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1 

 
Sammanfattning 
 
I föreliggande studie undersöks hur användare upplever användbarheten i ett 
säkerhetskritiskt system – Luftfartsverkets flygledningssystem SIGMA.   
Utifrån litteraturstudier definieras begreppen användbarhet och säkerhetskritiska 
system. Empirin utgörs av intervjuer med användare av SIGMA-systemet. 
Studien visade att användarna upplever att systemet i väsentliga delar har bra 
användbarhet, vilket utifrån litteraturstudier, intervjuer och efterföljande analys främst 
tycks bero på att systemet arbetats fram med stor användarmedverkan och att det var 
utarbetat specifikt för arbetsplatsen.  
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1 Inledning 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till denna uppsats. Vidare presenteras vår 
forskningsfråga och syftet med uppsatsen samt de avgränsningar som vi valt att 
göra. 

1.1 Bakgrund 
Datorteknologins framfart har medfört att fler och fler företag automatiserar sina 
manuella rutiner, genom att införa informationssystem. Automatiseringen ersätter 
en del arbetsuppgifter och gör dem effektivare, vilket gör att personalen kan 
fokusera på färre uppgifter. Motivet till detta är att man önskar åstadkomma en 
ökad produktivitet för verksamheten. Den ökade produktiviteten åstadkoms t ex 
genom att datoriseringen/automatiseringen av olika typer av rutiner har gjort att 
många fel som operatörer orsakat kunnat elimineras. Men tekniken har också 
skapat många nya slags mänskliga fel. Vid systemutvecklingen fokuserar 
designerna mest på kartläggning av en mjukvaras input till output, på matematiska 
modeller av nödvändig funktionalitet, på de tekniska detaljerna och de interna 
dataproblemen. Mindre uppmärksamhet ges åt att utvärdera om mjukvaran ger ett 
bra stöd åt användaren i sitt arbete och detta särskilt när det gäller 
säkerhetskritiska system. (Rodrigues et al, 2000)  
 
Säkerhetskritiska system ansvarar för den allmänna säkerheten för processer, 
maskiner och utrustning. Dessa system grundar sina principer på att först 
identifiera fara och sedan vidta nödvändiga åtgärder. Människan måste ses som en 
del av dessa system eftersom handhavandefel ses som en fara i sig. Om 
säkerhetskritiska system innefattar mänskligt handhavande för att fungera, måste 
de mänskliga faktorerna tas hänsyn till. Det kan exempelvis vara hur data 
presenteras och hur inmatning av data sker. (Wichmann, 1992)  
 
Handhavandet av säkerhetskritiska system har en direkt påverkan på användarnas 
och allmänhetens säkerhet (Storey, 1996).  
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Vidare säger Storey (1996) att i många fall påverkar användargränssnitt 
säkerheten för hela system och kan följaktligen sätta många människors liv i fara. 
Ottersten & Göransson (1993) och Allwood (1998) säger att det inte räcker med 
att informationssystemen är möjliga att använda, de måste även vara användbara.  
 
Användbarhet kan grovt beskrivas utifrån hur informationssystemet är anpassat 
efter verksamheten och hur det är anpassat efter användarna. Någon 
standardiserad definition av användbarhet har varken forskare, 
standardiseringsorganisationer eller mjukvaruutvecklingsindustrin lyckats komma 
överens om (Seffah & Metzker, 2004). Användbarhet definieras på olika sätt, men 
en gemensam nämnare är att användbarhet leder till produktivitet. Allwood (1998) 
säger att informationssystemens användbarhet är av avgörande betydelse för 
produktiviteten. Att ett användargränssnitt är användbart är givetvis alltid viktigt, 
men det är speciellt viktigt då det gäller säkerhetskritiska system. Ett företag som 
har ett säkerhetskritiskt system, som kräver ett mänskligt handhavande för att 
fungera, är Flygtrafikledningen på Luleå flygplats. Trafikledningssystemet heter 
SIGMA. Luleå flygplats hade 8318 landningar 2002 vilket ger ett genomsnitt på 
ca 22 landningar per dygn. Ett användargränssnitt som i någon form inte är 
användbart i detta sammanhang kan äventyra livet för tusentals människor. 
I säkerhetskritiska system är det därför viktigt att systemet är balanserat mellan 
individanpassat (så att en person inte begår misstag för att man inte vad man ska 
göra) och generellt (så att inte olika användare använder samma begrepp för olika 
saker, eller gör något som försämrar deras koordinationsmöjligheter). 
 
Det är viktigt att kontrollera att system uppnår en viss nivå av användbarhet men 
det är också viktigt att studera användarnas syn på användbarhet samt hur de 
uppfattar begreppet och dess olika byggstenar. Vi kommer därför att studera vad 
användarna av SIGMA-systemet anser om dess användbarhet och i vilken mån de 
anser att systemet lever upp till de krav begreppet ställer på ett system. 
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1.2 Problem/forskningsfråga 
Går det att identifiera egenskaper i SIGMA-systemet som relaterar till 
grundläggande begrepp i användbarhetsteorin? Finns det faktorer eller krav i 
SIGMA-systemet som står i konflikt med användbarhetsteorierna och vad anser 
användarna om dess användbarhet? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att: 

• Studera om generella teorier kring användbarhet är applicerbara på 
säkerhetskritiska system. 

                                                                                                                                                                               

1.4 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss genom att fokusera på användbarheten i SIGMA-systemet 
utifrån användarnas perspektiv. Vi kommer inte att ta hänsyn till andra system och 
hur de påverkar SIGMA, utan endast fokusera på SIGMA-systemet i sig. 

1.5 Disposition 
I första kapitlet beskrivs bakgrunden till vårt arbete samt vårt syfte med uppsatsen. 
I kapitel två beskriver vi vårt vetenskapliga synsätt och vårt val av metoder för 
undersökningen och analysen samt vårt tillvägagångssätt. I kapitel tre finns den 
teori vi har ansett vara relevant för vår studie. De teorier vi använt oss av handlar 
om användbarhet och användarnas olikheter. I kapitel fyra presenterar vi resultatet 
från fallstudien. Kapitel fem behandlar vår analys av fallstudien och den teori vi 
valt. Vi för även en diskussion kring detta för att sedan avslutningsvis i kapitel sex 
redovisa de slutsatser vi dragit utifrån studien. 
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2 Metod  
I detta kapitel beskrivs vår metodanvändning. Syftet med metoden är att på ett 
vetenskapligt sätt leda oss mot vårt valda ämne och bearbeta detta. Vi förklarar 
det tillvägagångssätt vi haft vid litteraturstudien och datainsamlingen som gjordes 
via intervjuer. Vi beskriver vilka kriterier som valdes när vi utsåg respondenter. 
Vi beskriver också hur vi gick tillväga när vi bearbetade den insamlade datan i 
analysdelen. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vi har valt att tillämpa den hermeneutiska vetenskapsteorin som vetenskaplig 
ansats. Enligt Hartman (1998) innebär den att människan tolkar världen och 
genom detta får en egen världsuppfattning. Med andra ord har varje människa en 
egen världsuppfattning som är unik för just den individen. Vidare menar Hartman 
(1998) att metodteorin knyter samman vetenskapsteorin med metoden. Vi har valt 
att tillämpa en kvalitativ metodteori, vilket enligt Hartman (1998) kännetecknas 
av att man har en förståelse för hur människor upplever sig själva och sin 
omvärld. Han menar att man strävar efter något subjektivt som inte går att 
observera utan kräver en förståelse för en människas situation. Vår strävan var att 
tränga bakom definitionerna av användbarhet och genom att intervjua användare 
få en djupare förståelse för hur användarna av SIGMA-systemet upplever dess 
användbarhet. Enligt Hartman är denna kunskap värdefull även om den inte går att 
mäta och resultatet inte kan presenteras i form av statistiska världen som den 
kvantitativa metodteorin gör.  

2.2 Metod för Teorin 
För att få en bakgrund och förståelse för de teorier som finns inom området 
användbarhet, genomförde vi en litteraturstudie. Enligt Svennings (1997) bidrar 
litteraturstudien med att visa vad tidigare forskning inom området har täckt, den 
hjälper till att hitta relevanta frågeställningar, presenterar teorier och definierar 
begrepp. I samband med vår litteraturstudie började vi reflektera över hur 
användbarhet konkretiseras i verkligheten och vilka behov som kan stå i konflikt 
med att konstruera en maximal användbarhet. Vi kom då att tänka på att när det 
gäller organisationer som har säkerhetskritiska system kanske det kan finnas 
faktorer som måste tas hänsyn till på bekostnad av användbarheten. I vår 
litteraturstudie har vi använt oss av böcker som behandlar användbarhet och 
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säkerhetskritiska system samt även av artiklar, rapporter och uppsatser. För att 
hitta lämplig litteratur, har vi använt oss av Luleå Universitetsbiblioteks hemsida, 
främst för att hitta böcker och uppsatser. Vi har också sökt efter vetenskapliga 
artiklar i de databaser som Luleå Universitetsbibliotek och Griffith University 
abonnerar på. De områden som vi sökt inom för att finna litteratur är följande:  
 

 användbarhet 
 säkerhetskritiska system 
 gränssnittsdesign 
 människa dator interaktion 
 vetenskapligt tänkande 
 fallstudie  
 vetenskapliga metoder 

 
Dessa sökord har vi även sökt på med dess engelska motsvarighet. Alla dessa 
sökord var användbara för vår studie. 

2.3 Metod för Fallstudien 
För att kunna utföra vår empiriska undersökning behövde vi en metod som grund. 
Eftersom vi hade ett specifikt system som vi tänkte studera, valde vi att göra en 
fallstudie. Vi ville göra intervjuer med användare och på så sätt öka vår förståelse 
för hur användarna uppfattade användbarheten i systemet.  
 
Syftet med att genomföra en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp och 
med hjälp av detta sedan beskriva verkligheten. Fallet får vara representativt för 
verkligheten. (Ejvegård, 1993) 
 
En fallstudie består av en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, 
en händelse, en person, ett skeende, en institution eller annan social grupp. Det 
avgränsade området väljer man på grund av att det är viktigt, intressant eller utgör 
en hypotes. Denna specifika företeelse utgör på så vis en del av ett större system. 
(Merriam, 1994) I vårt fall är SIGMA-systemet en representativ del av alla 
säkerhetskritiska system. 
 
En fördel med denna metod är att man inte behöver beskriva den stora helheten. 
Man kan på ett mindre utrymme lyckas förmedla läsaren information för att denna 
skall kunna bilda sig en uppfattning om hur någonting går till. I vår studie valde vi 
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att koncentrera oss på att undersöka användbarheten i SIGMA-systemet utifrån 
användarnas perspektiv. Detta för att få insikt om användbarheten är eftersatt i ett 
säkerhetskritiskt system.  En svårighet med denna metod är att verkligheten inte 
kan representeras utifrån ett enskilt fall. En viss försiktighetsgrad bör därför hållas 
då det gäller slutsatserna man drar. Slutsatserna skall ses som incidenter som blir 
värdefulla först när de får stöd av andra incidenter som är tagna från andra 
forskningsmetoder. (Ejvegård 1993) 
 
Vilken typ av frågor man ställer, graden av kontroll och vilket sätt man tänker att 
slutresultatet skall utformas är faktorer man måste ta hänsyn till då man ska 
avgöra om en fallstudie är bäst anpassad som undersökningsmetod. En annan 
avgörande faktor är om man kan identifiera ett avgränsat system som fokus för 
undersökningen. (Merriam, 1994) De slutsatser vi kan dra av att intervjua ett 
mindre antal användare av SIGMA-systemet för att dra slutsatser om systemets 
användbarhet kan enskilt inte räcka som grund. Om det vi får fram av intervjuerna 
stöds av den litteratur vi studerat blir resultatet mer trovärdigt. Vi valde att först 
göra ett studiebesök för att få en övergripande bild över SIGMA-systemet och 
användarnas arbete. Studiebesöket omfattade en informell diskussion med en 
användare för att vi skulle få en presentation av hur systemet fungerade och hur 
det användes. Studiebesöket resulterade bland annat i att vi kunde skriva ned en 
beskrivning av SIGMA-systemets olika funktioner. Utifrån studiebesöket och den 
litteratur vi läst in, kunde vi sedan arbeta fram relevanta intervjufrågor. För att få 
den enskilde användarens syn på och upplevelse av SIGMA systemet gjorde vi 
intervjuer med tre enskilda användare efter att först ha gjort en förintervju om 
verksamheten och systemet. De intervjufrågor som vi använder i vår frågeguide 
har en direkt anknytning till teorin, eftersom vi vill ta reda på användarens syn på 
användbarheten. Dessa intervjuer tillsammans med systembeskrivningen och 
studiebesöket bildar vår empiriska fallstudie.  
 

