen 
mellan människa och dator ska fungera, och om nuvarande metoder är relevanta (Sellen et al. 2009). 
Datorer i olika former tränger sig allt djupare in i våra liv och i världen runt omkring oss. De integreras i 
vardagliga ting så som leksaker, hushållsmaskiner, bilar, böcker, kläder och möbler. Det blir även allt 
vanligare att datorer är en del av vår miljö och omgivning; de återfinns på flygplatser, i 
parkeringsgarage, i köpcentrum, på våra kontor och i våra hem. I alla dessa fall blir det allt svårare att 
lokalisera ett gränssnitt – om det ens går att lokalisera ett – och detta får konsekvenser för HCI. Ämnets 
kärna har alltid varit att det är uppenbart var interaktionen mellan människa och dator sker, och att själva 
interaktionen därför kan observeras, undersökas och designas. Om detta nu inte längre alltid är självklart 
väcks frågor som vad och var ett gränssnitt är, om det finns ett, och vad det i så fall tillåter användaren 
att göra.  
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3.4 Analysmodell 
Den analysmodell som tagits fram (se Figur 2) baseras på teori från genomförd litteraturstudie och har 
lett arbetet med studiens undersökningar, samt legat till grund för hur resultatet från dessa strukturerats 
och analyserats. Modellen kan därför även fungera som stöd för läsaren och underlätta förståelse för 
studien.  

 

 

Figur 2: Studiens analysmodell.  

 

Modellen ramas in av ett användarperspektiv, vilket innebär att alla element i modellen ses ur detta 
perspektiv. Första steget är att användare utför uppgifter. Vid utförandet används antingen ett analogt 
eller ett digitalt system, eller en kombination av de båda. Under och efter utförande av en uppgift skapar 
användare åsikter om hur väl och på vilket sätt system som använts stöder utförandet. Upplevda för- och 
nackdelar samt interaktionsmöjligheter hos de system som använts identifieras. En sammanställning av 
fördelarna hos de båda typerna av system görs och denna ställs sedan i relation till vad användare anser 
är viktigt vid utveckling av gränssnitt till digitala system. De fördelar som sammanfaller med vad som 
anses vara viktigt är enligt modellen de faktorer som ur ett användarperspektiv anses vara viktigt vid 
digitalisering av analoga system.  
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Nackdelar och interaktionsmöjligheter förs inte vidare i modellen, men de fångas upp för att skapa en 
bättre helhetsbild över användares uppfattning av systemen, vilket kan underlätta förståelse för 
framförda åsikter och analysen av dessa. Målet med användandet av denna analysmodell är att försöka 
förbise personliga åsikter som specifika önskemål och ytterligheter – även om dessa tas i beaktning – 
och att istället lokalisera och sålla ut de gemensamma faktorer som återkommer. Under hela arbetet med 
analysen beaktas och diskuteras även det material som analyseras i relation till den teori som 
presenterats.  
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4 Empiri 
I detta kapitel återfinns resultatet från studiens undersökningar. Materialet från de 
intervjuer som utförts har sammanställts och presenteras utifrån en kategorisering som 
baseras på studiens analysmodell.  

 

4.1 Användning av analoga system 
Det analoga system som diskuterades under alla intervjuer var en whiteboardtavla. Av de fem 
intervjupersoner (IP) som deltog i undersökningen föredrog två att använda detta analoga system vid 
projekthantering. De framhävde dock nackdelar som att systemet fungerar dåligt när inte alla arbetar på 
samma plats, att användandet av systemet försvårar att kunna involvera kunden samt att information 
behöver dokumenteras – vanligen i ett digitalt system – för att bli persistent, vilket medför dubbelarbete. 
Bland fördelarna nämner de främst överskådligheten, enkelheten och snabbheten systemet 
tillhandahåller.  

 

4.1.1 Upplevda fördelar 
Alla IP nämnde överskådligheten som en fördel hos det analoga systemet. Fyra av fem ansåg dessutom 
att systemets enkelhet var en av de större fördelarna. Många framhävde den fysiska känslan, närvaron, 
att systemet konstant är synligt och går snabbt att arbeta med, samt att det skapar gemenskap för 
användarna som positivt. Att systemet är enkelt att kommunicera kring, att det är transparent – att alla 
kan se och ha koll på vad alla gör – samt att det är relativt billigt togs upp som fördelar av IP3. 
Vetskapen om att alla ser samma information nämndes av IP4 som en styrka hos systemet.  

