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Bakgrund: Vi har valt att undersöka hur fraktköpare använder sig av Schenker 

AB’s Internetportal mySchenker som består av en samling 

elektroniska tjänster/redskap.  

 

Syfte:  Syftet med denna undersökning är att studera och undersöka hur 

användaren ser på interaktionen mellan sig och Internetportalen 

mySchenker. På grund av tidsbrist så finns en viss begränsning i 

undersökningen, vi har exempelvis inte kunnat göra några 

observationer. 

 

Metod: Kvalitativ metod har utsetts som mest lämplig för att uppnå syftet. 

Data har samlats genom intervjuer av sju personer som använder 

sig av mySchenker i sitt arbete. 

 

Resultat: Resultatet som är baserat på intervjuanalyser delades upp i fem 

kategorier. Dessa är kunskapsinhämtning, mySchenker som 

redskap, arbetsuppgifter, användbarhet/användarvänlighet samt 

önskemål och behov av ny funktionalitet. Utifrån dessa kategorier 

kom vi fram till att mySchenker i sin helhet är användbar och att 

portalen är en helt godkänd sådan med några punkter som bör 

förbättras. 
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Inledning 

De senaste åren har användbarhet och användarvänlighet fått en allt större plats i utvecklingen 

av elektroniska produkter.  Användbarhet och användarvänlighet har blivit så centralt att det 

idag är vedertagna begrepp. Men hur stor betydelse har egentligen användbarhet och 

användarvänlighet?  

 

Det är även viktigt med att ha någon sorts pedagogisk grund vid utveckling av exempelvis 

programvara. Utan en pedagogisk grund finns risken att användbarheten minskar eller 

försvinner, detta eftersom bristen på förståelse för programmet kan ge irritation. Irritationen 

kan bidra till att personen inte lär sig programmet eller använder programmet slarvigt. 

 

Vi har valt att undersöka hur fraktköpare använder sig av Schenker AB’s Internetportal 

mySchenker som består av en samling elektroniska tjänster/redskap. Detta sker genom att vi 

intervjuat personer som använder sig av mySchenker i sitt arbete. Vi kommer även att utföra 

en litteratur- och artikelstudie över vad som anses vara ett användarvänligt och användbart 

gränssnitt utifrån ett designperspektiv för en djupare förståelse för detta komplexa ämne. Vi 

vill med denna uppsats ta reda på hur fraktköpare använder sig av mySchenker som ett 

redskap, hur de lärde sig handha redskapet och eventuellt hur de själva anser att redskapet 

skulle kunna förbättras och utifrån det skapa ett underlag för fortsatt utveckling av 

plattformen. 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera och undersöka hur användaren ser på 

interaktionen mellan sig och Internetportalen mySchenker. På grund av tidsbrist så finns en 

viss begränsning i undersökningen, vi har exempelvis inte kunnat göra några observationer. 

 

Frågeställningar 

Underlättar mySchenker användarens arbete? 

Är mySchenker ett användbart och användarvänligt verktyg? 
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Begrepp 

Vi förtydligar här några av de begrepp vi kommer att använda oss av. 

 

Artefakt - Artefakten är en externalisering av människan, vilket innebär att den gör att det vi 

nu kan klara av att göra inte längre är beroende av vår kropp, det vill säga vår fysiska och 

kognitiva förmåga (Alexandersson och Lantz-Andersson s.203, 2008). 

 

Appropriera - Vi använder ordet ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket ger innebörden ”att 

ta till sig” eller att applicera en färdighet eller att använda inskriptioner (Säljö s.37, 2005). 

 

Externalisering - Med externalisering menar vi i vår uppsats en förlängning av den egna 

fysiska eller kognitiva förmågan, det vill säga att vi tar hjälp av en artefakt för att överkomma 

mänskliga hinder eller begränsningar (Säljö s.16-17, 2000). 

 

Inskriptioner - Fysiska redskap med diskursiva distinktioner inskrivna i sig. Dessa 

inskriptioner kan tjäna som ett externt minnessystem (EMS) för att mediera kunskaper och 

insikter (Säljö s.51-52, 2005). 

 

Mediering - Vi använder begreppet mediering ur ett sociokulturellt perspektiv, där det har en 

central roll. Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningar om världen har vuxit 

fram ur vår kultur. Därför är vi färgade av den kultur vi lever i och dess artefakter. För att 

förtydliga detta så skulle man kunna säga att mediering innebär en förflyttning (dock inte en 

kopia) av kunskap från verkligheten till vårt sinne (Säljö s.81, 2000). 

 

Portal - Enligt Nationalencyklopedin är en portal i datorsammanhang en webbplats på 

Internet som fungerar som gemensam startpunkt för ett antal olika tjänster. Detta är även den 

definition av portal som vi kommer att använda oss av i vår uppsats. mySchenker är således 

en portal i denna mening. 
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mySchenker 

Schenker AB
1
 utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster. 

mySchenker är en portal där Schenker AB har samlat sina tjänster som riktar sig till 

fraktköpare. Vi går igenom mySchenker kortfattat här nedan. 

 

På mySchenker finns alla e-tjänster samlade. Här finns både öppna och behörighetsskyddade 

tjänster. För de öppna krävs ingen inloggning utan vem som helst kan komma in. Med de 

behörighetsskyddade tjänsterna är det tvärtom. Där krävs en giltig inloggning, vilket inte vem 

som helst kan få. Man ansöker om behörighet via mySchenker. Om man använder 

mySchenker utan inloggning, det vill säga utan behörighet, så når man bara de öppna 

tjänsterna. Allmän information är sådan information som är samma för alla, exempelvis 

turlista eller bokning. Har man däremot behörighet, så får man även tillgång till ytterligare 

tjänster såsom kundunik information, exempelvis fakturor, transportinstruktioner och priser 

med mera. Tjänsterna presenteras via flikar i menyer: 

 

Tid & pris - Denna tjänst finns som både öppen och skyddad. Den öppna består av Turlistan 

medan den skyddade består av Prisfråga Sverige samt Price Online Europa. Vi har valt att 

göra indrag för att underlätta läsningen när det gäller sådana här detaljer. 

 

Turlistan är öppen internettjänst där man kan söka information om Schenkers avgångar och 

ankomsttider både inrikes och utrikes. Man anger avgångs- och ankomstort och får sedan direkt 

svar om tider för transsportsträckan. Turlistan gäller dock inte allt, exempelvis visar den inte 

sändningar som innehåller farligt gods. 

 

Prisfråga Sverige, i denna skyddade tjänsten kan man beräkna sina fraktkostnader för 

inrikestransporter. Det gäller således inte gränsöverskridande transporter. 

 

Price online Europa, genom denna skyddade tjänsten kan man få fram fraktkostnaden på en 

tänkt sändning till/från Sverige enligt avtal. Endast fraktkostnaden går att få fram. 

 

                                                 
1
Schenker AB har 3 800 anställda och 42 000 avtalskunder i Sverige vilket gör dem till ett av de största transportföretagen i 

Sverige. Enligt Schenker AB’s hemsida så utfördes 23,5 miljoner gods- och paketsändningar per år. Schenker AB erbjuder 

landtransporter och internationella sjö- och flygfrakter men även konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Vi kommer 

i uppsatsen skriva endast ”Schenker” istället för ”Schenker AB” för att underlätta läsningen. 
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Boka - Denna tjänst tillåter användaren att, istället för att ringa eller skicka fax, göra en 

bokning antingen med eller utan utskrift. Vilket skall fungera som ett alternativ, som inte tar 

lika lång tid. Detta är en helt öppen tjänst och har ingen skyddad avdelning. Via ”boka med 

utskrift” kan man beställa hämtning, skriva ut godkända transportdokument och sända 

transportinstruktioner via EDI (Electronic Data Interchange) till Schenker. Tjänsten är 

kostnadsfri för upp till femtio sändningar per månad per kundnummer. 