2.3.1 Fallstudier med kvalitativt angreppssätt 
Beslutet att fokusera sig på kvalitativa fallstudier kommer sig av det faktum att 
man då snarare inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning än på att försöka mäta 
ett resultat som det kvantitativa angreppssättet innebär. Genom att koncentrera sig 
på en enda företeelse/situation (fallet), strävar man med detta angreppssätt efter att 
belysa  samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller 
situationen i fråga. (Merriam, 1994) Vårt fall  SIGMA-systemets användbarhet. 
Genom vår fallstudie får vi en omfattande beskrivning av hur användarna 
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upplever användbarheten av SIGMA-systemet. Ingen har tidigare utvärderat 
SIGMA-systemets användbarhet via intervjuer varför ny kunskap kan erhållas. 
Genom att intervjua riktiga användare av ett system och direkt få förmedlat deras 
individuella upplevelser av olika aspekter av systemet hoppades vi upptäcka och 
lära mer om möjligheter och begränsningar som vi tidigare bara läst om. 

2.3.2 Intervjuer 
För att ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper osv. hos användare 
av SIGMA-systemet, fann vi det bäst att använda oss av intervjuer. Alla områden 
har sina experter och ställer vi relevanta frågor om det vi vill behandla, kan vi få 
svar som inte går att finna i litteraturen. Den vanligaste metoden för intervjuer, är 
att en intervjuare frågar ut en respondent i taget. (Ejvegård, 1993) 
 
Vi valde dock att vara två intervjuare som frågade ut en respondent i taget, för att 
vi båda vill vara delaktiga och kunna ta del av den direkta feedbacken som ges vid 
intervjun. Dessutom får vi två olika tolkningar av respondentens svar, vilka vi kan 
diskutera sinsemellan. Att använda bandspelare för att spela in intervjun, kan vara 
hämmande för vissa personer och de uttalar sig mer försiktigt (Ejvegård, 1993). 
En fördelen är att intervjun går att analysera i detalj utan den stressade situationen 
som intervjuaren kan uppleva under intervjun (Oppenheim, 1992). Vidare hävdar 
Oppenheim (1992) att inspelade intervjuer ger ett rikt material av attityder och 
uttryck. Vi ansåg att det fanns mer fördelar än nackdelar med att spela in 
intervjuerna med bandspelare och använde oss av detta. Efter genomförandet 
skickades intervjuanteckningarna till de olika respondenterna för godkännande 
och eventuella ändringar.  
 
Den typ av intervju vi använder oss av är vad Oppenheim (1992) kallar 
undersökande intervju, även kallad för djup intervju. Syftet med en undersökande 
intervju är att utveckla idéer och undersöka hypoteser, inte att samla in fakta och 
statistik. Den ska ge oss spontana reaktioner istället för väl genomtänkta svar. 
Man kan använda sig av en ”dold agenda”: ett antal ämnen eller rubriker som styr 
intervjun i rätt riktning. Som forskare arbetar man allti  d efter klara och koncisa 
teman (Svenning, 1997) Vidare menar Oppenheim att det är viktigt att intervjun 
hålls spontan. Intervjuaren ska försöka minimera sin roll för att inte styra 
respondenten åt något håll. Viktigt är också att inte bara analysera det som sägs, 
utan också att tyda kroppsspråket hos respondenten och skapa en behaglig 
intervjuatmosfär. Detta för att få respondenten att öppna sig och ge sin syn på 
området. (Oppenheim , 1992) För att intervjuerna skulle ge oss spontana svar och 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

intervjuatmosfären skulle bli behaglig valde vi att inte skicka ut intervjufrågorna i 
förväg. Vi använde oss av förbestämda teman som intervjun baserades på. De 
teman som intervjun innehöll besvarades inte alltid som underlaget var 
strukturerat beroende på respondenternas svar. Vidare försökte vi vara så 
objektiva som möjligt under intervjun. Vi försökte inte styra den åt något håll, 
men höll den ändå inom ramen av området. 

2.3.3 Val av respondenter 
För att få ett spektrum av olika typer av användare, valde vi intervjupersoner som 
hade olika yrkesroller samt att det fanns olikheter avseende 
 

 Aktiv medverkan i SIGMA-systemets utveckling. 
 Grad av användning. 
 Datorvana. 
 Erfarenhet från det tidigare manuella systemet. 

 
Vi tänkte t ex att en person som hade tidigare erfarenhet av att ha använt ett 
manuellt system kunde uppleva användbarheten på ett annat sätt än en person som 
bara hade erfarenhet av SIGMA-systemet.. Den som bara använt ett system har 
inget att jämföra med.  
En person med stor datavana kan uppleva mer komplexa användarmiljöer som 
mer användbara än en person med mindre datorvana och den som varit delaktig i 
utveckling av ett system blir mer positiv till det färdiga systemet. 
 
Vi begränsade oss till tre respondenter för att vi skulle hinna gå igenom allt 
material utan att missa något väsentligt samtidigt som vi fick med olika typer av 
användare enligt ovanstående. 

2.4 Metod för Analysen 
För att analysera vår empiriska fallstudie använde vi oss av kodning som 
analysmetod.  

2.4.1 Analys och bearbetning av kvalitativ data 
Enligt Svennings (1997) är det som kännetecknar en kvalitativ analys att man 
utgår ifrån ett litet material och försöker tränga in på djupet i ett problemområde. 
En kvalitativ analys är mer känslig än den kvantitativa analysen. Den kvalitativa 
analysen är känslig för nyanser och hårfina variationer. Detta menar han öppnar 
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dörrar till nya forskningsområden och ger nya infallsvinklar på tidigare kända 
fenomen. Vi hoppades att vi i vår studie lyckats skapa ett sådant klimat i intervjun 
att vi skulle ha fångat användarnas personliga upplevelse av SIGMA-systemets 
användbarhet. Genom en kodningsprocess i flera steg hoppades vi upptäcka och 
förstå mer om hur användbarhetsteorier kan tillämpas i praktiken. 

2.4.1.1 Kodning 
Svennings (1997) säger att vid analys av en studie, oavsett angreppssätt, kodas 
insamlat data. Kodning, menar han, innebär att man märker upp och skapar 
begreppskategorier. Teorin gav oss olika kategorier som vi använde oss av. Våra 
kategorier fick rubrikerna: Allmänna frågor, SIGMA Systemet, MDI, effektiv 
funktionalitet, anpassning, användarvänlighet, fysiska och psykiska, hågkomst, 
kognitiv, motivation, reglering av uppmärksamhet, igenkänning av olikheter och 
uppmärksamhet. Dessa kategorier använde vi oss av när vi utformade vår 
frågeguide i syfte att täcka relevanta teoriområden. I den kvalitativa analysen 
integreras kodning och analys. Svennings menar att den kvalitativa analysen är att 
betrakta som en iterativ process, där materialet läses igenom flera gånger. Varje 
iteration ger nya infallsvinklar. Det går att urskilja tre stadier av kodning: öppen 
kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Den öppna kodningen innebär i 
princip en första genomläsning där forskaren letar efter mönster och sätter 
noteringar. Den axiella kodningen går mer på djupet och arbetar med en 
organiserad uppsättning av begrepp som framkommit från den öppna kodningen. 
Syftet är att finna samband mellan begreppen. I det sista stadiet, den selektiva 
kodningen, letar man selektivt efter fall som stödjer eller illustrerar teman som 
framkommit vid tidigare kodningsstadier.  
 
I det första stadiet, den öppna kodningen, läste vi igenom de nedskrivna 
intervjudokumenten. De stycken som vi tyckte var särskilt intressanta för 
undersökningen markerades med överstrykningspenna. Detta gjorde vi var och en 
för sig för att säkra att det som valdes ur intervjun inte gjordes på grund av 
påverkan från varandra. Syftet med markeringen var att få en bild av vilka 
områden som var av intresse för den fortsatta analysen. Andra stadiet (axiell 
kodning) gick ut på att sortera in materialet i de olika kategorierna. I denna fas 
fick vi fram teman som vi skrev ned. I det tredje och sista stadiet (selektiv 
kodning) letade vi efter material som skulle stödja redan befintliga teman. 
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2.5 Validitet och Reliabilitet 
 
Validitet innebär att man verkligen mäter det som man avser att mäta. (Ejvegård, 
2003) För att säkerställa validiteten började vi med litteraturstudier kring vårt 
område. Då det fanns flera författare som hade egna kriterier på vad användbarhet 
är, valde vi att använda oss av tre olika författare vilket gav oss en bredare och 
mer pålitlig bild över detta område. Utifrån detta tillsammans med vårt syfte och 
vår forskningsfråga utformades sedan våra frågor. Genom detta ansåg vi att vi 
utifrån respondenternas svar, skulle få ett brett underlag för att kunna analysera 
användarnas upplevelser. En jämförelse av de olika respondenternas svar och 
teorin gör att vi kan dra slutsatser dels om den generella användbarhetsteorin är 
applicerbar det säkerhetskritiska systemet SIGMA, dels vad användarna anser om 
användbarheten. Vi kan även se vilka tolkningar som finns av begreppet 
användbarhet. Vi har försökt att inte påverka respondenterna under intervjun på 
något sätt utan strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Detta gjordes genom 
att vi lät respondenterna tala fritt och reflektera kring våra frågor. 
 
Reliabilitet betyder att man mäter på ett tillförlitligt sätt. (Ejvegård, 2003) För att 
säkerställa en hög reliabilitet i studien valde vi att använda oss av intervju som vi 
spelade in på bandspelare. Detta tillvägagångssätt gjorde att vi i efterhand kunde 
få ner allt material ordagrant och vi fick med de olika tonfallen. Genom valet att 
använda intervju som metod gavs möjligheter att ställa följdfrågor och att få svar 
om det fanns behov av förtydligande. 
 

2.6 Metoddiskussion 
I vår uppsats har vi endast intervjuat tre respondenter vilket gör att man inte kan 
dra lika långtgående slutsatser som om vi hade haft ett större antal intervjuer.  
Vi trodde i början av undersökningen att respondenternas bakgrund avseende 
vissa faktorer skulle vara av stor betydelse för hur de upplevde användbarhet och 
för undersökningen i sin helhet. Senare i undersökningen fann vi att dessa 
olikheter i bakgrund inte hade den betydelse vi tidigare trott. I och med den 
vetskapen fick vi ta bort visst material från empirin och göra en mer kortfattad 
bakgrund för att uppsatsen skulle behandla så relevanta delar som möjligt. Vi 
anser att detta inte påverkat resultatet negativt utan den effekt detta haft är mer av 
arten att vi gjort en del överarbete. I efterhand har vi också kommit fram till att vi 
borde ha haft med ytterligare en fråga i vår intervjuguide, nämligen en direkt och 
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konkret fråga om de anser systemet användarvänligt. Vi har frågat om användar- 
vänlighet indirekt genom att fråga om mer specifika kategorier av 
användarvänlighet. Kanske hade en mindre specifik fråga varit mer öppen och 
gjort att intervjupersonerna hade kunnat komma med ytterligare tankar som inte 
hörde till de kategorier vi valt att fråga om. Vi upplevde dock att våra 
respondenter hade möjlighet att fritt reflektera vidare runt olika intervjufrågor och  
ge fylliga svar som gav mer än bara ett direkt svar på respektive fråga. Dessutom  
kan man säga att den konkreta frågan om systemet är användbart kan sägas 
inkludera frågan om användarvänligt. 
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3 Referensram/Teori  
För att det skall vara möjligt att studera användbarheten av SIGMA-systemets 
gränssnitt, måste man ha en förståelse för hur användbarhet definieras. De 
författare vars teorier vi har studerat, ger olika definitioner av användbarhet. Trots 
detta, syftar de olika definitionerna på en gemensam syn av vad användbarhet är. 
Det som skiljer deras definitioner åt, är deras sätt att analysera begreppet 
användbarhet ner i olika nivåer. I detta kapitel ger vi en beskrivning över de olika 
författarnas definitioner samt ansluter med vår egen modell av hur vi efter att ha 
tagit del av de olika definitionerna förstått och tolkat begreppet användbarhet. 
 