Sammanställning av upplevda fördelar 
Format: Benämning på fördel (antal IP som nämnde denna) 

Överskådligt (5) 

Enkelt (4) 

Fysisk känsla/närvaro/skapar gemenskap (3) 

Konstant synligt (3) 

Snabbt (3) 

Lätt att förstå/lätt att lära sig (2) 

Svårslaget om alla är på samma plats (2)  

Billigt (1) 

Transparent, ”alla har koll på alla” (1) 

Lätt att kommunicera kring (1) 

Vetskapen om att alla ser samma information (1) 
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4.1.2 Upplevda nackdelar 
Den nackdel som nämndes flest gånger var att systemet fungerar dåligt om inte alla är på samma plats. 
Många påpekade även att det är svårt att dela den information som finns i systemet. En del tog upp 
negativa aspekter som att dubbelarbete krävs då informationen behöver dokumenteras för att bli 
persistent, att endast en vy presenteras av systemet och att denna är statisk, samt bristen på 
funktionalitet. Att systemet är stationärt och endast finns på en och samma plats, och att det oftast endast 
kan hantera ett projekt samtidigt kommenterades av IP1 som negativt.  

Sammanställning av upplevda nackdelar 
Format: Benämning på nackdel (antal IP som nämnde denna) 

Fungerar dåligt om inte alla är på samma plats (4) 

Svårt att dela information (3) 

Dubbelarbete (2) 

Statiskt/endast en typ av vy (2) 

Brist på funktionalitet (2) 

Ej persistent information/ingen historik (2) 

Stationär (1) 

Kan endast användas för ett projekt samtidigt (1) 

 

4.1.3 Nämnda interaktionsmöjligheter 
Förutom en kommentar att systemets konstanta synlighet faktiskt är en interaktionsmöjlighet, nämndes 
mest frekvent fysisk hantering och flyttandet av lappar som möjligheter till interaktion. IP1 konstaterade 
även att det finns få möjligheter till interaktion, betydligt färre än hos digitala system. IP4 nämnde att 
systemet möjliggör interaktion mellan användare genom att det kräver fysisk närvaro.  

Sammanställning av nämnda interaktionsmöjligheter 
Format: Benämning på interaktionsmöjlighet (antal IP som nämnde denna) 

Fysisk hantering (3) 

Flytta lappar (3) 

Få möjligheter till interaktion (1) 

Konstant synlig (1) 

Möjliggör interaktion mellan användare (1) 

 

4.2 Användning av digitala system 
De tre IP som föredrog att använda digitala system vid projekthantering gjorde detta främst på grund av 
den stora funktionalitet som erbjuds, möjligheten att använda och anpassa olika vyer, att informationen i 
systemet är persistent, samt att systemet möjliggör delning av information. De nämner dock nackdelar 
som att det är svårt att få en bra översikt över informationen, samt att systemet kan vara svårjobbat och 
att detta medför att det kan ta lång tid att utföra olika uppgifter.  
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4.2.1 Upplevda fördelar 
Möjligheten till en stor mängd funktionalitet nämndes som en fördel av alla IP, tätt följt av att all 
information i systemet är persistent, sökbar, fungerar som historik och möjliggör uppföljning, vilket 
nämndes av alla utom en. Även möjligheten att kunna dela information nämndes av många som något 
positivt. En del såg möjligheterna att konfigurera digitala system, att de kan anpassas efter olika 
användare samt möjligheten att visa olika vyer som stora fördelar. IP1 nämnde att det är lättare att hålla 
ordning på information i digitala system. Möjligheten att kunna automatisera viss funktionalitet togs upp 
av IP3, och IP4 påpekade att inget dubbelarbete krävs då informationen redan är persistent.  

Sammanställning av upplevda fördelar 
Format: Benämning på fördel (antal IP som nämnde denna) 

Mycket funktionalitet (5) 

Persistent och sökbar data/historik/uppföljning (4) 

Möjlighet att dela information (3) 

Konfigurerbart (2) 

Anpassningsbart/olika vyer (2) 

Ordning (1) 

Automatisering (1) 

Inget dubbelarbete (1) 

 

4.2.2 Upplevda nackdelar 
Att översikten är dålig i digitala system konstaterades av samtliga IP. De flesta ansåg dessutom att 
digitala system ofta är svårjobbade, krångliga, osmidiga och röriga. Vissa ansåg även att det tar onödigt 
lång tid att utföra uppgifter och att det kan vara långa ledtider i systemen. En nackdel enligt vissa är att 
digitala system syns just när de används, men att de sedan inte är konstant synliga. Det påpekades också 
av en del att möjligheten att anpassa system och vyer, även om den finns, är begränsad. IP1 hävdar att 
den känsla som ges av ett analogt system inte kan återskapas, och IP4 beskriver arbetssättet som mer 
teoretisk än praktisk i ett digitalt system. Enligt IP4 krävs det stor kunskap om ett digitalt system för att 
kunna utnyttja det till fullo.  