 

Sändningsstatus - I denna tjänst kan man följa sin sändning under hela transportkedjan från 

bokning till leverans. Detta gäller både inom Sverige och mellan olika länder. Man kan även 

få kontroll över antalet sändningar som har/inte har levererats under en viss period. Denna 

tjänst har både öppna och skyddade avdelningar. Den öppna består av Tracking och Tracking 

Global den skyddade består av Tracking med kvittens och Advanced tracking. 

 

Tracking - via denna tjänst kan man följa sina sändningar inom Sverige och i Europa eller spåra 

en sändning innan den kommer till Sverige. Är man även inloggad så att man kommer åt den 

skyddade avdelningen så kan man även få en kvittens. 

 

Tracking Global - via denna tjänst kan man även följa sina sjö- och flygsändningar över hela 

världen samt sändningar som går som landtransporter inom Europa. Denna tjänst gör det 

möjligt att söka på befintliga skeppningar genom att exempelvis ange containernummer. 

Statusen på sändningen uppdateras genom olika händelser som registreras. 

 

Advanced tracking - denna tjänst som är skyddad ger en kontroll över antalet utrikessändningar 

som har/inte har levererats under en viss period. Man får en översikt över alla sina beställningar 

inom Europa. Man kan även se detaljerad information om enskilda sändningar och dess 

händelser. 

 

Uppföljning - Denna tjänst är helt skyddad. Här kan man följa upp sina sändningar och 

granska ens debitering. Man får en samlad bild över sina transporter, underlag och kostnader. 

Den består av avdelningarna Fakturastatistik, Transportinstruktion/kvittens och 

Faktura/Saldobesked. 

 

Fakturastatistik - denna tjänst ger en total bild över ens transportkostnader samt förenklar ens 

utrednings- och analysarbete. Resultatet går att ladda ner i olika format, exempelvis Excel. 

Detta är tänkt att effektivisera användarens hantering och bearbetning av informationen. 

Tjänsten går att få i två rapporter: 
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1: Totalrapport – Fakturerat - denna rapport redovisar totalt fakturerat belopp exklusive moms 

varje månad, kundnummer och produkt. Rapporter kan även skapas för flera månader och flera 

kundnummer vid samma tillfälle. 

 

2: Sändningsspecifikation - denna rapport redovisar information om samtliga sändningar för 

vald period, kundnummer och produkt. Man kan här se sändningsnummer, fakturanummer, 

volym, vikt, kundpris och totalt fakturerat per sändning. Man kan även göra en egen sortering i 

resultatet samt även här få det i olika format som exempelvis Excel. 

 

Transportinstruktion/kvittens - denna tjänst erbjuder en att kunna söka transportinstruktioner, 

fraktsedlar m.m. 

 

Sammanfattningsvis har vi gått in på vikten av användbarhet och användarvänlighet 

samt vikten av pedagogisk grund. Vi har även gått igenom vad vi valt att undersöka 

samt hur vi tänkt undersöka detta. Syfte, frågeställningar och begrepp samt 

mySchenker och dess delar har också presenterats. Detta för att få en överblick om vad 

vår uppsats går ut på. 

 

Teori 

I denna del av uppsatsen kommer vi gå igenom teorier kring lärandet ur det sociokulturella 

perspektivet samt om artefakter som redskap och hur vi approprierar.  

 

Sociokulturellt perspektiv - Artefakter 

En av utgångspunkterna om lärandet i det sociokulturella perspektivet handlar om hur 

kunskaper och färdigheter återskapas i samhället, hur de insikter och färdigheter som gjorts av 

tidigare generationer lever vidare och utvecklas i nya sammanhang. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv talar man om att lärande på individnivå sker genom att 

människor approprierar kunskaper och färdigheter. Dessa processer handlar om hur kunskaper 

tas vara på och hur dessa intellektuella och fysiska färdigheter sedan kan appliceras. 

 

Approprieringar av kunskaper pågår ständigt, någon begränsning till en särskild miljö eller 

situation existerar inte. All interaktion mellan människor leder till att kunskaper och 

färdigheter förs vidare till nya sammanhang. Människan kan inte undvika att lära, det är något 
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som sker utanför vår kontroll. Frågan är vad vi lär oss. Man skall inte se överföringen av 

kunskap mellan människor som något mekaniskt, vilket termen appropriering signalerar. 

Enligt Säljö (s.15-16, 2002) fungerar vårt lärande på så vis, att vi formas intellektuellt och de 

kollektiva kunskaperna möter våra egna. Det som uppstår vid ett sådant tillfälle är ingen 

spegelbild av kunskaper och färdigheter utan något mycket mer dynamiskt och subtilt. Han 

menar att det är något delvis nytt och unikt men samtidigt grundat i sociohistoriska processer. 

 

Artefakten är en externalisering av människan, vilket innebär att en artefakt gör att det vi nu 

kan klara av att göra inte längre är beroende av vår kropp, det vill säga vår fysiska och 

kognitiva förmåga, menar Alexandersson och Lantz-Andersson (s.203, 2008).  Vi använder 

idag artefakter för att lösa problem, ofta helt oreflekterat av att mycket av våra kunskaper 

finns i just användandet, i medieringen av dessa redskap fortsätter Alexandersson och Lantz-

Andersson (s.204, 2008). Vidare skriver de att en artefakt ofta bara är ”döda ting” när den inte 

används. Men när artefakten används så blir den ett redskap som vi medierar verkligheten 

genom.  

 

Alexandersson och Lantz-Andersson menar att vi flyttar mycket av våra kunskaper till bruket 

av artefakterna. De menar dock inte att det är i själva artefakten som kunskapen finns, utan att 

det är i förhållandet mellan människa och artefakten. Det är således i vårt handhavande av 

artefakten som kunskapsutveckling sker. Vidare menar de att vi kan se människans utveckling 

som en ständigt ökande mängd verktyg vilka skapar en artificiell verklighet, vilken vi känner 

som vår kultur. De skriver att det finns en växelverkan mellan artefakterna och vår kultur. 

Verktyg skapas av kulturen men kulturen skapas också i användningen av dessa artefakter 

menar Alexandersson och Lantz-Andersson (s.204, 2008). 

 

Kniv, bil och dator är exempel på primära artefakter. Dessa primära artefakter kan ses som en 

förlängning av våra kroppar, så kallade externaliseringar. De primära artefakterna bör eller till 

och med måste ses och förstås i sina sammanhang, det vill säga att man ser dem i sin rätta 

kontext eller i den aktivitet de ingår i, skriver Säljö (s.97, 2005). Säljö menar att artefakten 

påverkar hur ett moment genomförs. Han menar vidare att artefakten ofta leder till att 

användaren agerar på ett visst sätt. Han gör en liknelse vid att om man har tillgång till en stor 

maskinpark i jordbruket så förändras även sättet man jobbar på jämfört om man inte hade haft 

tillgång till dessa artefakter. 
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Sekundära artefakter är redskap som återskapar insikter och begrepp som ger oss modeller för 

hur vi ska tänka eller handla. Detta kan vara artefakter såsom manualer, beskrivningar för hur 

man monterar en produkt, ett recept eller liknande. Dess primära uppgift kan sägas vara att 

beskriva hur vi skall gå tillväga i en given situation, att styra vårt sätt att agera och att förstå, 

fortsätter Säljö (s.97, 2005). 

 

Säljö (2005) förklarar tertiära artefakter som en förlängning av de sekundära artefakterna. De 

handlar om hur man kan framställa, förstå och analysera världen. Säljö skriver att virtuella 

världar i form av datorspel kan vara exempel på tertiära artefakter. Vetenskapliga resonemang 

eller estetiska objekt såsom en roman, staty eller en designers försök att konstruera en bättre 

produkt, där kreativa uttryck och förståelse är produkter av aktiviteterna. 

 

Säljö menar vidare att de tertiära artefakterna aldrig skall ses som betydelselösa i relation mot 

de primära. Dessa tertiära artefakter har i många fall potential till att bli primära artefakter 

fortsätter Säljö (s.99, 2005). Han exemplifierar detta genom att visa på hur lastbilsdesignern 

ritar flera förslag på hur framtidens lastbilar med olika typer av krockskydd som skall skydda 

personbilar kan se ut. Kanske blir inte alla realiserade, men idéer, tankar och lösningar kan bli 

delar av nya modeller och blir på så sätt delar av nya primära artefakter. 