3.1 Användbarhet enligt Allwood 
Varför är användbarhet viktigt? Allwood (1998) menar att syftet med att använda 
datorer är att det skall bli lättare att utföra de uppgifter vi människor förutsatt oss 
att utföra. Han menar att vi människor inte koncentrerar oss på de problem som 
följer med arbetet och uppgiften, istället använder vi dyrbar tid på problem som 
gäller själva datorn eller programmet. Vidare säger han att förutom att lösa 
uppgiften är syftet också vanligen att höja kvalitén på arbetsresultatet. Kort sagt 
vill vi att datorn skall hjälpa oss att höja produktiviteten. Allwood (1998) skriver 
att man tidigare trodde att dessa syften kunde uppnås om programmen 
tillhandahöll en tillräcklig funktionalitet, vilket betyder att programmet innehåller 
alla de programfunktioner som behövs för att lösa de aktuella arbetsuppgifterna. 
Han säger att man har allteftersom utvecklingen gått framåt, blivit mer medveten 
om att programmens användbarhet är av avgörande betydelse för produktiviteten. 
Det spelar ingen roll hur genialisk funktion som finns inbyggd, om användaren 
inte kan eller vill använda programmet på det sätt som är det mest effektiva. 
Allwood (1998) Produktiviteten avgörs istället av den effektiva funktionaliteten, 
med vilket han menar samspel mellan programmets funktionalitet, programmets 
användbarhet och den utsträckning i vilken användarens informationsbehov 
tillgodosetts. Allwood (1998) menar att man även måste ta hänsyn till människan 
som en påverkande faktor. Han föreslår att användbarhet ses som en interaktiv 
egenskap. Det innebär att ett programs användbarhet bestäms av olika faktorer i 
användningssituationen och dessa faktorers samverkan. I första hand är 
egenskaper hos programmet, uppgiften och de aktuella användarna viktiga. Men 
även andra delar av användningssituationen kan ha betydelse. Allwood redogör 
för fyra olika faktorer som tillsammans bestämmer ett programs användbarhet; 



anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens (se 
bild 1).  
 

 
 
Bild 1. Begreppet användbarhet enligt Allwood (1998) 
 

3.1.1 Anpassning 
Anpassning innebär att programfunktionerna är utformade på ett sätt som optimalt 
följer strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa (Allwood, 1998). 
Allwood menar att detta ofta kan vara lättare att förverkliga i samband med 
program som utvecklas för en speciell arbetsplats, eftersom uppgiftens exakta 
karaktär ofta är tydligare där. När det gäller generiska program är det ofta svårare 
att kunna sia om vilka uppgifter programmet kommer att lösa. 
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3.1.2 Användarvänlighet 
Allwood (1998) tycker att termen användarvänlighet ofta används på ett ganska 
vagt och opreciserat sätt. Vidare säger han att en viktig aspekt av 
användarvänlighet är att programmet ställer krav på användaren som är förenliga 
med (kompatibla) och dessutom ger stöd för, användarens sätt att fungera mentalt. 
Allwood menar att det är väsentligt att inneha en viss kunskap om människans 
minnespsykologi för att kunna se till att programmet inte strider mot användarens 
mentala processer. Här beaktas aspekter som kan antas vara gemensamma för alla 
eller de flesta användare av det aktuella programmet. Ett exempel är att 
informationsmängden som användaren måste hålla aktuell i medvetandet, inte bör 
överskrida vad användaren klarar att uppmärksamma i ett givet ögonblick. Ett 
annat exempel är att programmet inte bör uppmuntra till fel från användaren 
genom att kräva sådana svar som direkt strider mot användarens förkunskaper. 
Det är också bra om programmet, genom den information som presenteras på 
skärmen, ger stöd åt användarens minnesprocesser. Det vill säga att användaren i 
sitt uppgiftslösande och datorinteraktion beaktar relevanta saker, till exempel 
väljer lämpliga alternativ i menyer. 
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Enligt Allwood (1998) finns det mycket gemensamt mellan olika människors sätt 
att fungera psykologiskt, det är samtidigt också mycket som skiljer människor åt. 
Ju mer programmet ger stöd åt olika typer av användare att samspela med 
programmet, desto större är chansen att det passar den enskilde användaren. 
Allwood påpekar därför att individualisering är en viktig aspekt av 
användarvänlighet. Det kan exempelvis handla om att användaren kan påverka 
vilket språk programmet presenterar sin information på eller om att användaren 
har möjlighet att välja svårighetsgrad på informationstexter. Han säger dock att 
det inte alltid är självklart att sträva efter största möjliga individualisering. Det är 
till exempel inte lämpligt om användarens val kan tänkas leda till dålig 
interaktionsmiljö. Detta skulle till exempel kunna inträffa när användare fritt får 
välja vilka och hur många färger som används för att färgsätta skärmen. Allwood 
poängterar aspekter som kan tala emot individualisering av en programegenskap 
behöver också tas hänsyn till. Till exempel de olika konsekvenser som uppstår vid 
programutvecklingen, samt att det blir ökade svårigheter för andra i 
organisationen att använda den aktuella datorn.  
 
Ytterligare en aspekt av användarvänlighet som Allwood (1998) tar upp gäller 
kvalitén på de hjälpresurser som står till förfogande. När användaren råkar ut för 
problem bör de finnas effektiva hjälpresurser tillgängliga. Allwood menar att de 
viktigaste hjälpresurserna är andra människor, pappersdokumentation, 
programmets hjälpfunktion och andra program eller programfunktioner som kan 
stödja användaren. 

3.1.3 Användaracceptans 
Med användaracceptans menar Allwood (1998) att användarna är positivt inställda 
till programmet och har lust att använda sig av det. Enligt vissa forskare är dessa 
faktorer de mest avgörande för användbarhet. Vidare säger Allwood att om man 
inte är motiverad och välvilligt inställd till programmet kanske man inte bryr sig 
om att lära sig använda det. Risk finns också att programmet används på ett icke 
optimalt sätt och det kan få som konsekvens att det blir sämre arbetsresultat samt 
att tidsåtgången blir onödigt lång. Därför menar han att det är viktigt att i ett tidigt 
skede i programutveckling/införande-processen försäkra sig om god acceptans hos 
användarna. 



3.1.4 Användarkompetens 
Det är viktigt att erbjuda utbildning av god kvalitet för användare av olika 
applikationsprogram (Allwood, 1998). Allwood påpekar att individen måste 
inneha tillräcklig förståelse och tillräcklig kompetens för att kunna använda 
programmet. Utan denna förståelse och kompetens, blir det sämre samspel och 
effektivitet. Allwood menar att via bättre utbildning finns det stora möjligheter att 
förbättra dessa faktorer.  
 

3.2 Användbarhet enligt Ottersten & Göransson 
Ottersten & Göransson (1993) säger att ändamålsenlighet och användarvänlighet 
krävs för att systemen skall uppnå användbarhet. När användare och datorsystem 
samverkar på ett sätt som upplevs meningsfullt för användarna och verksamheten, 
då är det enligt Ottersten & Göransson (1993) användbart. Enligt dem krävs det 
att informationssystemet efterliknar verkligheten på ett sätt som motsvarar den 
individuella användarens verklighetsuppfattning och att informationssystemet 
stödjer och hjälper användaren i sin användning, för att uppnå användbarhet.  
Informationssystemet ska även aktivt eller indirekt bidra till att verksamheten 
uppnår sina personal- och verksamhetsmål. (Ottersten & Göransson 1993) Bilden 
nedan (Bild 2) beskriver hur Ottersten & Göransson uppfattar användbarhet. 
 

 
Bild 2. Begreppet användbarhet enligt Ottersten & Göransson (1993) 
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3.2.1 Ändamålsenligt 
Enligt Ottersten & Göransson (1993) bidrar ett ändamålsenligt 
informationssystem till att personal- och verksamhetsmålen kan uppnås och 
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samtidigt uppfylla verksamhetens krav på säkerhet och sekretess. De säger att 
informationssystemen måste utformas så att de bidrar till att målen uppnås. Detta 
sker framförallt genom att informationssystemet erbjuder funktionalitet och har 
egenskaper som gör att de är följsamma till verksamhetsmålen. Kravet på säkerhet 
och sekretess är ofta otydliga och outtalade. Säkerhet och sekretess innebär även 
att fatta beslut om befogenheter för handhavande. Applikationen bör designas så 
att den uppför sig i enlighet med den befogenhet som användaren har och den 
arbetssituation som är för stunden. 

3.2.2 Användarvänligt 
Ottersten & Göransson (1993) säger att det finns olika applicerbara teorier för att 
uppnå användarvänlighet. Exempel på områden är MDI (människa-dator 
interaktion) och semiotik. Vidare säger de att företeelser som representeras i 
informationssystemet ska motsvara ting i verkligheten som betraktaren har 
kunskap om, till exempel för att ”öppna” ett dokument i Microsoft Word använder 
man en öppen mapp som ikon. Informationssystemet ska därmed innehålla 
begrepp, regler och symboler som överensstämmer med användarens uppfattning 
om verkligheten. Genom att ha ett betraktelsesätt från semiotiken (läran om 
tecken och teckensystem), öppnas också dörren för att ta in kunskap från andra 
områden som t ex konstvetenskap och psykologi. 
 

3.2.3 Utvärdering 
Ottersten & Göransson (1993) beskriver utvärdering som tolkning av data till 
informationen men också som tolkning av systemets beteende. Användaren måste 
själv skapa en modell över hur systemet fungerar genom att denne skaffar sig 
erfarenhet av hur systemet uppför sig. Vidare säger författarna att vid utvärdering 
av data och utvärdering av systemets beteende ska man ta hänsyn till både 
människans fysiska och psykiska sätt att fungera. Lösningen ska inte designas så 
att användaren upplever att systemet utgör ett hinder för att uppfatta 
informationen och förstå systemets beteende. Lösningen bör istället uppmuntra 
användaren att utforska systemet.  
 

3.2.4 Utförande 
Lösningen ska uppfylla de krav på prestanda, manipulation och åtkomst som 
användaren har. Detta för att kunna bestämma utförandet av handlingar hos 
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systemet, anser Ottersten & Göransson (1993). De menar att dessa krav ofta leder 
till specifika tekniska lösningar avseende t ex datalagring, kommunikation och 
interaktionsteknik. Åtkomlighetsaspekten i utförandet är ofta aktuellt. Användaren 
måste självklart ha tillgång till programmet för att kunna använda det. 
Åtkomligheten kan också gälla en terminal eller dator att arbeta på, att den 
stordator man är beroende av inte är ur funktion och att datorns svarstider inte är 
orimligt långa. En arbetstagare måste ofta t ex ha en arbetsuppgift klar vid en viss 
tidpunkt. Om användaren inte kan lita på att datorn kommer att vara tillgänglig 
när det behövs är det troligt att personen använder sig av ett alternativt sätt att lösa 
uppgiften. 
 

3.3 Användbarhet enligt Nielsen 
En författare som ger en snävare definition av användbarhet är Nielsen (1993). 
Hans definition har starkt fokus på användbarheten i gränssnittets design. Han 
menar att ett accepterat system kan analyseras till olika kategorier. För att ett 
system ska vara accepterat, anser Nielsen att det både ska vara socialt accepterat 
och praktiskt accepterat. Acceptansen för ett system är alltså en kombination av 
den sociala och den praktiska acceptansen. Både den sociala och den praktiska 
acceptansen går att analysera ner till olika underkategorier. Nielsen (1993) påtalar 
att användbarheten finns som en sådan kategori inom den praktiska acceptansen. 
 
Användbarhet beskriver Nielsen (1993) som om systemet kan användas till att 
uppfylla uppsatta mål. Användbarhet kan sedan i sin tur brytas ner till två 
kategorier, systemets funktionalitet och användbarhet.  Nielsen (1993) förklarar 
systemets funktionalitet som hur väl systemet kan utföra de uppgifter som det ska 
klara av. Vidare menar han att användbarhet är hur väl användaren kan använda 
funktionaliteten. 
 