Sammanställning av upplevda nackdelar 
Format: Benämning på nackdel (antal IP som nämnde denna) 

Dålig översikt (5) 

Svårjobbat/krångligt/osmidigt/rörigt (4) 

Tar lång tid/långa ledtider (2) 

Ej konstant synligt (2) 

Ej anpassningsbart/ej anpassade vyer (2) 

Känslan av ett analogt system kan inte återskapas (1) 

Mer teoretiskt än praktiskt arbetssätt (1) 

Krävs stor kunskap om systemet för att kunna utnyttja det (1) 
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4.2.3 Nämnda interaktionsmöjligheter 
Resultatet av nämnda interaktionsmöjligheter var ganska spritt. Främst nämndes dock drag & drop och 
touch, samt att interaktion med systemet kan ske över långa avstånd från olika platser. Interaktion via 
mus och tangentbord togs upp av IP3. IP1 nämnde olika typer av alerts och meddelanden som möjliga 
former av interaktion samt att interaktionen kan anpassas efter olika typer av enheter.  

Sammanställning av nämnda interaktionsmöjligheter 
Format: Benämning på interaktionsmöjlighet (antal IP som nämnde denna) 

Drag & drop (2) 

Interaktion med system över långa avstånd från olika platser (2) 

Touch (2) 

Alerts (1) 

Meddelanden (1) 

Interaktion kan anpassas till enhet som används (1) 

Mus och tangentbord (1) 

 

4.3 Vad som ansågs viktigt vid utveckling av gränssnitt till digitala system 
Överlägset viktigast vid utveckling av gränssnitt till digitala system var enligt alla de intervjuade att 
gränssnitt ska vara enkla att använda. Dock påpekar IP5 att det inte ska vara enkelt på bekostnad av 
bristande funktionalitet och valmöjligheter. De flesta nämnde även att det är viktigt att gränssnitt är 
konfigurerbara, anpassningsbara, och kan personifieras för olika användare. Merparten ansåg dessutom 
att det ska vara möjligt att visa olika vyer och att det ska vara lätt att växla mellan dessa, samt att 
gränssnitt ska vara överskådliga. Vissa påpekade att snabbhet är viktigt, och IP2 nämner specifikt korta 
ledtider och korta laddningstider. Utöver dessa nämnda faktorer var åsikterna relativt spridda. IP1 hade 
en hel del åsikter om vad som var viktigt, bl.a. att de olika gränssnitt olika teknologier erbjuder utnyttjas, 
att användare får vara med och påverka utvecklingen, och att inse att det tar tid att lära sig nya system 
men att också inse möjligheterna till att dessa system troligen kommer underlätta arbetet i framtiden. Att 
konceptet/gränssnittet känns igen är viktigt enligt IP3, så att användaren slipper lära sig något helt nytt. 
Det påpekas även av IP3 att tillvägagångssättet, uppgiften och arbetsflödet är det viktiga, och inte 
verktyget i sig. Enligt IP4 är det viktiga att hitta vad som är viktigt i det dagliga arbetet:  

”Det är viktigt att hitta vad som är viktigt i det dagliga arbetet så att man får ut  
det mesta av systemet, att få ut de fördelar man får från det analoga systemet  
även i det digitala systemet” 
 

Det är även enligt IP4 viktigt att gränssnittet innehåller det som verkligen behövs. IP5 anser att all 
funktionalitet bör finnas tillgänglig så att användaren har valmöjligheten att använda sig av denna.  

Sammanställning av vad som ansågs viktigt vid utveckling av gränssnitt till digitala system 
Format: Benämning på viktig faktor (antal IP som nämnde denna) 

Enkelt/lättarbetat/intuitivt – dock enligt IP5 inte på bekostnad av funktionalitet och valmöjligheter (5) 
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Konfigurerbart/anpassningsbart/personifiering för olika användare (3) 

Möjlighet till olika vyer och lätt att växla mellan dessa/överskådligt (3) 

Snabbt/korta ledtider/korta laddningstider (2) 

Att utnyttja de olika gränssnitt olika teknologier erbjuder (1) 

Att all information finns på samma ställe, i samma system (1) 

Vetskapen om att alla använder samma system och samma information (1) 

Skapa beteendeförändring hos användare (1) 

Inse att det tar tid att lära sig ett nytt system men att se möjligheterna till att det kommer underlätta 

arbetet i framtiden (1) 

Att användare får vara med och påverka utvecklingen (1) 

Ingenkänningsbart koncept/gränssnitt, slippa lära sig något helt nytt (1) 

Tillvägagångssättet, uppgiften och arbetsflödet är det viktiga, inte verktyget i sig (1) 

Synligt och tydligt så alla kan vara delaktiga i allt (1) 

Det är viktigt att hitta vad som är viktigt i det dagliga arbetet så att man får ut det mesta av systemet, att 

man får ut de fördelar man får från det analoga systemet även i det digitala systemet (1) 

Att ta med det som verkligen behövs (1) 

Valbar tillgång till all funktionalitet (1) 
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5 Analys 
I analysdelen diskuteras och analyseras studiens resultat i relation till den teori som 
presenterats. Analysen följer studiens analysmodell och presenteras därför utifrån en 
kategorisering som motsvarar flödet i modellen. Då nackdelar och interaktionsmöjligheter 
inte förs vidare i modellens flöde får dessa aspekter ej sin egen del i kategoriseringen. De 
omnämns och diskuteras dock i andra delar då de bidrar till en större helhetsbild vilket 
påverkar analysen.  