 

Det krävs en omfattande förberedelse för att använda många av de tertiära artefakterna för att 

behärska dessa i sin kontext. Säljö (s.99, 2005) menar att det krävs en annan sorts 

förberedelse än för de primära artefakterna.  

 

För att kunna konstruera ny och revolutionerande arkitektur på ett ritbord eller med hjälp av 

avancerade datorprogram, behöver man inte själv kunna bygga huset i fysisk mening. Man 

behöver inte kunna snickra, mura, sätta in glas, installera elektricitet, vvs-utrustning och så 

vidare. Däremot måste man indirekt behärska dessa aktiviteter, veta vad de innebär, vilka 

möjligheter och svårigheter som finns med de olika teknikerna och så vidare. Annars blir man 

inte långvarig i en verksamhet där man arbetar med tertiära artefakter. I förhållande till mycket 

av den primära produktionen kan således arbetet med tertiära artefakter framstå som tämligen 

abstrakt och svåråtkomligt för den som inte ägnar sig åt verksamheter där sådana redskap är 

centrala - Säljö (s.99, 2005). 
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Vidare skriver Säljö att det är rimligt att se olikheterna mellan typerna av artefakter som en 

fråga om hur de används snarare än om hur värdefull artefakten i sig själv är. 

En artefakt kan vara både primär och sekundär beroende på hur den används, förklarar Säljö 

(s.100, 2005). Han tar upp kartan som ett exempel. Använder man den för att lära sig var sjöar 

och städer ligger, så är det en sekundär artefakt, medan om man använder den för att hitta en 

plats när man är ute och åker bil, så använder man den i första hand som en primär artefakt. 

Han menar vidare att det är individers eller gruppers handlande i anpassning till omgivningen 

som är det som bestämmer artefakternas och alla kulturella redskaps funktion. 

 

Säljö skriver att Cobb och Latour menar att de sekundära och tertiära artefakterna är centrala 

ur lärandesynpunkt. Detta genom att de bygger på och utvecklar olika slags representationella 

system. De medierar information om och perspektiv på omvärlden genom inskriptioner i form 

av texter, diagram, bilder, tabeller och andra liknande kulturella redskap som bidrar till att 

strukturera vad vi ser, hör och upplever, menar Säljö (s.100, 2005). 

 

Sammanfattningsvis har vi gått igenom lärandet och artefakter ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Vi har även gått in på hur vi approprierar och mer djupgående om artefakter. Det 

finns primära, sekundära och tertiära artefakter. Att ha läst detta har sin vikt eftersom dessa 

begrepp används i uppsatsen en hel del. 

 

Tidigare forskning 

Enligt Nationalencyklopedin så betyder design formgivning, det vill säga gestaltning av ett 

hantverksmässigt eller industriellt framställd produkt och miljö. Hedman och Palmcrantz 

(s.10, 1997) använder rubriken ”Behövs design?” och fortsätter med att programvara 

utvecklas snabbt, särskilt inom Internet. För just Internet är utvecklingstakten upp till nio 

gånger snabbare än för exempelvis traditionella program såsom ordbehandlare. Detta är inte 

så konstigt menar Hedman och Palmcrantz eftersom många intressenter vill vinna tidiga 

marknadsandelar. Det är således inte konstigt att tekniken hamnar i fokus eftersom det är de 

tekniska möjligheterna som programvaruleverantörer skyltar med och försöker locka oss till. 

Tekniken ger oss nya möjligheter men frågan kvarstår, vad skall vi använda tekniken till? De 

skriver vidare att man i alla fall dagligen ser exempel på hur vi inte vill använda den. Få 

människor kan använda alla funktioner på sin blu-ray spelare, ännu färre känner till alla 

funktionerna i deras ordbehandlare. De flesta behärskar inte mer än de funktioner som gör att 



Kerim Samoud 

Niklas Mohlin 

13 

 

de får jobbet gjort. Man kan säga att de använder runt fem procent av alla funktioner i ett 

avancerat program. 

 

För att få ett system (exempelvis en portal) med bra användbarhet så finns det fyra 

grundprinciper som man kan utgå ifrån. Gulliksen och Göransson (s.107, 2002) presenterar 

Goulds principer som krävs för att ett utvecklingsprojekt skall anses användarcentrerat och 

dessa är följande: 

 

Tidigt, och kontinuerligt, fokus på användarna - Det första man bör göra är att fastställa vilka 

användare som kommer använda designen. Man bör därefter studera dessa användare för att få 

en förståelse om dem. Detta genom att studera olika inställningar samt att studera det 

förväntade arbetets natur. Genom detta kan man få en förståelse över vilken användarvänlighet 

samt vilka funktioner som kan behövas. Det är viktigt att få med användarna i designteamet. 

 

Empirisk mätning - Man bör observera och mäta tidigt i utvecklingsprocessen hur användarna 

reagerar på olika delar, exempelvis skisser eller en manual. I efterhand bör användarna få testa 

en tidig version. Vid ett sådant tillfälle är det bra att observera och analysera deras beteende och 

deras reaktioner. 

 

Iterativ design - När det upptäcks problem under användartesterna så bör dessa åtgärdas direkt. 

Detta menar Gulliksen och Göransson är en iterativ process, att det finns en cyklisk process av 

design, utvärdering, omdesign och så vidare som skall upprepas så ofta det går. 

 

Integrerad design - Alla de komponenter som ingår i användbarheten måste utvecklas 

samtidigt, det bör ligga en ansvarsroll för dessa. Det krävs ett undantag gällande integrerad 

design från fragmentiserade utvecklingsmetoder där olika användbarhetsaspekter utvecklas när 

det gäller sammansatta avdelningar, divisioner, städer eller företag som inte har någon fasthet 

mellan varandra. Att användbarhet är viktigt är något som integrerad design förutsätter. Att 

satsningar görs i ett tidigt stadie (Gulliksen och Göransson s.108, 2002). 

 

Användbarhet 

Carl Martin Allwood är professor i psykologi och har skrivit en hel del om MDI (Människa-

datorinteraktion). Allwood (s.10, 1998) skriver att poängen med att använda datorer är för att 

det skall bli enklare och snabbare att utföra en uppgift. Man vill använda den tid man har för 

att koncentrera sig på uppgiften, inte på något annat såsom exempelvis problem med 

hårdvaran eller mjukvaran. Oftast vill man även, förutom att lösa själva uppgiften, också höja 
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kvalitén på arbetsresultatet. Allwood menar att vi vill att datorn skall hjälpa oss att höja vår 

produktivitet. 

 

Tidigare gick man mycket efter att så länge programmet har en tillräckligt stor funktionalitet, 

så kunde man nå de flesta syften. Med funktionalitet menar Allwood att programmet skall 

innehålla alla de programfunktioner som behövs för att lösa de aktuella arbetsuppgifterna. 

Detta är givetvis ett nödvändigt krav att ställa på ett datorprogram menar han. För att uppfylla 

ett sådant krav för ett program krävs det att genomföra en så kallad verksamhetsanalys. 

Vidare undersöker man även arbetstagarens informationsbehov. 

 

Att programmen även måste ha god användarvänlighet har gradvis ökat mer och mer. Detta 

för att få den eftersträvade höjningen i produktivitet. Om inte användaren kan eller vill 

använda programmet på ett optimalt sätt, så spelar det ingen roll hur bra funktionalitet ett 

program än har, menar Allwood. Produktiviteten avgörs numera istället av den effektiva 

funktionaliteten, vilket betyder att interaktionen mellan programmets funktionalitet, 

programmets användbarhet och den utsträckning i vilken användarens informationsbehov 

måste tillgodoses. 