Enligt Nielsen (1993) är användbarhet mer än en endimensionell egenskap i ett 
användargränssnitt. Han menar att användbarhet består av flera komponenter som 
vanligtvis är associerade med fem användbarhetsattribut (se bild 3). 
 
• Det ska vara lätt att lära sig att arbeta med systemet, så att användaren kan börja 

arbeta relativt snabbt utan allt för mycket utbildning (inlärning). 
• Systemet ska vara effektivt så att den utbildade användaren kan arbeta produktivt 

(effektivitet). 



• Det ska vara lätt att komma ihåg systemet så att användaren inte behöver 
utbildning om systemet efter ett uppehåll (hågkomst). 

• Systemet ska ha en låg felnivå, så att användaren gör lite fel och att användaren 
kan rätta till sitt misstag vid ett fel (felhantering). 

• Användaren ska tycka om att arbeta med systemet, systemet ska uppmuntra till 
användning (behaglighet). 

 
 
Bild 3. Begreppet användbarhet enligt Nielsen (1993)  
 

3.4 Vår tolkning av användbarhet 
Efter att ha studerat de olika användbarhetsteorierna som Allwood (1998), 
Ottersten & Göransson (1993) och Nielsen (1993) tar upp, har vi jämfört de olika 
teorierna och sedan själva gjort en egen bild av begreppet användbarhet. Bild 4 
illustrerar denna tolkning. Författarnas olika indelningar av användbarhet 
presenteras i en hierarkisk struktur, där varje block representerar en författares 
indelning av användbarhet. Block utan hänvisning representerar författarnas 
gemensamma indelning av användbarhet.  Det Nielsen definierar som systemets 
funktionalitet är, enligt vår mening, samma sak som Ottersten & Göranssons 
funktionalitet även Allwoods anpassning handlar om samma sak d v s att 
programfunktionerna är utformade på ett sätt som optimalt följer strukturen hos 
den uppgift användaren ska lösa. Vi ser även ett starkt samband mellan Allwoods 
anpassning och det Ottersten & Göransson kallar för ändamålsenligt där de menar 
att systemet ska underlätta för verksamheten att nå uppställda verksamhetsmål på 
ett effektivt och säkert sätt. Vi väljer att kalla den gemensamma benämningen för 
ändamålsenligt. Vidare ser vi att Allwoods teori om användarvänlighet, som 
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handlar om att systemet ska ta hänsyn till människans fysiska och psykiska 
egenskaper, har en förbindelse till den teori som Ottersten & Göransson kallar för 
utvärdering. Såväl Allwood som Ottersten & Göransson menar att systemet ska ge 
stöd till användarens sätt att fungera mentalt. Användare skapar själv en modell 
över hur systemet fungerar och systemet ska vara designat så att det uppmuntrar 
användaren att utforska lösningar och inte uppleva systemet som ett hinder för att 
uppfatta information.  Även Nielsens användbarhetsattribut handlar om detta. Vi 
har valt att visualisera detta som användarvänlighet.  
 
Vi har i nedanstående bild koncentrerat oss på egenskaper som ligger i systemet 
och inte tagit med t.ex. Ottersten & Göranssons begrepp utvärdering då det är 
egenskaper som ligger hos användaren och inte kan inkluderas i systemet. Det är 
användaren som gör en utvärdering av systemets användarvänlighet och de 
attribut som det innefattar. Att man i systemets gränssnitt har tagit hänsyn till 
människans fysiska och psykiska egenskaper (användarvänlighet) ser vi som en 
faktor som påverkar användaren att acceptera systemet och därmed användarens 
motivation. Gränssnittet kan alltså påverka användarens acceptans beroende på 
utformningen. Användarens tidigare kompetens påverkar också 
användaracceptansen. En person med god datorvana har förmodligen bättre 
acceptans än en person utan datorvana. Vi ser att systemet inte blir användbart 
såvida inte användaren har kompetens och acceptans i förhållande till systemet. Vi 
har valt att utelämna dessa faktorer för att vi anser att de inte hör till systemet, 
utan att de ligger hos användaren. 
 
 



 
 
Bild 4. Begreppet användbarhet enligt vår tolkning 
 
 

3.5 Användarnas olikheter 
För att ett gränssnitt ska vara användbart är det av stor vikt att det passar alla 
användare som det skall användas av. Man måste därför veta vad olika användare 
anser vara användarvänligt då det är en viktig del av användbarheten.  Nedan tar 
vi upp några riktlinjer kring olika egenskaper som reglerar användarvänlighet. 

3.5.1 Igenkänning av olikheter 
Shneiderman (1998) säger att de stora mänskliga olikheterna tillsammans med 
antalet situationer, uppgifter och hur ofta de används gör att en designers 
möjligheter blir obegränsade. Shneiderman menar att designern kan välja att 
använda sig av olika aspekter av interaktion. Ingen design kan tillfredställa alla 
användare och situationer. För att designen ska bli lyckad, behövs användarna och 
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situationen kartläggas så precist som möjligt. Det är viktigt att veta vilken 
användare man designar för. Det kan vara mycket svårt att veta vilken 
komplexitetsnivå man ska designa. Han säger att all design bör börja med att 
skapa en förståelse för den tänkta användaren. Detta kan ske genom 
användarprofiler; ålder, kön, fysiska möjligheter, utbildning, kultur eller etisk 
bakgrund, träning, motivation, mål, och personlighet. Vissa typer av användare 
kan ha vissa förkunskaper vilket kan bli ytterligare faktorer att ta hänsyn till. 
Andra variationer som karaktäriserar profileringen kan vara ekonomisk profil, 
funktionshinder, attityder för teknologianvändande. För varje steg närmare 
användaren, desto närmare är man en lyckad design. Systemets funktion kartläggs 
efter att användaren blivit kartlagd. Vidare säger han att utvecklaren måste 
identifiera funktionerna. En nackdel kan vara att utvecklarna ofta vill ha med egna 
funktioner som de tycker skulle stärka systemet. Design- eller implementations-
bekvämligheter ska aldrig styra system- och styrfunktioner. Komplexa funktioner 
kan delas upp i flera mindre komplexa funktioner osv. Därför ar det viktigt att 
komplexa funktioner ska ha rätt abstraktionsnivå för rätt användartyp. En 
avancerad användare vill ha en komplex abstraktionsnivå med många funktioner, 
medan en nybörjare vill ha få funktioner. Ofta använda funktioner ska framhävas 
före mindre använda funktioner för att få en lyckad design.  

3.5.2 Nybörjare-experter  
Som nybörjare är förståelsen av datordomänen självklart inte fullständig utan 
förståelsen är dåligt integrerad, delvis felaktig och diffus. Olika nybörjare har 
sinsemellan stora skillnader i sin förståelse av datorsystemet. När det gäller 
experters förståelse av programmet skiljer sig ofta den ena expertens förståelse 
inte så mycket från andra experters förståelse av programmet. Det är dock viktigt 
att observera att de användare som är nybörjare på datorsystemen ofta kan ha en 
mycket välutvecklad förståelse av uppgiftsdomänen, dvs. av de arbetsuppgifter 
som skall lösas med datorns hjälp. Ibland är det istället tvärtom. Eftersom 
experterna har större, dvs. mer innehållsrika enheter i sin förståelse jämfört med 
nybörjare, kan de bättre överblicka uppgiften. För nybörjaren finns risk att fastna i 
detaljer. Dock tar experter ofta mer tid på sig att sätta sig in i en uppgift jämfört 
med en nybörjare. Experter förstår betydelsen av ordentlig planering och kan se 
fler alternativa lösningsmöjligheter angående hur uppgiften kan lösas. Nybörjare 
ägnar för stor uppmärksamhet åt ytliga aspekter i en uppgift, t ex vid 
programmering. Experterna däremot analyserar och kategoriserar oftare uppgiften 
i termer av mer grundläggande egenskaper. Experter gör lika många men andra 
slags fel än nybörjare.  I vissa sammanhang kan en expert använda strategier som 
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innebär att upp till 30% av deras tid ägnas åt att göra och rätta fel. Andra 
undersökningar visar att experter rättar sina fel på ett mer ledigt, metodiskt och 
experimenterande sätt jämfört med nybörjare vilka istället ofta känner sig 
utelämnade när fel inträffar och de rättar felen på ett mer begränsat och oplanerat 
sätt. Nybörjarens reaktioner och beteende när de råkar ut för fel beror förmodligen 
på deras sämre förståelse av programmet. (Allwood, 1998) 
 

3.5.3 Kognitiva förmågor 
Individens kognitiva egenskaper påverkar hur lätt det är för en användare att lära 
sig att använda ett program. Om man är begåvad med förmåga att dra formella 
slutsatser underlättar det i många programanvändningssammanhang. Ibland 
behöver program utformas för att kompensera brister i kognitiva förmågor. Ett 
exempel är resultat som visar att skillnaden i datorprestation mellan användare 
som skilde sig åt vad gäller visuell förmåga minskade vid användningen av direkt-
manipulationsgränssnitt. Detta är gränssnitt där användaren i hög grad direkt på 
skärmen kan manipulera en representation av uppgiftens objekt. Ett exempel är 
moderna ordbehandlingsprogram där användaren kan markera ett stycke text och 
sedan flytta omkring textblocket. Genom att direkt-manipulationsgränssnitt 
presenterar uppgiftsrelevanta visualiseringar på skärmen kompenseras den 
bristande förmågan hos de användare som är svaga på visualisering. (Allwood, 
1998) 
 

3.5.4 Kognitiv stil 
Kognitiv stil handlar om allmänna tendenser i en individs tänkande.  Individer 
skiljer sig åt på dimensionen impulsivitet-reflektivitet. Detta innebär att vissa 
individer reagerar snabbt med minimal planering. De vill t ex i samband med 
datorinteraktion gärna pröva ut effekter innan de tror sig veta vilka 
konsekvenserna kommer att bli. Om det är möjligt att individualisera program och 
utbildning bör man ta hänsyn till skillnader i kognitiv stil mellan spontana och 
mer reflektiva användare. (Allwood, 1998) 
 

3.5.5 Motivation 
Olika individer har, bland annat beroende på skillnader i tidigare erfarenheter och 
aktuell livssituation, olika intresse för olika saker. Både för låg och för hög 
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motivation hos individen inverkar negativt på individens presterande. Både 
individer och uppgifter skiljer sig åt när det gäller vilken motivationsnivå som är 
den optimala för god prestation. Man skiljer på inre och yttre motivationen. Yttre 
motivation kan skapas t ex genom att individen belönas för att utföra aktiviteten. 
Inre motivation uppkommer genom att individen finner aktiviteten i sig 
stimulerande att utföra. Inre motivation leder till bättre resultat än yttre och är 
därför viktigare att söka uppnå. Att öka användarens förståelse för aktivitetens 
innehåll kan vara ett sätt att öka den inre motivationen inför aktuell aktivitet.  
(Allwood, 1998) 
 

3.5.6 Reglering av uppmärksamhet 
Reglering av uppmärksamhet illustrerar hur metakognition, motivation och andra 
mentala processer kan samspela. Vad en individ uppmärksammar bestämmer till 
största del vilken information som hålls aktiv i KTM (kort tids minnet), alltså 
vilken information som kan beaktas, bedömas, jämföras, förändras, etc., på ett 
flexibelt sätt. Information som finns i KTM kan individen använda på ett planerat 
sätt för att förverkliga sina mål. Även uppmärksamhet kan delvis planeras och det 
är avgörande för individens möjligheter att nå sina mål att han eller hon kan 
fokusera sin uppmärksamhet på ett ändamålsenligt sätt. En effektiv kontroll 
fordrar en känslighet för och en inlevelse i kraven som uppgiften ställer. Det 
handlar här om att fokusera rätt och att ligga på en optimal detaljeringsnivå. Både 
en för detaljerad nivå och en för övergripande nivå kan således vara ineffektiv 
Förmåga att kontrollera uppmärksamheten på ett effektivt sätt hänger ihop med 
individens sakkunskaper inom området. Goda förkunskaper hjälper användaren att 
ägna sig åt det mest väsentliga i problemställningen eller situationen. Nybörjare 
fokuserar t ex på konkreta detaljer i problemet. Dessa detaljer kan ofta vara 
irrelevanta att ägna tid till. Det finns också en skillnad mellan individer på samma 
kunskapsnivå när det gäller ansträngning och förmåga att leva sig in i uppgiftens 
krav. I många fall skulle individen kunna förbättra sin prestation om han eller hon 
mer noggrant utvärderade sin prestation efterhand som uppgiften löstes. Hur 
mycket och hur ofta man ägnar sig åt utvärdering hänger troligen ihop med hur 
det står till med individens motivation för uppgiften. (Allwood, 1998) 
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4 Fallstudie 
I detta kapitel beskrivs verksamheten och respondenterna. Vi redovisar även den 
insamlade datan. 
 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Flygtrafiktjänsten, ANS (Air Navigation Services Division) svarar för produktion 
av Luftfartverkets flygtrafiktjänst i Sverige. Divisionen har cirka 1 200 anställda 
och en omsättning på cirka 1,6 miljarder kronor om året. Flygtrafikledningens 
uppgift är att förhindra kollisioner och upprätthålla en välordnad trafik genom att 
leda flygplanen på flygplatserna och genom luftrummet. Flygtrafikledning är ett 
komplicerat samspel mellan specialutbildad personal, avancerad teknik och 
noggrant utprovade arbetsmetoder. Verksamheten bygger på internationella regler 
och överenskommelser samt ett gemensamt språk, engelska.  
 