 

5.1 Användning av analoga system 
Användandet av ett analogt system beskrevs av de flesta som intervjuades som enkelt, framförallt vid 
arbete där ett flertal användare är inblandade och befinner sig på samma plats. Detta stämmer väl 
överens med den beskrivning av analoga system och dess användning som ges av Prante et al. (2004). 
Alla som intervjuades nämnde överskådligheten hos det analoga systemet whiteboardtavlan som en av 
dess större fördelar. Precis som Mangano och van der Hoek (2012) påstår visar även denna studies 
undersökningar att dessa två faktorer – överskådligheten hos den stora ytan tavlan erbjuder och 
enkelheten att använda den – gör att många användare föredrar detta analoga system. Vad som stärker 
denna analys är att alla de som intervjuats nämner just den dåliga översikten som en stor nackdel hos 
digitala system, samt att merparten påpekar att digitala system ofta är svårjobbade, krångliga, osmidiga 
och röriga.  

Ett flertal av de som intervjuades nämnde den fysiska känslan vid arbete med ett analogt system som en 
fördel, känslan av en närvaro och att systemet skapar gemenskap hos användarna. Flertalet nämnde även 
fördelar som att systemet är konstant synligt och snabbt. Dessa egenskaper främjar arbete i grupp och 
bekräftar Prantes (2004) påstående om att analoga system ofta används framför digitala alternativ vid 
möten och grupparbete. Vad som ytterligare bekräftar detta påstående är att motsvarigheten till dessa 
fördelar hos analoga system nämns som nackdelar hos digitala system; att känslan hos ett analogt system 
inte kan återskapas, att det är långa ledtider samt att systemet ej är konstant synligt.  

Vad gäller interaktionsmöjligheter hos whiteboardtavlan så nämnde de flesta av de som intervjuades 
främst den fysiska hanteringen av systemets teknologier, att t.ex. flytta post-it lappar, som möjliga 
alternativ. Någon påpekade att systemet faktiskt erbjöd relativt få möjligheter till interaktion, vilket 
skulle kunna tolkas som både positivt och negativt, då åsikten inte innehöll någon värdering. Benyon 
(2010) menar att kombinationen av teknologier är det som möjliggör olika typer av interaktion, och 
eftersom whiteboardtavlan innehåller få teknologier som dessutom är relativt enkla, var detta påpekande 
inte helt oväntat. Vad som däremot var något oväntat var att whiteboardtavlans egenskap att den 
konstant är synlig nämndes som en interaktionsmöjlighet av en av de intervjuade. Detta är intressant, 
eftersom denna interaktionsmöjlighet inte går igenom hela cykeln i det ramverk för interaktion som 
beskrivs av Dix et al. (2004), utan endast berör användares observation av output från systemet. Trots att 
denna interaktionsmöjlighet endast berör en av fyra delar av ramverket verkar den vara av vikt, då den 
konstanta synligheten dessutom nämns som både en fördel hos analoga system, och som en nackdel hos 
digitala system.  
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5.2 Användning av digitala system 
Dix et al. (2004) tar upp betydande komponenter som återfinns i digitala system, vilka möjliggör 
persistent lagring av data, beräkningar och omvandlingar av data samt kommunikation system emellan 
för utbyte av data. De tre mest frekventa fördelar hos digitala system som nämns av de som intervjuats 
är just de egenskaper dessa komponenter möjliggör, nämligen möjligheten till hög funktionalitet, att 
persistent kunna lagra information och att kunna utnyttja denna på olika sätt, samt möjligheten att kunna 
dela information. De nackdelar hos analoga system som nämns flest gånger av de som intervjuats är att 
systemen fungerar dåligt om inte alla användare är på samma plats, samt att det är svårt att dela 
information. Bristen på funktionalitet och att information ej är persistent nämns av några som nackdelar 
hos analoga system. Alla dessa nackdelar som nu nämnts är egenskaper som brister i analoga system och 
som anses fungera bra i digitala system.  

Att digitala system är konfigurerbara, anpassningsbara och kan erbjuda olika typer av vyer, samt att 
inget dubbelarbete krävs nämns som fördelar av några av de som intervjuats. Återigen återfinns 
motsvarande egenskaper i listan över nackdelar hos analoga system; att dubbelarbete krävs samt att 
endast en typ av vy tillhandahålls. Anpassningsbarheten och möjligheten att visa olika typer av vyer 
återfinns dock även bland nämnda nackdelar hos digitala system, där de benämns som något negativt. 
Här ska dock tilläggas att detta inte motsäger att de samtidigt nämns som positiva egenskaper och 
fördelar hos digitala system, då de som nackdelar var riktade specifikt mot det system som användes av 
intervjupersonen vid tiden då intervjuerna genomfördes. På grund av detta tolkas dessa nämnda 
nackdelar inte som generella för digitala system. Om en användare föredrar digitala eller analoga system 
verkar till viss del bero på vilka egenskaper hos ett system användaren värdesätter högst, eftersom 
mönstret som visar sig är att samma egenskaper fungerar bra respektive dåligt i de olika systemen.  