 

Det finns fyra olika faktorer som tillsammans bestämmer ett programs användbarhet. Dessa är 

anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens. Vi presenterar 

dessa nedan: 

 

Anpassning - Programfunktionerna skall vara utformade så att den på ett optimalt sätt skall följa 

strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. Detta är ofta lättare att förverkliga om 

utvecklingen av programmet görs för en speciell arbetsplats, detta eftersom då uppgiftens 

karaktär är tydligare. 

 

Användarvänlighet - Denna term används tyvärr ofta på ett oklart sätt men man kan säga att 

användarvänlighet innefattar ett antal olika aspekter skriver Allwood (s.12, 1997). Ett 

grundläggande perspektiv är åtkomlighet. Åtkomlighet är aktuellt i flera sammanhang. Den som 

vill använda sig av programmet måste exempelvis ha tillgång till det. Denna åtkomlighet kan 

gälla en terminal eller en dator att arbeta på och ifall denna terminal eller dator behöver ha 

åtkomst till exempelvis, en server, som har programmet som skall användas så får inte denna 

vara avstängd eller ha svarstider som är för långa. Denna åtkomlighet gäller också inom ett 

program, då gäller det istället hur fort man kan komma åt olika delar i programmet. Om det 

finns brister gällande åtkomligheten så finns risken att personen väljer ett annat sätt för att lösa 
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uppgiften, ett sätt som kan ta längre tid.  

 

Allwood menar att en viktig del av användarvänlighet är att programmet ställer krav som är 

kompatibla med och som dessutom ger stöd för användarens sätt att fungera mentalt. Några 

exempel kan vara att den information som programmet medför till användaren inte överskrider 

den mängd som användaren kan ta in. Programmet bör heller inte uppmuntra fel från 

användaren genom att kräva svar som direkt strider mot användarens förkunskaper. Allwood 

fortsätter att det även är bra om programmet, via den information som presenteras, ger stöd åt 

användarens minnesprocesser så att denna i sitt uppgiftslösande och i sin datorinteraktion 

beaktar relevanta saker och exempelvis väljer lämpliga alternativ i gränssnittet. För att kunna se 

till att programmet på bästa sätt är designat efter människans mentala processer behövs viss 

kännedom om människans minnespsykologi och tänkande, skriver Allwood. 

 

Alla människor är olika och även om det finns mycket gemensamt gällande det psykologiska så 

finns det fortfarande en massa som skiljer. Detta bör man ha hänsyn till när det gäller gränssnitt. 

Man bör anpassa sitt program efter flera olika användare. Då ökar chansen att det passar den 

enskilde användaren, skriver Allwood. Individualisering är således viktigt. Det kan exempelvis 

handla om att programmet klarar olika språk eller att man kan välja hur detaljerad information 

man behöver. Man bör dock vara försiktig så inte dessa val påverkar interaktionerna negativt.  

Allwood fortsätter med att den sista viktiga aspekten är kvalitén på de hjälpresurser som skall 

finnas i ett program. Dessa bör vara effektiva när användaren får problem. De viktigaste 

resurserna är andra människor, manualer, programmets hjälpfunktion och andra program eller 

programfunktioner av stödjande karaktär. 

 

Användaracceptans - Detta innebär att användarna ser fram emot att använda programmet och 

dessutom har god motivation till att göra så. Detta är en viktig del av användbarhet. Enligt vissa 

forskare så är det den viktigaste delen, menar Allwood. Finns ingen motivation så finns risken 

att användaren inte lär sig att använda programmet. Det finns till och med en risk att 

användaren inte använder programmet trots att denna vet hur programmet fungerar. Till sist 

finns risken att programmet även används slarvigt och oengagerat. Detta kan bidra till onödiga 

fel i arbetsresultatet samt att arbetsuppgiften tar längre tid. 

 

Användarkompetens - Denna del av användbarhet innebär att användaren har tillräcklig 

förståelse och tillräckliga färdigheter för att kunna interagera med datorn på ett effektivt sätt. 

För detta så krävs någon form av utbildning för systemet. 

 

Allt eftersom Internet växt så har företagen märkt att det inte räcker att bara ha en webbsida 

på Internet för att attrahera kunder.  De menar att utan en användbar sida så kan inte ett 

företag sälja sina varor eller tjänster. Därför blir det väldigt kritiskt om användarvänligheten 
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och användbarheten inte är goda. Enligt en undersökning skall det ha varit 28 % av alla webb 

sidors affärer som ledde till att kunden blev frustrerad eller att affären rent av avbröts. 

Kombinerar man detta med att 6 % av de användare som lämnat webbsidan i frustration, säger 

att de aldrig skall återbesöka sidan eller yttrar sig nedlåtande om företaget i fråga, så är det 

illa. Dessa siffror visar på vikten av en användbar och användarvänlig sida, särskilt för företag 

menar Shacklett (2001). 

 

Mätningar av webbsidor, så kallade ”Website metrics”, ger information som inte 

användarundersökningar kan bistå med. Dessa metrics ger statistiska data som kan mätas och 

sedan kan förbättras. Dessa data ger oss sedan möjlighet att jämföra andra sidor mot varandra 

på ett vis som inte mänskliga intervjuer kan ge skriver Shacklett (2001). 

 

Mätning av användbarhet 

International Standard Organisation, mera känd under namnet ISO
2
, definierar användbarhet. 

 

Den grad i vilken specifik användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 

ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang. - 

(http://www.iso.org/) 

 

Detta är därför en vedertagen syn på användbarhet rent generellt för mjukvara. De flesta håller 

även med om att det är samma definition vad gäller användbarhet på webben. Battleson et al. 

(2001) menar att MDI rent generellt är lika gångbart på webbsidor som på mjukvara. 

McLaughin och Skinner (2000) har brutit ner användbarhet i följande sex delar.  

 

Kontrollerbarhet (Checkability) - Systemet har eller tillåter kontroller vilka försäkrar 

användaren om att rätt information behandlas i systemet.  

 

Förtroende (Confidence) - Användarna har förtroende i både sina egna möjligheter och i 

systemet. 

 

Kontroll (Control) - Användarna har kontroll över funktionerna i systemet, särskilt över 

informationen som går in och ut från systemet.  

 

Lätt att använda (Ease of use) - Systemet är lätt att använda. 

 

Hastighet (Speed) - Systemet är snabbt. 

 

Förståelse (Understanding) - Systemet och dess utdata är begripligt. 

                                                 
2
ISO kommer från grekiskans "isos" och betyder "lika". Det är en organisation på världsnivå, med medlemsorganisationer 

över hela världen. I Sverige heter representanterna SIS (www.susning.nu/ISO). 

http://www.iso.org/
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McLaughin och Skinner säger att användbarhet är komplext och har stor spännvidd men utan 

tvekan är det användarcentrerat. De menar vidare att det kan vara möjligt att mäta enskilda 

delar, eller i kombination med varandra genom någon form av metric (mätning).  

 

Battleson et al. (2001) skriver att det finns tre typer av användbarhetstestning:  

 

Utforskande, Undersökande och Formell användbarhetstestning och dessa beskrivs enligt 

följande. 

 

Utforskande användbarhetstest - Här efterfrågar man information från användare, vilket kan 

innebära fokusgrupper, intervjuer och enkäter bland annat. Battleson et al skriver att de 

kvalitativa metoderna oftast används tidigt i utvecklingscykeln medan de mer kvantitativa 

används mot projektets slut. 

 

Undersökande användbarhetstest - Detta sker med undersökande metoder såsom heuristisk 

utvärdering eller kognitiva genomgångar. Detta sker ofta genom att projektets designers och 

informationsspecialister sätter sig själva som användare och utför uppgifter för att efterlikna den 

riktiga användaren. Till skillnad från de andra typerna av användbarhetstestning så använder 

man sig här inte av faktiska användare. Heuristiska utvärderingar brukar vanligtvis innebära att 

man kontrollerar gränssnittet mot en ”kontrollista” med designprinciper eller ”heuristisk” 

användbarhetsutvärdering (man brukar skriva heuristisk för att det är mer av ”tumregler” än 

specifika användbarhetsregler). 