ANS bedriver flygplats- och inflygningskontrolltjänst i torn och 
terminalkontroller på 37 platser runt om i landet. Verksamheten är organiserad i 
affärsområdet TWR/APP, som har cirka 450 anställda. De lokala enheterna kallas 
ATS, Air Traffic Services. De lokaler och utrustningar som används ägs av 
respektive flygplats. ATS Luleå består av 21 operativa flygledare och 3 operativa 
assistenter. Under 2000 hade flygplatsen ca 34000 flygrörelser uppdelat på ca 60 
procent civil och 40 procent militär trafik. ATS Luleå bemannar även Boden och 
periodvis Arvidsjaur. Luleå flygplats hade 8318 landningar 2002 vilket ger ett 
genomsnitt på ca 22 landningar per dygn (www.lfv.se, 2004). 
  
 

4.2 Systembeskrivning 
SIGMA-systemets syfte är att i första hand hantera färdplaner. Dessa färdplaner 
lämnas in av piloten före flygning till flygtrafikledningen (ATS). De civila 
färdplanerna kommer in digitalt till MIL TWR och de militära färdplanerna 
kommer in via APOSTEL eller telefon/fax-briefing. Eftersom MIL TWR även är 
anpassad för en militär verksamhet har de alternativa kommunikationsförbindelser 
med divisionerna. Detta gör att det finns ett behov av att kunna  skapa färdplaner 
manuellt för att sedan föra in i systemet. När flygplan startar skickas färdplanen 
till radarsystemet (RDP), som tar hand om informationen och ”märker” flyget 
med transponder kod m.m. 

http://www.lfv.se
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SIGMA-systemet har funnits i drygt tio år och anledningen till att det infördes var  
att flygtrafiken ökade och det därmed uppkom ett behov av att effektivisera 
flygtrafikhanteringen. En annan anledning var att miljömyndigheten ställde krav 
på statistik för buller och avgasutsläpp, vilket användarna inte kunde hantera 
manuellt. Idag tycker användarna att SIGMA-systemet har effektiviserat deras 
arbete betydligt och de kan producera färdplaner på bara någon minut i jämförelse 
med det manuella systemet där det kunde ta upp till en halvtimme. Utvecklingen 
av SIGMA-systemet har pågått i över tio år och var i början enligt användarna 
trögt och oergonomiskt då det byggde på UNIX-plattform. Idag har utvecklingen 
lett till att systemet har Windows 2000 som plattform och har grafiskt 
användargränssnitt. De tidigare färdplansblanketten (Bilaga/Färdplan) och 
flygstrippen (Bilaga/Flygstripp) har integrerats i det grafiska användargränssnittet. 
 
 

4.3 Respondenter 

4.3.1 Respondent A 
Respondent A har läst tillämpad elektronik på LTU. Där lärde han sig om datorer 
på en grundlig teknisk nivå. Han har även utvecklat ett administrativt nätverk och 
varit ansvarig för det. Detta har lett till att han nu har en större förståelse för hur 
datorer fungerar och är relativt datorvan. Han har varit med innan SIGMA-
systemet infördes. Han har upplevt tiden då arbetsrutinerna var helt manuella. Han 
har arbetat med systemet sedan det infördes, vilket idag är ca. 10 år. Hans arbete 
är att samla in färdplaner via telefon, fax och e-mail och sedan skapa dessa i 
systemet. Vidare består hans arbete av att plocka ut viktig information ur det 
informationsflöde som de får in. Under utvecklingen av SIGMA-systemet har han 
aktivt medverkat som expert med sin flygledarkompetens och som operatör av 
flygledningssystem. Arbetet innebar framtagning av funktionsspecifikationer, 
testning och protokoll.  
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4.3.2 Respondent B 
Respondent B är en person med datorvana och ett visst dataintresse. Han har även 
läst lite programmering på gymnasiet, men är i stort sett självlärd och är väl 
bekant med Windows-miljö. Han har även varit med om att utveckla 
SIGMA/RDP, radarsystemet, och varit ansvarig för layout och funktionalitet. 
Vidare har han varit med att utveckla System 2000, som är ett nytt 
flygtrafikledningssystem, som är tänkt att placeras på Luftfartsverkets samtliga 
flygplatser och kontrollcentraler. Där har han varit involverad sedan 1994 med att 
utveckla MDI hos systemet. Idag jobbar han periodvis som operatör av SIGMA-
systemet och det har han gjort sedan ett par år tillbaka, Hans uppgifter som 
flygtrafikledare är likadana som för respondent A.  
 
 

4.3.3 Respondent C 
Respondent C har inte någon tidigare datorvana. Han kom i kontakt med datorer 
genom sitt arbete och det han kan har han lärt under utvecklingen av SIGMA-
systemet. Han har arbetat som flygtrafikledarassistent i 18 år och de senaste 10 
åren har han arbetat med SIGMA-systemet. Hans huvuduppgifter är att ta hand 
om färdplansinformationen på F21, handha statistik/miljö rapporter, men han har 
även en roll som administratör vilket innebär att han kan gå in och administrera i 
systemet. Som flygtrafikledarassistent är han en flitigare användare än respondent 
A och B som inte har hand om statistik/miljö delen. Hans roll under utvecklingen 
av SIGMA-systemet är mest som slutanvändare, men har kunnat påverka 
utvecklingen till viss del genom en representant som har haft en gemensam syn.  
Tilsammans med andra började han på eget initiativ att skapa och utveckla 
systemet då de hade problem att hinna göra allting och de såg stora möjligheter 
med rationaliseringar genom att kunna skriva in det i en ABC80 (en av de allra 
första datorsystemen som kom). 
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4.4 Intervjuer 
 
Har införandet av systemet gjort ditt arbete effektivare? (hur?) 
 
A: Ja visst! Jag får smidigare fram den informationen jag behöver. Stripparna får 
man fram med automatik och samtidigt får man in informationen i radarskärmen. 
Flygplansdata kommer in direkt. Jag ser vilken trafik som är på gång de närmaste 
timmarna. Mer finesser har gjort det effektivare t.ex. miljörapporter mm. Detta var 
också en bidragande orsak till detta system. Det är mer ”up to date” nu. 
 
B: Ja, det har det självklart, ja det har det definitivt. Meddelandehanteringen som 
vi har haft mer pappersmässigt tidigare kom nu via e-post kan man säga.  
Färdplansmässigt slipper vi skriva strippar. Det är ju rätt så tidsödande när det är 
mycket att göra. Det är ju dom två största fördelarna tror jag. Det blir mindre 
pappersvändor. 
 
C: Ja, du har så mycket automatfunktioner och färdiga mallar med autofill, så det 
är mycket lättare att göra allting. Man ser att på sikt kommer inte jag att behövas 
längre. Civilt så sitter det ju piloter och gör allt det här själva. I regel har de 
kopplat upp sig via Internet mot brefingkontorets dator och loggar in till sin egen 
profil, där du kan ange hur du vill flyga. SWIFT. Piloterna talar engelska, så de 
måste lära sig civila flygets regler. 
 
 
Finns det problem med systemet idag? (vilka?) 
 
A: Förbindelsen bryts då och då. (mest förr) Detta blev frustrerande för vakten 
som datorn ringde upp vid avbrott varje ½ sekund. Mindre ergonomiska grejer 
som speedar upp lite. Jag kan tänka mig att man förlänger sladden till 
tangentbordet och ställer den nere på flygdivisionen så att de får knappa in det 
själva. Det kommer ju också så småningom. Men inget direkt problem 
 
B: Ja det är funktionsproblem och inte så mycket anpassning. Felaktigt 
användande om det var det du menar? Det är mera att det kanske saknas en 
funktion eller att det finns onödiga funktioner. Felaktiga funktioner som buggar i 
systemet. Du upplever inte felaktigheter i själva den grafiska biten, utformningen 
av färger och så. Vi har jobbat så pass många år med den sista versionen så det är 
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svårt att rekapitulera tidigare versioner. Man började programmera i ett språk som 
jag inte ens kommer ihåg vad det heter. Att övergå till Windows NT var ett stort 
lyft, bara det att det var ett interface man känner igen hemifrån och lite överallt. 
Nej, jag har lite svårt att svara på frågan.  
 
C: Inte direkt några buggar, (visar exempel på datorn) styrning av strippar, det 
kommer en ny version där det här med strippstyrningen är åtgärdat. Och även att 
det går att markera flera strippar för kommande flygningar om man vill skriva ut 
allt. Som det är nu måste man välja var och en. Men i övrigt ser jag inga buggar. I 
statistikdelen av Sigmasystemet ser jag lite mer möjligheter att göra det bättre. 
Tex. att gruppflygningarnas transponderkoder adderas och datorn får en felaktig 
summa. Tex. med att sammanföra funktonaliteten. När jag tar och väljer ”diplay 
groups” ligger det civila fortfarande kvar och det vore ju himla mycket lättare om 
jag kunde koppla ihop de här. Det är en grej man kan göra. Databasen vi gjort 
saknar värden pga att det finns så mycket flygplanstyper. Det sker ju en 
kontinuerlig uppdatering. Man får se det som ett levande dokument, man blir 
aldrig färdig med det här. Vi samlar först på oss uppgifter var och en. Sedan 
skickar vi ett e-post till killen som jobbar med den här RDP-databasen. Detta ska 
då ske centralt. Han har ett ansvar mot Luftfartsverket och Flygvapnets högkvarter 
att se till att det här blir korrekt för det är de som förser dem med officiell data och 
utsläpp och sådant. 
 
 
Har systemet medfört fördelar? (vilka är de främsta fördelarna? 
produktiviteten?) 
 
A: (se frågan: ”Har införandet av systemet gjort ditt arbete effektivare? (hur?)”) 
 
B: Främsta fördelarna med systemet är att all information är samlad på ett ställe 
och att det finns ett enkelt interface till att skriva färdplaner. Det har ökat 
produktiviteten. 
 
C: Man tänker inte längre på det, men du har mycket mer information och är 
mycket snabbare. Du kan tillverka en flygplan mycket snabbare genom att du har 
färdiga mallar och att det går snabbt att skicka. Det är ju inte bara här på 
avdelningarna det har förbättrats utan det är ju även förbindelserna. Det tar ju bara 
någon minut så har du skickat ut en färdplan till alla berörda. Det händer ibland att 
vi har missat här på ATS eller att piloten har missat att ringa in eller faxa en 
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färdplan. Plötsligt dyker ett flygplan upp och i regel kan han starta när han har 
tänkt, just för att det går så snabbt att skriva in. Han bara talar om vad han heter 
och vad han vill göra. Jag lyssnar och knappar in uppgifterna här, så det går 
väldigt fort. Om jag knappar in ”urban 1047”, så ploppar resten upp automatiskt 
på datorn. Datorn styr att alla berörda får den information den ska ha. Du tjänar  
både tid och arbete. Det som är flexibelt och bra är att man även kan göra egna 
grejor, tillverka egna mallar lokalt, lokala sändningar och så vidare. 
 
Uppstod det ny funktionalitet tack vare det grafiska gränssnittet? (nya krav 
på användning?) 
 
A: (se effektivare, miljö och statistik). 
 