De interaktionsmöjligheter hos digitala system som nämndes av de som intervjuades skiljer sig från 
varandra en hel del. Dock gavs intrycket om att just drag & drop – vilket kan liknas vid det fysiska 
flyttandet av post-it lappar – kunde vara att föredra. Det nämndes även att interaktionen kan anpassas till 
den enhet som används, vilket kan innebära att drag & drop t.ex. skulle kunna utföras med hjälp av en 
datormus vid användning av en persondator eller via touch på en pekskärm. Det samlade intrycket 
innefattade dessutom att möjligheten att interagera med systemet över långa avstånd och från olika 
platser var uppskattat. Intressant var att automatisering nämndes av en av de intervjuade som en fördel 
hos digitala system, och att interaktionsmöjligheter som alerts och meddelanden nämndes av en annan. 
Möjligheten att använda olika typer av automatiserade notiser skulle alltså kunna ses som fördelaktiga 
interaktionsmöjligheter.  

 

5.3 Upplevda fördelar hos analoga respektive digitala system 
De egenskaper som av de intervjuade nämns som positiva och som fördelar hos analoga system nämns 
ofta som negativa och som nackdelar hos digitala system. Det omvända förhållandet ses också, att 
nämnda positiva egenskaper hos digitala system ofta nämns som negativa egenskaper hos analoga 
system. Alla de som intervjuats nämner t.ex. överskådligheten som positiv och som en stor fördel hos 
analoga system, samtidigt som de nämner den dåliga översikten som något negativt och som en av de 
större nackdelarna hos digitala system. Vad som är intressant med detta är att det verkar som att om 
fördelar från analoga respektive digitala system skulle kunna kombineras i ett och samma system, så 
skulle detta nya system vara överlägset båda de system det baserats på. Detta eftersom de flesta fördelar 
hos respektive system kompenserar för det andra systemets nackdelar. En sammanställning över 
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fördelaktiga egenskaper hos det nya systemet skulle enligt studiens undersökningar se ut på följande 
sätt:  

• Enkelt/lättarbetat/intuitivt 
• Överskådligt 
• Skapa fysiskt känsla/närvaro/gemenskap 
• Konstant synligt 
• Snabbt 
• Mycket funktionalitet 
• Persistent lagring av information 
• Möjlighet att dela information 
• Konfigurerbart/anpassningsbart/möjligt att personifiera 
• Kunna erbjuda olika typer av vyer 

 

5.4 Vad som anses viktigt vid utveckling av gränssnitt till digitala system 
Påståenden som att varje användare är unik (Dix et al. 2004) och att den ena skiljer sig från den andra 
(Benyon 2010) blir ganska så träffande i resultatet från studiens undersökningar. Beträffande vad som 
anses viktigt vid utveckling av gränssnitt till digitala system ses endast korrelation mellan fyra åsikter. 
Resterande åsikter är många, men de är unika och varje åsikt tillhör endast en person. Den första av de 
fyra åsikter som sammanfaller är att gränssnitt bör vara enkla, lättarbetade och intuitiva, vilket nämns av 
alla de som intervjuats. I denna studie nämns ett flertal faktorer som påverkar användares uppfattning av 
ett system. Affordance förklaras av Norman (2013) syfta på om användare uppfattar de möjligheter 
objekt erbjuder som inbjudan till meningsfulla och användbara handlingar, och Hartson (2010) hävdar 
att det enda sättet att ta reda på om användare uppfattar objekts möjligheter på detta sätt är via resultat 
från utförda användartester. Någon form av användartester av gränssnitt under utveckling bör alltså 
utföras, och resultatet från dessa bör analyseras för att kontrollera användares uppfattning av 
gränssnittet. Analysen kan sedan leda fortsatt utveckling. Sun och Zhang (2008) påstår att system som 
skapar upplevd förnöjelse hos användare ofta upplevs vara användbara och lätta att använda, samt att det 
omvända förhållandet också gäller. De menar dock att det är brist på djupgående undersökningar som 
stärker deras påståenden. Att låta sig vägledas av deras resultat skulle därför kunna bli vilseledande. Det 
känns däremot logiskt att användare skulle kunna uppleva att det är lättare att arbeta med ett system som 
samtidigt skapar förnöjelse, vilket även skulle kunna leda till att systemet uppfattas som användbart. 
Likaså känns det logiskt att ett system som är svårarbetat skulle kunna skapa missnöje och därför troligt 
inte skulle uppfattas som varken enkelt eller användbart. Användandet av metaforer påstås av Thalheim 
och Düsterhöft (2000) göra att användare intuitivt kan förstå innehåll, funktionalitet och intention. Sease 
(2008) menar dock att metaforer är problematiska, och att utmaningen ligger i att välja lämpliga 
metaforer och att utnyttja dessa på rätt sätt. Återigen bör någon form av användartester av gränssnitt 
utföras för att ta reda på om användare förstår de metaforer som används.  