 

Formell användbarhetstestning - Denna typ av användbarhetstest sker vanligen genom att man 

observerar användare när de använder en Internetsida eller prototyp för att genomföra givna 

uppgifter. Enligt Battleson et al. så innehåller formell användbarhetstestning punkter som bör 

tillämpas på utvecklingen av webbanvändargränssnitt. När dessa regler tillämpas så resulterar 

de inte bara till en mer användbar sida utan dessa tillåter även designteamet att fungera mer 

effektivt genom att ersätta åsikter med användarcentrerad data.  

 

 Målet är att förbättra användbarheten och användargränssnittet. 

 Testare representeras av riktiga användare. 

 Testare utför riktiga uppgifter. 

 Användarbeteende och kommentarer observeras och spelas in. 

 Data analyseras för att upptäcka problem och föreslå lösningar. 
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Sammanfattningsvis har vi gått igenom vad som menas med design och huruvida design 

behövs. Vi har även gått in på olika sätt och principer för skapandet av bra användbarhet. Vi 

presenterade även så kallade "Website metrics", ISO och MDI. Att ha läst detta har också stor 

vikt eftersom detta är en viktig del gällande skapandet av exempelvis en portal.  

 

Metod 

Här kommer bland annat presenteras vilken metod vi valt och hur vi gått tillväga. 

 

Val av metod 

Den metod vi valt till denna undersökning är en kvalitativ sådan. Jensen (s.12, 1991) menar 

att inom samhällsvetenskapen så brukar kvalitativ datainsamling och analysering inom 

teoriutvecklingsfasen vara den mest lämpliga som metod. Kvalitativ metod syftar på arten och 

egenskapen av något medan kvantitativ metod syftar på hur mycket, hur stort samt mängden 

av något (Kvale s.67, 1997). Eftersom undersökningen avser att sammanställa huruvida ett 

användargränssnitt är användarvänligt och funktionellt eller inte, utifrån användarens syn, så 

anses kvalitativ metod lämpligast. Målet för kvalitativ forskning är alltså inte att finna mängd 

eller egenskaper utan att finna betydelser och mening hos ett fenomen skriver Widerberg 

(2002). Därför valde vi att inte använda oss med hjälp av kvantitativ metod. Både kvalitativ 

och kvantitativ metod har i sin tur en del olika datainsamlingstekniker och/eller metoder. 

 

Intervju 

Kihlström skriver att kvalitativ intervju kan liknas till ett vanligt samtal fast där det istället 

finns ett bestämt fokus. Inriktningen av samtalet bestäms av den som intervjuar som samtidigt 

ser till så att samtalet håller sig inom ämnet (s.48, 2007). Det är viktigt att inte ställa ledande 

frågor eller att styra intervjun. Man kan exempelvis tänka över och exemplifiera sin egen 

förförståelse för att undvika detta. Det är informantens uppfattningar och föreställningar som 

är det intressanta och ens egen förförståelse bör bortses från så mycket det går. Vi alla tänker 

olika beroende på livserfarenhet och detta försöker intervjun reda ut. Kihlström (s.49, 2007) 

anser också att det är viktigt med planering inför intervjuandet. Först måste det tas reda på 

syftet med intervjun, vad man vill veta. Enligt Jacobsen (s.115, 1993) så bör man vara 

försiktig med att ställa alltför långa och omfattande frågor, eftersom man då kan råka ut för att 

informanten svarar på något helt annat. När vi intervjuade så försökte vi hålla samtalet inom 
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ämnet så gott det gick, detta tycker vi fungerade bra. Planeringen innan intervjuerna 

genomfördes genom att kontrollera så att frågorna (se under bilagor) som ställdes var 

relevanta till undersökningen samt att dessa inte var för omfattande. Alla planerade frågor 

ställdes dock inte alltid och ibland fick man formulera om vissa för att anpassa dessa till 

informanten. 

 

Urval av undersökningsgrupp 

När det gäller urvalet av de personer som intervjuats, utgick vi inte ifrån speciell ålder, 

datorvana, utbildningsbakgrund eller bransch. Det viktiga för våra informanter var endast hur 

mycket de använder portalen. Vi har således valt personer som är i kontakt med mySchenker 

mest på företagen. Ju mer de använt mySchenker, desto fler synpunkter får man 

förhoppningsvis, var något vi utgick ifrån. Kihlström menar att vid kvalitativa intervjuer bör 

man välja en respondent som har erfarenhet inom det man avser att undersöka, i detta fall 

mySchenker. Om dessa personer har situationer att berätta om som de varit med om, så anses 

svaren mer tillförlitliga (s.39, 2007). 

 

Av de nio personer som vi fick på vår lista så hade vi ett bortfall på två av dessa, eftersom det 

var konstant upptaget under alla de tillfällen vi försökte nå dem per telefon. Totalt intervjuade 

är således sju personer (från sex olika företag). Av de informanter som valdes ut så var 

variationen stor vad gäller vilken bransch de jobbade inom såväl som befattningsgrad. 

 

Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt för detta examensarbete har, när det gäller litteraturen, varit att använda 

oss av diverse bibliotek runt om i Göteborg. För övrig information har vi använt oss av 

Internet och då främst olika artikelsök samt Google. Valet av informanter har skett via förslag 

från två personer på Schenker AB, de första tre ringde de själva upp och frågade för att sedan, 

efter medgivande, gett oss deras kontaktinformation. De andra har vi fått nummer till för att 

själva kontakta. Man kan säga att vi använt oss av två datainsamlingsmetoder där den ena är 

så kallad primärdata. Detta kan man säga är våra intervjuer som har gjorts. Den andra är så 

kallad sekundärdata. Denna kan man säga är all annan information som samlats in såsom 

litteratur och Internet. Alla informanter fick i stort sett likadana frågor, det tillkom ibland 

andra infallsvinklar på frågorna samt vissa nya beroende på informanternas besvarande samt 

erfarenhet. Intervjuerna blev cirka femton till trettio minuter långa. Intervjuerna spelades in 
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via två medel, mobiltelefon och mp3-spelare, dels för säkerhetens skull och dels för att kunna 

redovisa vad de sa på ett optimalt sätt. Samtliga intervjuer utfördes ute på arbetsplatserna. 

Informanterna fick reda på att vi utför ett självständigt arbete och således är opartiska, alltså 

inte på uppdrag av någon. För att redovisa vad som sades så använde vi oss av Windows 

Media Player. Det blev mycket tillbakaspolningar, pausande och spelande under nedskriften. 

Först skrevs vartenda ord och hummande ner och efteråt, för resultatet, togs allt som inte var 

relevant bort. I analysen utgick vi från resultatet.  

 

Tolkning och analys 

Malmqvist (s.122, 2007) skriver att man bör ha en viss beredskap inför det arbete som 

kommer gällande bearbetning av exempelvis en intervju. Dessa sker i många 

forskningsprojekt i efterhand. Merriam i Malmqvist menar att insamling och analys, kan i 

kvalitativ forskning ske samtidigt. Merriam menar också att kvalitativ forskning skiljer sig 

från positivistisk forskning på grund av det samspel som sker mellan analys och andra 

forskningsuppgifter. Starrin i Malmqvist skriver att många av de försök där man har försökt 

presentera klara skillnader mellan vad som anses vara kvalitativ forskning och kvantitativ 

sådan snarare skapar förvirring. Enligt Starrin i Malmqvist så handlar de kvalitativa 

uppgifterna om karaktär eller egenskapen hos något och att kvantitativ sådan handlar om 

mängden av en karaktär eller av egenskaper hos något. Därför anser Starrin att den kvalitativa 

analysen skall användas för att undersöka egenskaper hos ett fenomen (mySchenker). 

Malmqvist (s.123, 2007) menar att Starrins beskrivning inom den kvalitativa forskningen 

visar på en dimension som syftar till upptäckt av något som kan finnas, men som just då är 

okänd (kritik för mySchenker). När dessa väl är kända så är det möjligt att exempelvis 

undersöka vilken, inom detta fall mySchenker, negativ kritik som oftast dyker upp och vi kan 

således därför belysa vilka delar som först och främst är viktiga att förbättra. 