B: Nej, jag tror inte det, utan det är väl kravställaren som själva velat ha de 
funktioner som finns. Jag ser inte att det har tillkommit något speciellt. Man har 
den här kartfunktionen i och för sig, där man kan plotta och se rutter i färdplanen. 
Det är ju svårt att bara titta på en karta utan att börja rita och det underlättar ju. 
Sedan vet jag inte om det tillkommit något speciellt, förutom grafiska bitar i 
interfacet. 
 
C: Det har uppstått möjligheter att tillverka färdplaner på ett annat sätt. Det är ju 
ett steg mot egenpilot briefing. (snack om förslag som kommit till F21). De 
grafiska möjligheterna med att klicka på två punkter i systemet, så kan man göra 
en flygplan på det. (Visar exempel på datorn).  
 
 
 
Finns den funktionalitet som du behöver? 
 
A: Ja det tycker jag nog. Det som kommer att förbättras är att det kommer att bli 
en gemensam databas så småningom med all information på ett ställe. Detta 
kommer med system 2000. Allt kommer att hamna i det. Nu har vi lokala 
transponderkoder men det ska bli centrala. 
 
B: Ja 
 
C: Ja det är inget direkt jag saknar. Det finns det jag behöver i dagsläget. I nästa 
version kommer de att fixa buggarna med stripparna och bygga lite mer 
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hjälpmedel i vissa funktioner. De kommer även att vässa hårdvaran väsentligt. 
Nästa steg är att färdplansplaneringen hamnar hos piloten. Då kommer vi mer ha 
rollen som kontrollfunktion. Det är nog vi som kommer att vidarebefordra till de 
som behöver informationen. Vi har program som talar om ifall det är rätt eller fel. 
Gör du fel talar den om vad. 
 
Finns det funktioner som du aldrig använder? 
 
A: Vi jobbar på olika sätt men alla funktioner används. Varje fönster innehåller 
bara det de behöver. Fönstren överlappar varandra, de ligger i bakgrunden men är 
aktiva. Det finns vissa flikar som jag tittar på ca 1 ggr i månaden men det måste 
jag också kunna göra. Ibland vet inte datorn vad det är för information som 
kommer in. Då måste man ju kunna gå in och kolla manuellt vad det är för 
någonting. Datorn specificerar inte vilken typ av felmeddelanden det är. AFTN 
gör att det kommer information ifrån alla länder och alla länder har ju inte 
datoriserade system. Detta gör att de inte har formatkontroll i den omfattning som 
skulle krävas. Detta leder till att det ibland kommer information som innehåller 
formatfel. Ibland måste jag gå in och rätta meddelandena eller skrota dem. Datorn 
föreslår var formatfelen sitter, oftast är det rätt. Det har det lyckas rätt bra med.  
Men en möjlighet till handpåläggning måste finnas i och med att manuella skickar 
till automatiska. 
 
B: Nej, jag tror inte det. Däremot finns ju vissa funktioner som man väldigt sällan 
använder.  
 
C: Det finns sådana som jag sällan använder men jag behöver dem, så nej 
 
 
Får du den information du behöver från gränssnittet? (överflödig?) 
 
A: Ja, det får jag. Jag får mer information, men ibland behöver jag den ena 
informationen och ibland den andra. 
 
B: Ja, både ja och nej eller och både ja och ja, Jag får den information jag 
behöver, men det kommer ju även information in till burken som jag inte är i 
behov av, men det slänger jag direkt. Det är inte så att det är störande men jag 
måste behandla den för att kontrollera informationen så att den inte är någonting 
jag behöver. Det är ju så att vi jobbar på en militärflygplats, även om vi har 
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mycket civil verksamhet. En stor del av meddelanden som kommer via 
mejlfunktionen eller vad vi nu ska kalla det. Och AFTN-nätet hör till civila 
NOTAM vilket är ointressant för mig, men jag måste ändå titta igenom detta, men 
det är klart det är onödig info. 
 
C: Nej jag är nöjd, jag är väldigt nöjd med den delen 
 
Tycker du att gränssnittet är användbart? (användarvänligt & 
ändamålsenligt) 
 
A: Ja,  absolut. Tror att vi har lyckats väl över medelmåttet. Jag tror att speciellt 
speciella system som bara är gjorda för en liten nisch blir bra mycket bättre än 
allmänna system. Detta på grund av att det i dessa små system är operatörerna 
som är experterna. Detta gör att de får mer gehör för sina åsikter, för annars 
kommer operatörerna inte att använda systemet. Däremot när projektledningen 
mer i detalj vet vad de ska göra så går de in och styr mer och lyssnar mindre på 
operatörerna. 
 
B: Ja det tycker jag. 
 
C: Jo det är det, det är precis vad jag behöver som det ser ut idag. Det är om man 
skulle göra en väsentlig förändring i blanketten hur den ska se ut, men jag kan inte 
se att man kan göra speciellt mycket på den delen. Det har nog nått så långt det 
kan nå tror jag. 
 
Är programmets funktioner strukturerade efter dina uppgifter/arbetssätt? 
 
A: Ja det tycker jag nog. (se föregående svar) 
  
B: Ja 
 
C: Ja det är det, det händer rätt saker. Det här med hur man tar sig fram i fält och 
sådant där blir korrekt, och när det inte har varit det så har de fixat det. Har inget 
att invända mot gränssnittet. 
 
Kommer du åt att arbeta med systemet när du behöver det? (downtime?) 
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A: Det förekommer avbrott men de är acceptabla, om det kommer fem minuter 
senare och det finns backup så jag kan få fram den info jag behöver och få iväg 
den med fax eller dylikt.  Man behöver aldrig ställa in någon flygverksamhet. När 
det kommer in information och linjen är nere kommer det till växeln/vakten. Den 
sparar då inte på hela telegrammen utan bara från vem till vem och när, d v s 
informationen går förlorad. Jag måste ringa och fråga källan: vad skickade ni?  
 
B: Ja, så vidare inte APOSTEL är nere, det är alltså mejlservern. Om den är nere  
kommer jag åt min egen information, men jag kommer inte åt yttervärlden utan 
den, vilket är ett stort problem. 
 
C: Ja, förbindelse problem förekommer när vi inte kan skicka men det är inte 
systemet i sig. Man kan ju diskutera om man ska ha LDP:n och AMP:n i samma 
burk. Jag upplever ibland att det är svårt att göra statistiken i LDP:n på grund av 
att de är så mycket operativt i AMP:n, man blir avbruten. Man kanske skulle 
kunna ta med sig datat och sätta sig vid en annan arbetsposition. Det går inte att 
göra LDP:n i en annan burk. Arbetsuppgifterna kolliderar med varandra. För hög 
arbetsbelastning. 
 
 
Kan du effektivt förflytta dig i programmet och dess olika delar? 
 
A: Ja det kan man göra, fönsterfunktionen är väldigt bra och även scrollisterna 
fungerar bra. 
 
B: Ja. 
 
C: Ja det tycker jag, har funderat på det ibland. Nej, kan inte säga att det är något 
stort fel på det.  – Om man använder en funktion mycket ska den synas mer än 
andra. Har de tänkt på detta? (visar fliksystemet) Om det är någonting som du inte 
vill använda så kan du gå till en administratörsklient och välja bort funktioner. Det 
finns en bra flexibilitet. Jag kan gå in och designa lite själv. Men bara som 
administratör. Det finns en administratör på varje ställe. Civila tornet har samma 
program och de har andra flikar. Man syr ihop paket i  AMP som man behöver. Vi 
har det som alla militära flottiljer behöver. Tror att de flesta har ganska lika. – 
Men det finns plats för individualisering? Ja. Aerotech kan också koppla upp sig 
och ändra om man ringer upp dem. – Skulle du önska att du själv kunde göra det? 
Nej, det är skönt att slippa det. Det hinns nog inte. 
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Finns det utrymme i programmet att individualisera gränssnittet? (hur?) 
 
A: Nej det finns inte utrymme för detta. Alla måste lära sig jobba efter samma 
gränssnitt men det fungerar bra att ställa om sig. Man gör det fort. 
 
B: Nej, och det är också en tanke med att man inte ska göra det. I radarfunktionen   
RDP finns viss mängd där du kan styra färgval, lite menyhantering eller inte 
menyhantering, utan som du sätter fönstret och sånt som är rent personligt, det 
finns det, men inte i Sigmasystemet. – Vad är orsaken till det? Risken att 
klåfingriga går in och ändrar för mycket. 
– Jag tänkte lite med det här att man kan byta färger på radarsystemet men inte på 
Sigma? Behovet det kan jag väl se först och främst är betydligt i radarsystemet 
eftersom du arbetar med en helt annan informationsmängd i radarsystemet än den 
i SIGMA. Att kunna ändra färg, finns ingen anledning till det, man kan säkert 
göra det, men jag har inte satt mig in i det. Men i radarsystemet har du ju annan 
information, radarekon som presenteras i en färg, du har skjutområden som 
presenteras i en annan färg och så har du några ansvarsområden som då 
presenteras med sin färg. Det kan vara mer eller mindre genomskinligt för att 
kunna markera olika områden i varandra så att det går inte att jämföra. Det är 
väldigt personligt just i färgsättningen i radarsystemet. Vi kan inte gå in själva att 
så du kan ändra enskilda färger. Det får man inte göra men man kan välja bland  
fem-sex olika sorters inställningar..  
 
C: (se ovan) 
 
 
Finns det tillräckligt med hjälpresurser i/till programmet? 
 
A: Det finns inte så mycket om man måste ha hjälp NU. Men om man ska få 
igång något under dan så brukar det lösa sig. Det finns ju hjälpfunktioner i 
programmet som talar om vilket format man kan använda, det finns det ju. Jag 
tänkte mer om det hände någonting. 
 
B: Nej det tycker jag inte. Hjälpresurserna i programmet är väl egentligen 
obefintliga förutom användarhandboken och vid felfunktion utanför 
militärflygövningstid är det i princip omöjligt att få fatt i någon på telefon. Det är 
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ju vanlig kontorstid. Kvällar, helger och nätter är det svårt att få tag i någon. Får 
man fel då är det svårt att få det åtgärdat. Det är ett gigantiskt minus. 
 
C: Ja det är bra då jag kan ringa till ett 020 nummer. Jag kan ringa dygnet runt i 
teorin finns det bra – finns det inbyggt i programmet? Nej, jag kan koppla upp 
mig. Egentligen inte, möjligen i blanketten. – Tycker du den är tillräcklig? Ja 
(visar exempel på förklarande förkortningar vad som ska stå i varje fält). Men vi 
har en manual också som vi kan titta i. Det är inte så märkvärdigt. Det är ganska 
självklara grejor egentligen. Vi har gjort en del lokala grejor. Manualerna var 
dåliga förr men är bättre nu. Den är detaljerad, förutsätter att alla är idioter. När 
man gör lokala vet jag vad folk kan.  
 
Vid en första överblick, är det svårt att lära sig utföra uppgifter/funktioner i 
programmet? 
 
A: Ja eftersom den faller tillbaka till blanketten och eftersom den följer den på ett 
bra sätt man känner igen dig. – Om man visste hur man skulle hantera blanketten 
på informationen skulle man kunna hantera detta system? Ja, då skulle du känna 
igen dig. Den övriga informationen är inte krypterad på något sätt, den ser man ju 
vad den är för någonting. Formatkontrollen visar direkt när du fyller i ett fält fel.  
 
B: Det är jag fel man att svara på då jag är väldigt pillig av mig. Om man är en 
någorlunda van datoranvändare är det inga problem att lära sig använda menyn 
och liknande. 
 
C: Nej, jag tror inte det. Vissa funktioner är dock lite kepiga men i och med att du 
sällan använder de funktionerna exempelvis gör om kartan eller färgerna. Det är 
inte tidskritiskt och bråttom (tar upp exempel med skrivare) den visar inte vilka 
som är på. Ibland är det lite teknikernas lekstuga att man gör det svårare än vad 
man behöver (exempel om kalender till strippstyrning) alla veckor lika i systemet. 
 
Har programmet kontroller som förhindrar att man gör fel, vid t ex trial and 
error? 
 
A: Ja programmet har formatkontroller, ganska mycket formatkontroller.  
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B: Ja, framförallt när vi skriver in färdplanen rättar den hela tiden. Du ser 
färdplanen i ett mindre fönster undertill och det rödmarkeras direkt om du har en 
felaktig inmatning. 
 