Den andra åsikten ett flertal av de som intervjuats framförde var att gränssnitt bör vara konfigurerbara, 
anpassningsbara och kunna personifieras för olika användare. Att detta anses vara viktigt känns rimligt, 
då både Dix et al. (2004) och Benyon (2010) påpekar att användare är olika. Carol och Haynes (2011) 
föreslår användandet av scenario-baserad design – att låta användare berätta om hur och varför de 
använder system – för att sedan utveckla system baserat på användares erfarenheter. Likheter och 
skillnader i användares berättelser skulle kunna vägleda om vilka delar i ett gränssnitt som behöver vara 
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anpassningsbara. Genom att möjliggöra konfigurering, anpassning och personifiering skulle ett 
gränssnitt mer troligt kunna tilltala flera användare. Om dessa konfigurerings-, anpassnings- och 
personifieringsalternativ dessutom baseras på scenarion berättade av de som ska använda systemet bör 
chanserna att dessa användare faktiskt vill använda systemet öka.  

Den tredje av de fyra åsikter som nämndes av flera av de intervjuade var att det bör vara möjligt att visa 
olika vyer och att lätt kunna växla mellan dessa, vilket de även menade skulle öka överskådligheten. 
Återigen visar detta på att användare är olika, men även att enskilda användare verkar vilja ha 
möjligheten att använda samma system på olika sätt, kanske beroende på kontext. Genom att använda 
angreppsättet uppgiftsanalys, vars avsikt enligt Dix et al. (2004) bl.a. är att ta reda på var i arbetsflödet 
utveckling av ett befintligt system kan underlätta för användaren, kan arbetsflödet följas för att ta reda på 
hur olika användare använder systemet i fråga. Används systemet i olika situationer och olika kontext 
för att utföra olika uppgifter med olika typer av information så kommer troligt ledtrådar om olika 
föredragna vyer att dyka upp vid utförande av uppgiftsanalys. Att erbjuda användare möjligheten att 
enkelt kunna välja vilken information systemets gränssnitt ska visa samt hur denna information visas, 
skulle kunna bättra på överskådligheten hos systemet.  

Den fjärde och sista åsikten som nämndes av fler än en av de som intervjuats var att gränssnitt ska vara 
snabba, vilket innefattar korta ledtider och korta laddningstider. Snabbhet hos gränssnitt skulle dock 
kunna ses på två olika sätt – reell snabbhet och upplevd snabbhet. Dels kan ett systems gränssnitt vara 
snabbt och responsivt i sig, genom att hela tiden snabbt förse användare med relevant information om 
vad som händer i systemet, men gränssnittet uppfattas inte som snabbt om systemets ledtider och 
laddningstider är långa. Om systemet däremot har korta ledtider och laddningstider uppfattas troligt dess 
snabba gränssnitt som snabbt. Den upplevda snabbheten kan alltså variera, även om den reella 
snabbheten hos gränssnittet är konstant. Den reella snabbheten hos gränssnitt är helt klart en betydande 
faktor när det gäller upplevd snabbhet, då gränssnitt med låg reell snabbhet är långsamma oberoende av 
andra faktorer. En förutsättning för att kunna uppnå upplevd snabbhet är dock att även systemets ledtider 
och laddningstider är korta.  

Alla återstående åsikter om vad som var viktigt vid utveckling av gränssnitt till digitala system var alltså 
unika. Då målet med denna analys är att lokalisera gemensamma och återkommande faktorer diskuteras 
inte alla dessa enskilda åsikter. Flertalet sammanfaller dessutom med tidigare nämnda fördelar och har 
på så sätt redan till viss del berörts. Två av dessa åsikter var dock oväntat intressanta och värda att 
nämnas. De handlar till viss del om samma sak.  