 

Malmqvist (s.123, 2007) skriver att det är möjligt, där man gör en kvantitativ överblick med 

generalisering, att göra en kvalitativ studie som exempelvis en fallstudie för att undersöka 

fenomenet mer detaljerat. Holme och Solvang i Malmqvist presenterar två utgångspunkter för 

analysarbetet. Den första kallar de för helhetsanalys, vilket innebär att man skaffar sig en 

översiktlig bild av helheten i den information som blivit insamlad. Efteråt väljs centrala teman 

ut där dessa klarläggs. Teman kan innebära att man utifrån insamlad information finner 

återkommande uppgifter som sedan går att generalisera. Det andra sättet med teman är att 
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utgå från enstaka uttalanden och/eller pikar och genom dessa bygga upp en förståelse för den 

information som blivit insamlad. Malmqvist skriver vidare att oavsett vilket sätt man tänkt 

bearbeta informationen så är det viktigt att gå tillväga systematiskt. Man bör prova på att 

försöka se generellt på den insamlade informationen, att skapa en överblick, för att sedan 

studera informationen i detalj. Överblicken försvåras när man studerar i detalj och tvärtom. 

Dock är båda lika viktiga under analysarbetet. 

 

Gulliksen och Göransson (2002) skriver om att teoretisera informanterna innebär att man 

försöker generalisera och kategorisera dessa. Genom att skaffa sig kunskap exempelvis 

genom att studera informanterna så går det sedan att dra slutsatser. Detta kan bli en grund för 

hur och varför personerna, generellt, gör saker och ting. Gulliksen och Göransson menar att 

detta är ett systematiskt tillvägagångssätt och kan till exempel användas i utvecklingsarbeten 

som exempelvis prioritering, källor till krav, källor till designidéer eller för att fokusera 

utvecklingen. Nackdelar som kan uppstå är att en del av utvecklingen gällande systemet kan 

baseras på lösa gissningar alternativt för generella som korrekta eller felaktiga. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Validitet handlar inom kvalitativ analys om att kunna beskriva att man har samlat in och 

bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt skriver Gunnarsson (2002). I den slutliga 

rapporten skall förutsättningar för projektet samt hur resultaten under processen har vuxit 

fram beskrivas. 

 

Det som bör tänkas på är kommunikativ validitet, och med detta menas forskarens förmåga att 

kommunicera hur forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet. Den kommunikativa 

validiteten består av beskrivning av förförståelse, beskrivning av datainsamling, beskrivning 

av urval och beskrivning av analysprocessen. Det är också viktigt med en deltagarkontroll, 

ifall informanterna själva kan rätta felaktiva uppfattningar och missförstånd kan det ibland 

vara positivt. Man kan exempelvis låta den som svarat på en kvalitativ enkät eller en intervju 

själv läsa en utskrift av resultatet för att få chansen att korrigera missuppfattningar. Till sist är 

triangulering också bra att ha med. Detta innebär att man ser problemet eller dylikt ur olika 

synvinklar. Exempelvis kan man intervjua personer med olika relation till problemet. 
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Det kan förekomma en del bekymmer när man talar om begreppet pålitlighet, oavsett vilka 

forskningserfarenheter en forskare som använder sig av kvalitativa studier har. Det 

förekommer även en viss kontrovers kring pålitlighet skriver Ely (s.105, 1993). Vi har talat 

om för informanterna att intervjuerna är helt anonyma. Vi berättade även att endast en titel 

kommer representera dem. Exempelvis ”grossist”. Detta för att öka pålitligheten ur deras svar 

så att de vågar stå för vad de tycker. De fick också reda på att vi samarbetar med Schenker 

och att det är till Schenkers fördel ifall de har kritik. De upplevelser vi hade vid intervjuerna 

var att samtliga informanter var öppna och gärna ville vara med och svara på våra frågor. Inga 

tendenser till försköning eller några tillrättalagda svar fanns i vår mening. Det som skulle 

kunnat göra studien mer tillförlitlig är om vi hade gjort en förundersökning först. 

 

Etiska aspekter 

Björkdahl Ordell skriver att etikens delar inte är något som endast gäller i forskningens 

speciella krav på etik. Detta visar exempelvis det vi kallar för värdegrundsfrågor (s.21, 2007). 

Hon fortsätter med att presentera Singer som är en känd etiker inom filosofi, som menar att 

etik finns som en grund i stort sett all mänsklig aktivitet. De etiska övervägandena styr 

dagligen vårt liv, medvetet eller omedvetet. Etik är inte en massa förbud, inte heller ett idealt 

system som är vackert i teorin men som inte fungerar i praktiken. Ett exempel kan vara, är det 

fel att ljuga om tillfället kan rädda liv? Etik är inte heller något som endast kan diskuteras 

utifrån ett religiöst perspektiv skriver Ordell (s.22, 2007). Singer i Ordell menar att etik är 

något som är oberoende av de olika samhällen som finns. Enligt Singer så har förnuftet en 

central roll gällande etik. Detta anser han är ett rimligt synsätt. Forskningsetiska frågor är 

viktiga, detta eftersom det är viktigt att kunna reglera förhållandet mellan forskare och dess 

forskningsobjekt menar Ordell (s.23, 2007). Vidare skriver hon att det således också är för att 

reglera och problematisera vad som är värdefull forskning. De etiska principerna skall fungera 

som en vägledning. Ordell menar också att det så kallade individskyddskravet måste tas 

hänsyn till under all sorters olika studier. Detta krav delas upp i fyra olika kategorier, vilka är 

till för att skydda individen menar Ordell (s.26, 2007). 

 

Informationskravet - detta innebär att de intervjuade skall bli informerade om uppsatsens 

syfte vilket vi var noga med. Under våra intervjuer så började vi med att tala om för våra 

informanter att vi inte gjorde vår uppsats på uppdrag av Schenker. Vidare berättade vi om vårt 

syfte och att det var ett opartiskt arbete som vi gjorde för eget intresse. 
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Samtyckeskravet - de kontaktade informanterna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan vilket givetvis följdes. Innan vi fick reda på kontaktinformationen för 

intervjupersonerna hade Schenker hört med dessa om det var okej. 

 

Konfidentialitetskravet - information om informanterna skall ges största möjliga 

konfidentialitet och dess personuppgifter skall hållas undangömda så att inga obehöriga kan ta 

del om dem, detta är något som också tas till hänsyn. Vi talade om för informanterna att deras 

identitet skulle förbli hemlig och att vårt inspelade material skulle förstöras så fort vår uppsats 

blivit godkänd. När vi var klara med detta så frågade vi informanterna om de fortfarande ville 

delta i vår undersökning och om de samtyckte så satte vi därefter på vår inspelning och 

startade intervjuerna. 

 

Nyttjandekravet - de uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål, detta är ytterligare en sak vi tar hänsyn till genom att hålla denna 

information hemlig. 

 

Ordell skriver vidare att det är varje forskares och students ansvar att noga fundera på vilka 

konsekvenser studien skulle få för varje deltagare om något av dessa krav inte skulle 

uppfyllas (s.27, 2007). 

 

Sammanfattningsvis har vi gått igenom vilken metod vi valt att använda och på vilket sätt. 

Vidare har vi gått in på hur man går tillväga gällande intervju samt vad man bör tänka på. 

Vårt urval av undersökningsgrupp, tillvägagångssätt, tolkning och analys, tillförlitlighet och 

trovärdighet samt etiska aspekter har även det presenterats. Detta har sin vikt gällande styrkan 

i uppsatsen. 
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Resultat 

analys av intervjuerna 

 

Fem teman är skapade utifrån analys av intervjuerna. Dessa är kunskapsinhämtning, 

mySchenker som redskap, arbetsuppgifter, användbarhet/användarvänlighet samt önskemål 

och behov av ny funktionalitet. I varje del kommer vi påvisa vad analysen resulterade i. 