C: Ja, du kan till exempelvis inte skriva fel format i en färdplan, de är ju väldigt 
styrda blanketterna. Det går inte att sända om jag skriver fel i en färdplan eller 
något annat telegram för den delen. 
 
Motiverar programmet dig till fortsatt användning? (typ av motivation? 
inre/yttre) 
 
A: Ja det har jag, jag har fullt förtroende för programmet. Det tar inte emot att 
arbeta med det. Men man skrattar inte heller. 
 
B: Jag använder det för att det funkar och därför att det är ett av mina 
arbetsverktyg men huruvida det motiverar mig, det är ju mitt jobb i sej. Men jag 
tycker att programmet i sig är användarvänligt, jag känner inget starkt emot att 
använda det. 
 
C: Det hänger samman med hur kul man har på jobbet, jag vet inte vad jag ska 
svara på det, det är ju mycket enklare. Det funkar bra. Det är roligare nu när man 
har frihet att göra saker själv. Jag kan designa som jag vill. Vi har ansvar för det vi 
gör. 
 
Är programmet anpassat för dig som expertanvändare? Anser du att 
programmet har en lämplig detaljeringsnivå? (Visar programmet den 
information som du behöver som expert?) 
 
A: Ja och bara det, inget krafs, utan precis det vi behöver rakt av. Det är klart man 
lär sig ju att använda gränssnittet och anpassar sig det gör man ju naturligtvis. På 
grund av utbildningen så blir alla likriktade. Det är specifikt i den här 
verksamheten. Acceptansen blir bra när alla har samma bakgrund. När någon 
tycker att det inte är bra så är de snabba på att ändra. Det är ett bra underhåll på 
systemet ungefär varje halvår. Det sker förändringar i flyget som gör att det krävs 
ändringar i programvaran. Man ändrar så att det är så likt verkligheten som 
möjligt. 
 
B: Ja det kan man säga 
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C: Svårt att säga, nej den ligger nog på rätt nivå, det är inget extra sådant där att 
det står en massa text som ingen förstår.  
 
Är programmet designat efter dig och dina kunskaper? (tidigare 
arbetsrutiner) 
 
A: Ja på grund av att det bygger på ett manuellt gränssnitt. De nya användarna har 
inte jobbat med det manuella, de har ju bara det här att gå på. Det som de har 
blivit inskolade på. Det är ju lite fusk när jag själv har varit med och designat. 
Man är ju lite subjektiv. 
 
B: Ja det vill jag väl påstå, det är det gjort. Ja. 
 
C: Ja det är ju byggt i nära samarbete med operatörer, det är gjort precis på den 
nivå som vi behöver. 
 
Finns det en gemensam struktur och layout i programmet så att man känner 
igen sig överallt? 
 
A: Ja det tycker jag. 
 
B: Ja  
 
C: Ja, hela konceptet för Sigma är ju integrering så att man har ju strävat efter att 
ha samma design. 
 
Presenteras data i det format som du vill ha det i? (för uppgiften rätt?) 
 
A: Ja, det gör det nog. Det är ju inte jag som kontrollerar formaten utan det är 
centralt styrt. Annars får det inte godkänt. 
 
B: Ja, det tycker jag. 
 
C: Ja det tycker jag, har svårt att se hur man skulle kunna göra det på ett 
annorlunda sätt. Jag tycker det är bra. 
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Uppmärksammas viktig information på ett bra sätt? (intensitetsnivåer, färg 
och ljud) 
 
A: Vi kan lägga till ex ljud men det har vi kopplat ur på grund av att det störde. 
Men vi har färg, gula knappar. Det är jag som skall tala om huruvida 
informationen är viktig eller ej. 
 
B: Du har bara en intensitetsnivå, ljudet har vi slagit av för det är bara irriterande. 
Allt kommer in som ljud markerat på sin särskilda lilla knapp. Allt har samma 
intensitet, oavsett om det är jättejätteviktigt eller mindre viktigt, det kanske kan 
förfinas. 
 
C: Det är bra, helljus vid färdplan. Det finns tre intensitetsnivåer. Inkommande 
meddelande visar gult, läst och ej godkänt meddelande visar grått och i övrigt är 
det en ljusgrå miljö. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel har vi utgått ifrån bilden i teorin (bild 4) som redogör för vår 
tolkning av användbarhetens olika definitioner. I analysdelen avgränsar vi oss till 
att reflektera kring de två huvudkategorierna som bild 4 (det vill säga 
användbarhet) är uppdelad i: ändamålsenlighet och användarvänlighet. I slutet av 
kapitlet för vi en diskussion om generella teorier är applicerbara på 
säkerhetskritiska system.   
 
 

5.1 Ändamålsenligt 
I fallstudien visas att alla användare av SIGMA-systemet, som vi intervjuade, 
tyckte att det i dagsläget fanns den funktionalitet de behöver för att utföra deras 
arbete. De upplever att inga större funktionaliteter saknas. En användare påpekade 
att vissa saker gick att förbättra i LDP:n. I kalenderfunktionen till strippstyrningen 
är alla veckor lika, dock inte i verkligheten och sorteringen av flygplan skulle 
kunna förbättras. Vidare säger användarna att de har användning för alla 
funktioner, men vissa mer än andra. Allwood (1998) och Ottersten & Göransson 
(1993) säger att ett av kraven för att uppnå användbarhet är att ett datorprogram 
tillhandahåller en tillräcklig funktionalitet. Med andra ord menar de att 
programmet skall innehålla alla programfunktioner som krävs för att utföra alla de 
aktuella arbetsuppgifterna. Vi ser att den användare som mest frekvent använder 
systemet, också är den som ser mer möjligheter och behov av förbättringar i 
funktionaliteten. Hur mycket och hur ofta man använder systemet samt om man 
har rollen som administratör påverkar synen på systemets funktionalitet. 
 
Användarna tycker att de får den information som de behöver. De får även viss 
information som är mindre viktig för dem, som de ändå måste ta del av för att 
bestämma dess angelägenhetsgrad. Ottersten & Göransson (1993) menar att 
systemet måste ha en karaktär som följer verksamhetsmålen för att uppnå 
ändamålsenlighet. Det är en fördel om informationen som presenteras på skärmen 
stödjer användaren i sitt uppgiftslösande och i sin datorinteraktion betraktar 
relevanta saker (Allwood, 1998). Användarna får viss information som inte är 
viktig. Studien visar att det beror på filtreringen av inkommande meddelanden.  
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När det gäller strukturen på programmets funktioner tycker användarna att den 
följer deras sätt att arbeta och lösa sina uppgifter. Användarna tycker att det finns 
en gemensam struktur och layout i applikationen. Detta säger de beror på att 
SIGMA:s koncept var integrering samt att man strävat efter att ha samma design. 
Allwood (1998) menar också att det är viktigt att programfunktionerna har en 
struktur som är utformad efter användarens sätt att lösa uppgiften. Detta anser han 
ofta vara lättare att uppnå i program som är utvecklade för en speciell arbetsplats. 
Detta stämmer bra överens med SIGMA-systemets struktur som följer 
användarnas arbetssätt då systemet är framtaget för ett specifikt ändamål och 
skräddarsytt med stor användarmedverkan.  
 
Användarna tycker att SIGMA-systemet har en lämplig detaljeringsnivå för dem 
som certifierade användare. Detta åstadkoms genom att alla genomgår en 
utbildning som är specifik för verksamheten och ett krav för att få använda 
systemet. Vidare tycker användarna att SIGMA-systemet är designat efter deras 
kunskaper och de tror att det beror på deras samarbete med utvecklaren samt att 
det bygger på ett tidigare manuellt system. Shneiderman (1998) säger att man 
måste veta användarens karaktär för att kunna bestämma programmets 
komplexitetsnivå. Allwood (1998) säger även att experter har en större förståelse 
och bättre möjligheter att överblicka uppgiften. Därför menar han att experter 
klarar av en högre detaljeringsnivå än nybörjare. Detta är viktigt att veta då en 
alltför detaljerad nivå eller en för övergripande nivå kan styra användaren i fel 
riktning i förhållande till målet. När det kommer till programmets detaljeringsnivå 
överensstämmer den med användarnas kunskaper och arbetsuppgifter. Orsakerna 
till att detaljeringsnivån blivit lyckad bedömer vi är att användarna, som är 
experter, har fått bestämma detaljeringsnivån under utvecklingsprocessen och att 
de är kapabla att behandla en hög detaljeringsnivå. 
 
Utifrån ovanstående ser vi att användarna anser att systemet har den 
ändamålsenlighet som är en av faktorerna för att uppnå användbarhet. En viktig 
faktor som påverkat detta är att programmet innehåller alla de programfunktioner 
som krävs för att utföra alla de aktuella arbetsuppgifterna. Det finns en gemensam 
struktur och layout i applikationen och systemet är framtaget för ett specifikt 
ändamål och skräddarsytt med stor användarmedverkan. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

5.2 Användarvänligt 
Tidigare tyckte användarna att systemet var lite trögt och oergonomiskt men i och 
med kontinuerliga uppdateringar av hårdvara samt plattformsbytet från Unix till 
Windows 2000, har systemet fått en bra prestanda. Enligt Ottersten & Göransson 
(1993) är det viktigt att systemets funktionalitet uppfyller användarens krav på 
prestanda, manipulation och åtkomst. Detta menar de krävs för att programmet 
inte skall upplevas som trögt och oanvändbart. Med andra ord påverkar 
programmets funktionalitet det grafiska användargränssnittets uppförande. 
Användarna tycker att SIGMA-systemet har god åtkomst. Att kommunikationen 
med den militära mailservern APOSTEL ibland är nere, ser de inte som något 
stort problem. Det finns alltid backup i form av telefon och fax. Allwood (1998) 
påpekar att användaren måste ha tillgång till programmet för att kunna använda 
det. Detta menar han är viktigt för att användaren ska kunna utföra arbetet inom 
avsatt tid. 
 
Datorsystemet har en hög åtkomst och prestanda enligt användarna. Att man har 
anpassat datorsystemet efter omvärldens datorteknologi är orsaken till att 
datorsystemet håller en hög prestanda. Enligt användarna är åtkomsten av 
SIGMA-systemet god, men i ibland finns det ingen åtkomst till APOSTEL-
systemet. Detta innebär att den militära verksamheten inte kan delge sin 
information, vilket resulterar i att SIGMA-systemet inte kan uppnå sitt syfte. 
Detta problem anser vi ligger utanför SIGMA-systemets gräns, även om systemet 
är beroende av informationen från APOSTEL. 
 
Enligt användarna går det inte att individualisera gränssnittet, såvida man inte har 
administratörs rättigheter. Med dessa kan man gå in via en administratörsklient 
och ändra i applikationens utseende för vad som ska visas för användaren. Vidare 
menar de att det inte finns något större behov av att kunna individualisera det 
grafiska gränssnittet. Allwood (1998) säger att genom att individualisera 
programmet tar man hänsyn till de olika sorters användare som finns och deras 
sätt att interagera med programmet. Chansen blir då större att systemet passar den 
enskilde användaren. 
 
 I och med att man inte individualiserar gränssnittet anser vi att man tappar en 
möjlighet att göra det grafiska användargränssnittet anpassat för den enskilde 
användaren. Det går alltså att förbättra individualiseringen ytterligare och 
därigenom interaktionen för att göra det mer användarvänligt. Motivationsnivån 
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för arbetsuppgiften blir annars inte lika hög och detta kan ses som en negativ 
aspekt. SIGMA-systemet är anpassat för arbetsplatsen men inte för den enskilde 
användaren och hans/hennes roll. En orsak till detta anser vi vara att användarna 
kan anpassa gränssnittet till en viss del genom den administratör som finns på 
arbetsplatsen. Enligt användarna är SIGMA-systemet inte individualiserat p g a att 
flygtrafikledningssystem är säkerhetskritiska och väldigt regelstyrda. 
 