”Tillvägagångssättet, uppgiften och arbetsflödet är det viktiga, inte verktyget i sig” – IP3 
 
”Det är viktigt att hitta vad som är viktigt i det dagliga arbetet så att man får ut  
det mesta av systemet, att få ut de fördelar man får från det analoga systemet  
även i det digitala systemet” – IP4 
 

Om uppgiften som utförs är densamma, men skulle kunna utföras av olika användare på olika platser i 
olika kontexter, med hjälp av olika system vilka kan ha olika interaktionsmöjligheter, så bör lämpligen 
gränssnitten hos dessa system anpassas med utgångspunkt från systemets interaktionsmöjligheter samt 
var och hur olika användare vill utföra uppgiften.  
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5.5 Viktigt vid digitalisering av analoga system 
Av de fördelar hos analoga respektive digitala system som nämnts av ett flertal av de som intervjuats 
återfinns fyra i sammanställningen av vad flertalet intervjupersoner anser är viktigt vid utveckling av 
gränssnitt till digitala system. Dessa positiva egenskaper för system och gränssnitt är:  

• Enkelt, lättarbetat, intuitivt 
• Konfigurerbart, anpassningsbart, personifieringsbart 
• Tillgång till olika vyer för överskådlighet 
• Snabbt 

Två av dessa fyra egenskaper kan ses bland fördelar hos analoga system, och de andra två hos digitala 
system. Enkelheten och snabbheten hos analoga system verkar alltså vara de två viktigaste positiva 
egenskaperna att ta med sig från det analoga systemet vid en digitalisering av detta. De andra två 
egenskaperna – konfigureringsbarheten, anpassningsbarheten och personifieringsbarheten samt 
tillgången till olika vyer för överskådlighet – möjliggörs av digitala system, och dessa egenskaper verkar 
vara de viktigaste att ta fasta på och implementera vid digitalisering av analoga system.  

De fördelar hos analoga och digitala system som nämnts av flera intervjupersoner, men som inte 
samtidigt nämnts av flera som viktigt vid utveckling av gränssnitt, är att systemet bör ha mycket 
funktionalitet, vara konstant synligt, kunna lagra data persistent, erbjuda möjligheten att kunna dela 
information samt skapa en fysisk känsla, närvaro och gemenskap. Av dessa egenskaper möjliggörs en 
del via själva digitaliseringen. Den mångfaldiga funktionaliteten, den persistenta lagringen av data och 
möjligheten att kunna dela information är alla positiva egenskaper hos digitala system. Den konstanta 
synligheten skulle kunna uppnås genom att ha tillgång till olika typer av vyer, där då en överskådlig vy 
ständigt skulle kunna presenteras via t.ex. en projektor eller en storbildsskärm. Kvar är då den fysiska 
känslan, närvaron och gemenskapen. Uppfattningen under och efter de intervjuer som genomförts är att 
det inte specifikt var det analoga systemet whiteboardtavlan i sig som skapade eller möjliggjorde dessa 
egenskaper, utan snarare vad användandet av tavlan medförde – att alla användare faktiskt fysiskt var på 
samma plats. Möjligen kan kanske inte den fysiska känslan hos ett analogt system enkelt återskapas i ett 
digitalt system, även om den hybrida värld Prante et al. (2004) presenterar skulle kunna vara ett försök 
att uppnå detta, men närvaron och gemenskapen användandet av ett analogt system som 
whiteboardtavlan medför, skulle även kunna uppnås vid användandet av ett digitalt system. Det gäller då 
att det digitala systemet har de egenskaper som hos det analoga systemet främjar arbete i grupp – 
enkelhet och överskådlighet – samt att alla användare av systemet är på samma plats vid de tillfällen då 
närvaro och gemenskap är önskvärt. För att underlätta skapandet av närvaro och gemenskap när alla 
användare inte befinner sig på samma plats, finns dessutom nu för tiden möjligheten hos digitala system 
att erbjuda egenskaper som kan vara rimliga alternativ till den fysiska närvaron, som t.ex. 
videokonferens. Även om detta inte löser problemet med den fysiska närvaron helt, så kan det ändå vara 
ett steg på vägen och en godtagbar kompromiss.  
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6 Slutsatser och diskussion 
Här presenteras studiens slutsatser och diskussioner kring dessa, samt förslag på fortsatta 
studier. Syftet med denna studie var att, ur ett användarperspektiv, visa för- och nackdelar 
samt interaktionsmöjligheter hos analoga respektive digitala system, och att redogöra för 
vad som bör tas i beaktande när analoga system ska digitaliseras så att fördelaktiga 
egenskaper hos det analoga systemet kan överföras till det digitala.  

 

6.1 Slutsatser 
Frågeställningen i denna studie har varit vad som är viktigt vid digitalisering av analoga system, sett ur 
ett användarperspektiv. Studien visar på att det viktigaste för användare är att digitala system som ska 
ersätta analoga är enkla, lättarbetade och intuitiva. De bör även vara konfigurerbara, anpassningsbara 
och personifieringsbara, kunna erbjuda olika typer av vyer för att möjliggöra överskådlighet, samt vara 
snabba.  