 

Kunskapsinhämtning 

Denna del handlar om hur de tagit in kunskap för användningen av portalen. 

 

Vår analys påvisar att informanterna främst använder sig av slumpartat testande, ”... det var 

via misstag som vi lärde oss.” var något som vi ofta fick som svar. Lärprocessen som sker är 

en form av konstruktivism där lärarens roll inte är avgörande. ”Oftast var det dem som ringde 

upp eftersom vi hade gjort fel.” och ”Jag provade och gjorde fel och provade igen och efter 

ett tag så blev det rätt.” tyder på att det även finns ett mått av behavioristik i form av belöning 

och bestraffning.  

 

”Nja, inte vad jag vet…” fick vi som svar angående om informanten fått någon manual. Om 

det förekom en sådan så kanske det krävs en bättre introduktion där man även förklarar vad 

som ingår och vad användarna bör göra innan de ger sig in i portalen. 

 

På frågan om informanten fick utbildning så fick vi svar som, ”Inte vad jag känner till men 

det kan man säkert få om man vill men vi provade lite och tyckte att det var så pass enkelt 

ändå i sig själv så att det... det vi använder det till i alla fall då funkar det väldigt bra ändå.” 

Detta tyder på att Schenker vill att lärandet skall ske genom att användarna använder sig av ett 

learning by doing koncept i sitt lärande. ”… ganska många år sedan men då fick vi bara en 

snabb genomgång, sedan blev det inte så mycket mer eftersom det fungerade ju inte riktigt så 

att säga.” tyder på att mySchenker inte var redo för lansering under sin tidiga fas. Antydan 

om att portalen inte var användbar och därmed inte genomtänkt ur ett lärosammanhang är 

tydligt. ”Man orkar inte läsa igenom allt. Man försökte hitta dem punkterna som fanns på 

nätsidan som man skulle fylla i och kolla vad det var som man skulle fylla i och sedan 

chansa.” och ”Men det var via misstag som vi lärde oss.” tyder samtidigt på att användaren 

utgår ifrån att ett behavioristiskt lärosätt är det bästa för denne. Det tycks finnas en tendens till 
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att användarna föredrar att ”lära sig själva”. Dock så anser dessa samtidigt att resurserna för 

att lära sig på egen hand är för små på mySchenker.  

 

”Först fick jag väl lite information om det till att börja med, sedan har jag lärt mig själv 

genom att ringa till en person då på Schenker som kunde det här bra då och sedan då efter ett 

tag så har vi varit på lite mer utbildningar hos Schenker.” Här tyder det på att 

kommunikationen mellan dem som lanserade mySchenker och vissa kunder har varit 

bristfällig då, det tydligen funnits utbildningar att delta vid. Kan det även vara så att 

informanterna inte varit intresserade eller helt enkelt glömt bort att detta fanns? Att skicka 

med en bunt med papper till ett nytt system kanske inte är det effektivaste, eftersom de flesta 

av informanterna angett att de inte orkat läsa igenom allt. Det kan således ha undgått dessa att 

utbildningar finns. 

 

”För just mySchenker har det mer varit att en kan det här och så har denna visat en och så 

vidare. Men vi har fått tagit kontakt ibland med en tjej på Schenker för just fakturabiten.” 

Detta visar att somliga lärt sig av varandra till viss del, man delger varandra med kunskap. 

Här märker man också att det finns både en support och en helpdesk, vilket inte alla hade klart 

för sig. ”Jag tror de har telefonsupport i alla fall, eftersom att de har ringt upp.” Att 

strukturera upp de papper som skickas med kanske vore ett bättre sätt att förmedla kunskap 

på. Det kanske även skulle behövas någon form av presentation i och med införandet av ett 

sådant här system. 

 

”Får vi en fråga om någon leverans som inte kommit så går jag i första hand in i mySchenker 

för att se om transporten är levererad och i bästa fall hitta en kvittens för att se om någon 

tagit emot utan att ha sagt någonting. Hittar vi en sådan så säger vi till kunden ”Hallå, ni har 

ju skrivit på fem däck igår?”, hittar vi dock ingen kvittens så får vi ringa till Schenker och 

fråga dem för att undersöka vad som hänt med sändningen.” ovanstående visar att de ringer 

helpdesken om de inte hittar ett paket, medan supporten tycks användas till felanmälningar 

om något slutar fungera eller om störningar uppstår. Informanten berättar vidare att det främst 

gäller leveranser/logistik på detta nummer. 
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På frågan om de använder sig av supportfunktionen som finns på mySchenker, fick vi klart 

för oss att denna funktion inte kändes till då vi endast fick svar som ”Har jag aldrig vetat 

om.”, ”Nej, aldrig.”, ”Nej, det har jag missat.” och så vidare. 

 

mySchenker som ett redskap 

Denna del handlar om allmänna åsikter om hur informanterna ser mySchenker som ett 

redskap. 

 

Användarna är medvetna om att de använder Internetportalen mySchenker som en artefakt 

vilket ”Alla upplever det som ett bra hjälpmedel” och ”... det fungerar liksom istället för att 

skriva för hand som vi gjorde innan och saker kom bort innan och nu kan man istället söka 

via mySchenker då, vart paketen är någonstans, och man kan följa dem. ” visar på. 

 

”Jag tycker det är ett jäkla bra instrument att använda, det tycker jag absolut.” Vissa går så 

långt att de kallar mySchenker för ett redskap eller instrument. Här kan man även se att 

användaren fört en dialog om att han föredrar att använda sig av mySchenker som redskap 

istället för ett annat redskap. Slutsatsen till detta fall visar på hur kunskapen som tidigare var 

hos helpdesken numera är externaliserad till artefakten mySchenker. ”Nej, i sådana fall 

privata fraktbolag, mindre fraktbolag.” fick vi som svar om andra alternativ till mySchenker. 

Detta visar att ifall man vill byta portal så är det ett helt nytt fraktbolag som gäller.  

 

 ”Annars får jag ju börja ringa och jaga eller hålla på och maila och vänta, lägga papper på 

hög och vänta på svar då. Här sitter du med ett papper i handen och gör det färdigt innan du 

går vidare då, det är ju mycket enklare.” Förtydligar ytterligare hur användaren anser att 

mySchenker har underlättat deras arbete, vilket är en artefakts huvudsakliga uppgift. 

De som använder de mer basala funktionerna är främst ute efter att det skall gå snabbt och 

enkelt.”Vi får de vi vill ha, vi vet vad vi får och vi går in för att hämta när vi använder det så 

det funkar riktigt bra”. Analysen tycks peka på att de basala användarna ser på mySchenker 

som en primär artefakt medan de mer avancerade användarna tycks ha en mer tertiär syn på 

mySchenker som artefakt. 

 

”Vi var inte förberedda alls, det bara kom, vi hade fått information om att det skulle komma 

men vi hade inte gjort något speciellt själva innan.” Tyder på att förberedelsen inte var den 
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bästa, att ha förberedda användare är en viktig del för att kunna ta åt sig informationen bitvis 

istället för allt på en gång. Någon form av utbildning innan lansering skulle ha varit det 

optimala eftersom informationen då inte blir lika överflödig. 

 

”Det positiva är ju att du finner ju all information i stort sätt och det är lättanvänt och det går 

fort att logga in och ta fram priser och sådant där, man behöver inte ringa och fråga och leta 

utan man hittar allt på nätet, väldigt positivt.” Detta tyder på att mySchenker är ett givet 

verktyg. ”Ja, absolut... absolut, definitivt.” är ett av de positiva svaren vid frågan om 

informanten anser att portalen underlättat. Samtliga informanter ansåg att mySchenker 

underlättade deras arbete mer eller mindre. Detta tyder på att portalen är välkommen trots en 

del brister. 

 

”mySchenker är väl bara för att det ska vara enkelt för båda parter.” Detta kan tolkas på 

olika sätt, man skulle kunna tolka det som någon slags irritation med att artefakten för vissa är 

överflödig och att mest Schenker drar fördel av denna. Man skulle också kunna tolka det som 

att informanten anser att artefakten minst är lika viktig för Schenker som för henne. Kanske 

bör man ställa användarna av artefakten frågor om förbättringar och önskemål för en ökad 

trivsel? Kanske skulle man kunna välja per login vilka delar som skall framgå för lättare 

översikt? 