Användarna tycker att det finns tillräckligt bra hjälpfunktioner till programmet i 
form av användarmanual och telefonsupport. Inom den militära verksamheten är 
det svårare att få telefonsupport, under flygövningstider, kvällar och helger. Enligt 
Allwood (1998) ska det, när användaren råkar ut för problem, finnas effektiva 
hjälpresurser tillgängliga. Vidare säger han att de viktigaste hjälpresurserna är 
andra människor, pappersdokumentation, programmets hjälpfunktion och andra 
program eller programfunktioner av stödjande karaktär. Hjälpfunktioner i 
SIGMA-systemet finns i form av förkortade etiketter, hjälpfunktioner till vilket 
format man ska mata in i textfält och ett hjälpuppslag. Det finns dessutom en 
övervakningsdel som visar programmets alla delar och dess status. Användarna 
säger att SIGMA-systemet är väldigt styrt av formatkontroller och att det är svårt 
att göra fel. Eftersom individer skiljer sig åt får det olika konsekvenser beroende 
på om användarna är spontana eller reflektiva i sin interaktion med systemet 
(Allwood, 1998). Därför menar han att det är viktigt att systemet tar hänsyn till 
detta. Under intervjun upptäckte en av användarna att det saknades förklarande 
text till ikonerna som fanns i AMP kartfunktionen. För att minimera risken för 
feltolkning bör man vid användning av ikoner använda sig av förklarande text 
som en hjälp till bildens tolkning (Allwood, 1998). Det fanns således överlag bra 
hjälpresurser, men i den begränsade granskningen vi gjorde hittade vi möjlighet 
att förbättra hjälptext till ikoner. 
 
Enligt användarna är det relativt lätt att lära sig arbeta med programmet. De anser 
att man som normal datoranvändare känner igen sig från vanlig Windows-miljö. 
Användarna anser att de får en bra och tydlig feedback från programmen. 
Exempelvis vid inmatningar och ändringar i färdplanen markeras den i tabellen 
med ett plus och vid felaktiga inmatningar markeras den med röd färg. 
Inkommande meddelanden markeras med en gul färg. Allwood (1998) säger att 
kognitiva egenskaper kan påverka hur lätt det är för en användare att lära sig 
utnyttja ett program. I många fall är det bra att program utformas för att 
kompensera brister i kognitiva förmågor hos användaren. Ett sätt att kompensera 
för dessa brister är genom direktmanipulering.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

 
Användarna uppfattar programmet som lättförståeligt. Orsaken till detta kan vara 
att man efterliknat Windows miljö i gränssnittet, och att användarna har en 
tidigare erfarenhet av att använda sig av den miljön. Med andra ord har 
användarna en förståelse för hur representationer i gränssnittet fungerar, detta 
genom tidigare erfarenheter från liknande miljöer. Att användarna säger att de får 
bra feedback av gränssnittet beror på att gränssnittet har lyckats fånga feedback 
som är en del av de kognitiva riktlinjerna. 
 
Användarna tycker att data presenteras på ett bra och korrekt sätt. Användarna 
tycker att informationen är bra kategoriserad med en objektorienterad indelning av 
flikar och fönster. Allwood (1998) säger att man skall lägga upp skärmbildens 
innehåll så att den aktiverar relevanta kunskaper i användarens minne. Detta kan 
man exempelvis göra genom att kategorisera information.  
 
Användarna har en positiv syn på applikationen och har inget emot att använda 
den. Vidare har de förtroende för programmet och en av användarna säger att han 
känner större motivation när han har större frihet och ansvar för det han gör. 
Allwood (1998) menar att det är viktigt att användaren har en lämplig 
motivationsnivå för att kunna prestera väl med sin interaktion med systemet. 
Vidare säger han att inre motivation ger bättre resultat än yttre. 
 
Användarna har en hög motivationsnivå till systemet. Nivån är dock ej så hög att 
den distraherar användarna från sina uppgifter. Vi ser att en orsak till denna 
motivation är att de har varit med och påverkat gränssnittet under 
utvecklingsprocessen och att systemet har förbättrats kontinuerligt under 
utvecklingsprocessen. Detta har skapat ett förtroende för programmet hos 
användarna, vilket har lett till en ökad inre motivation. Något som kan ha 
reducerat motivationsnivån är att det inte gick att individualisera gränssnittet. 
Dessa två orsaker kan förklara den motivationsnivå som de har. 
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5.3 Generella användbarhetsteorier och säkerhetskritiska system 
De användbarhets teorier vi utgått ifrån är generella teorier. Teorin gör alltså 
ingen skillnad på om systemet är ett säkerhetskritiskt eller ett icke 
säkerhetskritiskt system. Teorin tar inte upp begränsningar och anpassningar som 
kan finnas för vissa system. Till exempel i SIGMA-systemet gick det inte att 
individualisera fullt ut då det var hårt regelstyrt inom detta område. I och med att 
teorin är så pass generell gör det att den går att applicera på alla typer av system, 
dock måste användbarheten anpassas till systemets karaktär vilket leder till att 
vissa teorier inte kan appliceras fullt ut. I vilken grad teorin kan appliceras beror 
på de krav som finns på systemet och de krav som användarna har.  
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6 Resultat och slutsatser 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi har kommit fram till utifrån analysen av 
empirin och teorin. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med våran uppsats var att studera om generella teorier kring användbarhet 
är applicerbara på säkerhetskritiska system. För att uppfylla syftet identifierade vi 
egenskaper i SIGMA-systemet och jämförde dessa med användbarhetsteorin. 
Genom denna jämförelse kunde vi sedan se om det fanns faktorer eller krav i 
SIGMA-systemet som står i konflikt med användbarhetsteorin, och därmed gör att 
delar av användbarhetsteorin inte är applicerbar på säkerhetskritiska system. 
Undersökningen bestod av en fallstudie av SIGMA-systemet och kvalitativa 
intervjuer av dess användare. 
 
För att kunna göra en jämförelse mellan SIGMA-systemets egenskaper och 
användbarhetsteorin såg vi det nödvändigt att göra en sammanställning på de olika 
författarnas tolkningar. Då denna sammanställning av användbarhetsteorin inte 
gjorts tidigare ser vi detta som ett betydelsefullt bidrag till forskningen. Vi gjorde 
denna sammanställning genom att gruppera författarnas olika kategorier och 
förenade de som var liktydiga. Detta visualiserades genom en hierarkisk bild 
(bild4). Det vi kunde se efter att vi gjort denna sammanställning var att 
användbarhet bestod av två huvudkategorier: Ändamålsenlighet och 
Användarvänlighet.   
 
I studien fann vi att användarna upplever att SIGMA-systemet har den 
funktionalitet som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete ändamålsenligt. 
Strukturen på programfunktionerna följer användarens sätt att lösa uppgiften 
vilket är i linje med ändamålsenlighet. Systemet har en ändamålsenlig 
detaljeringsnivå som är väl överensstämmande med användarnas kunskaper som 
expertanvändare. Dessa resultat beror på att systemet är framtaget för ett specifikt 
ändamål och att det varit stor användarmedverkan under utvecklingen. 
Användarna får viss information som är mindre viktig för dem, som de måste ta 
del av för att bestämma dess angelägenhetsgrad detta gör att ändamålsenligheten 
inte blir optimerad i detta avseende. Anledningen till detta är att informationen 
som skickas ut inte är specifikt riktad information utan det sänds till alla inom ett 
visst nät (Eurocontrol ATFN). De slutsatser vi kan dra av detta är att systemet har 
uppfyllt ändamålsenligheten till hög grad.  
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SIGMA-systemets grafiska användargränssnitt ger en klar och tydlig feedback till 
användarna, vilket kompenserar brister i användarnas kognitiva förmågor. Detta 
sker genom direktmanipulation vilket är en viktig del av användarvänlighet. 
Strukturen på den information som visas är kategoriserad efter en objektorienterad 
indelning vilket även detta gynnar användarvänligheten. Användarna kan inte 
individualisera gränssnittet, utan det kan endast göras av en administratör. Vi fann 
möjlighet att förbättra hjälptext till ikoner. Avsaknaden av individualisering samt 
bristerna i hjälptexten gör att användarvänligheten inte blir fullt implementerad.  
Avsaknaden av individualisering som exempelvis färgval på menyer beror på att 
användarna ej sett detta behov som nödvändigt. Bristerna i hjälptexten däremot 
såg användarna ett behov av att förbättring. Dessa hjälptexter kan vara exempelvis 
förklarande text till ikoner. Slutsatserna vi kan dra kring användarvänlighet är att 
även de har uppfyllts till hög grad. 

 
Studien visar att de flesta områden inom generella användbarhetsteorier har gått 
att applicera på SIGMA-systemet. Vi fann några få områden där det inte hade gått 
att applicera teorierna fullt ut, vilket främst beror på systemets karaktär som ett 
säkerhetskritiskt system. De restriktioner som finns i säkerhetskritiska system gör 
att användbarhetsteorierna inte går att applicera till sin fulla potential. Trots detta 
visar studien att de generella användbarhetsteorierna till hög grad går att applicera 
på ett säkerhetskritiskt system och kan därför användas som stöd under 
systemutveckling av ett sådant system.  
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8 Ordlista 
 

SIGMA/LDP (Log Data Processing) är ett program avsett att användas för att 
producera statistikrapporter för flygplatser. Programmet utnyttjar radardata och 
färdplaner som loggas av SIGMA RDP samt ett flygplansregister för att 
automatiskt generera statistik över flygplansrörelser och miljöutsläpp för 
flygplatsen. 
 
SIGMA/RDP (Radar Data Processing) är en Windows NT baserad radar 
bildsystem för ATC (Air Traffic Control), kombinerat med avancerade loggnings 
funktioner för radar- och färdplansinformation. Systemet inkluderar även 
funktioner för statistisk information. 
 
SIGMA/FDP (Flight Data Processing) är en avancerad färdplanssystem med ett 
stort antal funktioner inklusive Eurocontrol ATFM meddelande, stripp hantering, 
and geografisk rutt presentation. Systemet har Solaris som plattform. 
 
SIGMA/AMP (Airport Messages Processing) hanterar färdplaner och  
METAR, TAF, etc. och är speciellt utvecklad för små och medelstora flygplatser. 
Systemet har Windows NT som plattform. 
 
SIGMA/MIL TWR (Military Tower) är en variant av SIGMA/AMP som är ägnad 
för militär användning. SIGMA/MIL TWR kommer så småningom att ersätta 
SIGMA/FDP. 
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9 Bilagor (Appendix) 
 

9.1  Frågor till användarna 
 
 

1. Har införandet av systemet gjort ditt arbete effektivare? (hur?) 
 

2. Finns det problem med systemet idag? (vilka?) 
 

3. Har systemet medfört fördelar? (vilka är de främsta fördelarna? 
produktiviteten?) 

 
4. Uppstod det ny funktionalitet tack vare det grafiska gränssnittet? (nya krav på 

användning?) 
 

5. Finns den funktionalitet som du behöver? 
 

6. Finns det funktioner som du aldrig använder? 
 

7. Får du den information du behöver från gränssnittet? (överflödig?) 
 

8. Tycker du att gränssnittet är användbart? (användarvänligt & ändamålsenligt) 
 

9. Är programmets funktioner strukturerade efter dina uppgifter/arbetssätt? 
 

10. Kommer du åt att arbeta med systemet när du behöver det? (downtime?) 
 

11. Kan du effektivt förflytta dig i programmet och dess olika delar? 
 

12. Finns det utrymme i programmet att individualisera gränssnittet? (hur?) 
 

13. Finns det tillräckligt med hjälpresurser i/till programmet? 
 

14. Vid en första överblick, är det svårt att lära sig utföra uppgifter/funktioner i 
programmet? (direktmanipulation?) 
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15. Har programmet kontroller som förhindrar att man gör fel, vid t ex trial and 
error? 

 
16. Motiverar programmet dig till fortsatt användning? (typ av motivation? 

inre/yttre) 
 

17. Är programmet anpassat för dig som expertanvändare? Anser du att programmet 
har en lämplig detaljeringsnivå? (Visar programmet den information som du 
behöver som expert?) 

 
18. Är programmet designat efter dig och dina kunskaper? (tidigare arbetsrutiner) 

 
19. Finns det en gemensam struktur och layout i programmet så att man känner igen 

sig överallt? 
 

20. Presenteras data i det format som du vill ha det i? (för uppgiften rätt?) 
 

21. Uppmärksammas viktig information på ett bra sätt? (intensitetsnivåer, färg & 
ljud) 

 
22. Tycker du att det grafiska gränssnittet har lyckats visualisera tidigare befintliga 

objekt i det manuella systemet? (strippar) 
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