Studiens syfte har bestått av två delar, där den första delen var att ur ett användarperspektiv visa 
fördelar, nackdelar samt interaktionsmöjligheter hos analoga respektive digitala system. Denna del av 
syftet uppfylls då en sammanställning av upplevda fördelar, nackdelar samt interaktionsmöjligheter, 
vilka nämnts av de personer som deltagit i studiens undersökningar, återfinns i rapportens empiridel. 
Beträffande nämnda för- och nackdelar kan ett mönster ses, att de egenskaper som nämns som positiva 
och som fördelar hos analoga system ofta nämns som negativa och som nackdelar hos digitala system. 
Det omvända förhållandet ses också, att nämnda positiva egenskaper hos digitala system ofta nämns som 
negativa egenskaper hos analoga system. Genom att vid utveckling av digitala system se till att dessa 
även innehar de fördelaktiga egenskaper analoga system besitter, kan de negativa egenskaper digitala 
system lider av elimineras. Resultatet blir att bättre digitala system kan utvecklas, vilka innehar följande 
positiva egenskaper:  

• Enkelt/lättarbetat/intuitivt 
• Överskådligt 
• Skapa fysiskt känsla/närvaro/gemenskap 
• Konstant synligt 
• Snabbt 
• Mycket funktionalitet 
• Persistent lagring av information 
• Möjlighet att dela information 
• Konfigurerbart/anpassningsbart/möjligt att personifiera 
• Kunna erbjuda olika typer av vyer 

 

Den andra delen av syftet var att ur ett användarperspektiv redogöra för vad som bör tas i beaktande när 
analoga system ska digitaliseras så att fördelaktiga egenskaper hos det analoga systemet kan överföras 
till det digitala. Studien visar på flertalet fördelaktiga egenskaper hos analoga system, och föreslår 
åtgärder för att under digitalisering av analoga system kontrollera att de digitala system som utvecklas 
besitter dessa egenskaper. De främsta fördelaktiga egenskaperna hos analoga system är enligt användare 
enkelhet och överskådlighet. Vad som avgör om ett system är enkelt är svårdefinierat, då olika 
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användares uppfattningar skiljer sig åt. Genom att kontinuerligt under digitaliseringsarbetet utföra någon 
form av användartester, där systemets gränssnitt testas, kan dock gränssnittets enkelhet utvärderas, och 
den fortsatta utvecklingen kan dra lärdom av och baseras på analyser av resultatet från dessa tester. Vad 
gäller överskådligheten hos digitala system, så kan denna förbättras genom att gränssnittet erbjuder olika 
typer av vyer. Analyser av användares arbetsflöden kan ge en insikt i hur och var ett system används, 
och utvecklingen av systemets gränssnitt kan, baserat på dessa analyser, anpassas så att det erbjuder vyer 
anpassade efter i vilken situation, i vilken kontext och på vilken typ av enhet en uppgift utförs.  

Att låta användare av ett analogt system som ska digitaliseras berätta om hur och varför de använder 
systemet, kan via likheter och olikheter i deras berättelser ge ledtrådar om vilka delar i det digitala 
systemets gränssnitt som bör vara anpassningsbara. Att ett digitalt systems gränssnitt utvecklas baserat 
på erfarenheter hos de som ska använda systemet bör dessutom öka chanserna att användarna faktiskt 
vill använda systemet när det är färdigutvecklat. För att uppnå upplevd snabbhet hos ett digitalt systems 
gränssnitt bör, utöver att gränssnittet i sig är snabbt och responsivt, systemets ledtider och laddningstider 
även vara korta.  

Fördelaktigt vid digitalisering av analoga system är dessutom att identifiera vad som är viktigt i det 
dagliga arbetet, samt att inse att det är uppgiften, tillvägagångssättet och arbetsflödet som är det 
väsentliga, inte verktyget i sig. Om en uppgift utförs i ett digitalt system, av olika användare i olika 
situationer och kontexter, på olika typer av enheter vilka kan ha olika interaktionsmöjligheter, så bör 
lämpligen systemets gränssnitt anpassas med utgångspunkt från de interaktionsmöjligheter den enhet 
uppgiften utförs på erbjuder, samt utefter var och hur olika användare vill utföra uppgiften.  

 

6.2 Förslag på fortsatta studier 
Denna studie utnyttjade endast kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Att även utföra 
observationer av användare vid användning av analoga och digitala system, för att kunna jämföra 
resultatet från dessa med resultatet från de intervjuer som genomförts, skulle troligt ge en större insikt i 
de ämnen studien behandlar.  

Den fysiska känslan och att närvaro krävs, vilket skapar gemenskap, nämndes som fördelar hos analoga 
system. Den allt större användningen av digitala system möjliggör att personer kan arbeta i grupp utan 
att fysiskt vara på samma plats. En undersökning av hur den fysiska närvaron påverkar grupparbete, och 
hur alternativ som videokonferenser står sig i jämförelse, skulle kunna bidra med ytterligare kunskap 
kring varför analoga system fortfarande ibland föredras framför digitala alternativ.  

Det skulle vara intressant att, i samarbete med anställda på det IT-företag studiens undersökningar 
utförts på, utveckla ett digitalt system baserat på resultatet från denna studie, och att sedan undersöka hur 
detta system står sig mot de befintliga analoga och digitala system som används.  
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