 

Arbetsuppgifter 

Denna del handlar om vilka uppgifter som främst informanterna använder portalen till. 

 

Analysen av vad användarna hade för primära uppgifter i portalen, visade att det fanns ett 

samband mellan hur avancerade deras kunskaper i portalen var och hur stor del av utbudet av 

tjänster som användes. ”Det är egentligen bara det att söka sändningar och även hålla på 

med att boka upphämtningar härifrån för sändningar, hämtningar som ska lämnas eller 

skickas tillbaka... så det är egentligen det vi gör.” visar på att användarna är medvetna om att 

mySchenker har långt fler tjänster än vad de själva använder. Att söka på sändningar och att 

titta på inskannade kvittenser är den primära uppgiften. De sekundära uppgifterna är främst 

uppgiften att ta fram prisuppgifter samt att boka sändningar. 
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Endast ett fåtal användare tycks använda de mer avancerade funktionerna. Det är också dessa 

personer som tycks ha störst behov av nya funktioner. ”… väldigt mycket för att tracka vårt 

gods för att hitta vart våra försändelser befinner sig, över hela Europa... Vi använder det för 

att ta fram priser för transporter över hela Europa… Sedan så använder vi det mycket för att 

ta fram kopior för fraktsedlar. Vi tittar på lite andra uppgifter, valutatillägg och oljetillägg 

och hur lång tid det kan ta i tidsaspekt att transportera gods.” 

En annan informant hade det främst till att söka varor. ”Vi har ju kunder som ringer och 

frågar om de här varorna har dykt upp hos oss, var är dem, då får vi söka vart paketen är 

någonstans, det är egentligen det stora som vi använder oss av egentligen, det är att söka 

kollinummer. Och att då snabbt kunna få svaret istället för att behöva fråga… att istället 

kunna gå in direkt och söka vart är paketen och få svar.” 

 

Användbarhet/användarvänlighet 

Denna del handlar om informanternas åsikter och förväntningar kring att arbeta i portalen. 

 

I vår analys kring användbarhet och användarvänlighet, har vi först och främst utgått ifrån 

ISO definitionen av vad användbarhet är. ”Den grad i vilken specifik användare kan använda 

en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.” 

 

”De har någon grej på sidan som man kan, man ska skriva ut dem här… fraktdokumenten och 

sedlarna som man ska klistra fast på paketen, det är på en särskild klistergrej och den, det 

finns någon sådan där som man kan klicka på för att beställa dem, men man kommer inte 

riktigt någonstans. så det är svårt liksom, man ska kunna beställa men det går inte riktigt, då 

kommer man till någon annan sida så det är lite konstigt” Här tar det tydligen stopp, man kan 

då ställa sig frågan om det är ett fel i portalen eller om det är användaren som gör fel. Det kan 

vara värt att ta en titt om detta är en del av portalen som inte används så ofta och därför inte 

fått någon felanmälan. Det kan också ha varit något tillfälligt och i sådana fall borde 

information ha funnits eftersom nu användaren troligtvis inte kommer försöka använda 

funktionen igen. 

 

Det fanns en del förväntningar innan portalen lanserades, ”Enkel information så att man kan 

förstå det, att man enkelt kan skicka iväg sitt paket.” förväntade sig en av informanterna. ”Det 
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är alldeles för mycket information, jag tycker inte det är bra för jag blir förbryllad. Det är 

som en djungel där inne. När man exempelvis vill göra en prisförfrågan så är det jättemycket 

nyheter. De bombarderar en med information lite för mycket.” Somliga informanter uppfattar 

dessvärre överflödig information, vilket ger en svårare överblick och kan bli ett problem att 

orientera sig i. Att hitta tillbaka till sin position kräver tid och mer koncentration vilket kan ge 

onödig trötthet i längden. ”Jag blir ju förbannad varje gång jag skall sätta mig ner med 

programmet men det handlar ju inte om att sidan är dålig, det kan jag inte tänka mig, det 

handlar mer om att det är för mycket information!” är ytterligare ett påpekande från en annan 

informant. 

 

Det kunde vara problem i början med att skicka paket. ”Vi skrev i och skickade iväg och så 

ringde de upp för då vad det något som var fel... så får man skicka in en gång till... de första 

paketen var inte så jätteroliga, tog väldigt mycket tid.” Detta tyder även på att mySchenker 

har en brist i sin kontrollerbarhet eftersom paket går att skicka iväg trots bristfälligt ifylld 

information. 

 

”Nu gör man ju det. första gången så vad det ju ganska svårt att hitta, för det så himla mycket 

information på sidan. Och det står den här, överskriften är liksom så jätteliten text och så 

kommer det upp pytteliten liten tunn text där man ska trycka för att man ska kunna komma till 

rätt ställe.” Kanske bör det göras en kontroll med olika webbläsare? En av informanterna 

angav att de använde FireFox exempelvis. 

 

”När man ska skriva ut de här dokumenten, så är det en ruta som är längst ner, om det är 

skriv ut kvittens eller något. Där är det en sådan ruta som man kan klicka på, då händer 

inget. Men jag vet inte om det är samma grej för det står någonting annat, det är som en 

meny här uppe där det står skriv ut blabla kvitto något. Den går inte att trycka på.” Även här 

kan det handla om en annan webbläsare. 

 

Vår analys tyder på att det finns brister i tjänsten för att ladda upp fraktsedlar, ”Det enda 

problemet är att ladda upp grejer på mySchenker, ”ett fel har inträffat”, är det ständigt när 

det är tunga filer, där de ska ladda upp många fraktsedlar, då dör den helt plötsligt… funkar 

inte det.” Detta påverkar användbarheten negativt på många plan. 
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”Är allting med som ska vara med? Sedan när man kollar igenom sidan så finns det 

rullgardinsmenyer där man kan välja vart saker ska ifrån och till, när man väl valt så hoppar 

sidan till så man tappar bort sig.” Detta kan ses som en brist gällande kommunikationen 

mellan användare och program. Det är viktigt med full kontroll för användaren för att det 

skall gå så smidigt som möjligt och att tappa bort sig i en process kräver onödigt tidsspill. 

 

När vi analyserade mySchenkers hastighet så visade analysen på att mySchenker som 

webbportal hade god hastighet och responstid i de flesta områden. Många anser att just 

mySchenkers hastighet och effektivitet är dess styrka vilket oftast visade sig i svar såsom 

”Det positiva är ju att du får fram de uppgifter du vill ha väldigt fort.” Däremot visar 

analysen att det finns vissa flaskhalsar i tjänsten som helhet, dessa är dock främst naturliga 

orsaker såsom att e-post som medium är otillräckligt. 

”Jag brukar alltid ringa... för oftast om det är någonting som du behöver ha kontakt med så 

är det ju någonting som är akut eller bråttom då och det vill man gärna inte skicka mail för 

det kan ju i värsta fall bli liggande ett tag innan det blir besvarat då.” Ett annat svar visade på 

att hastigheten på mySchenker blev reducerad på grund av att inte tillräckligt goda kunskaper 

hade uppnåtts ”Ens egen okunskap när det gäller att skicka paket... när man inte hittar det 

man ska fylla i... det är väl mest det som är tidskrävande”. En annan kategori som sägs vara 

tidskrävande är när det handlar om fraktsedlar, främst information från dem för utskrift. ”Det 

som är mest tidskrävande som jag tycker är ju att när man ska leta fraktsedlar och innan de 

blippar upp och skriva ut de etcetera, etcetera. Det tar ju lite tid.” 

 

En annan eventuell flaskhals tycks ligga i supporten: ”Det är upp till när de svarar så att säga 

då, hur mycket de har att göra. Men själva systemet, det går fort.” 

 

Användarna tycks ha ett högt förtroende för mySchenker som redskap men det tycks finnas en 

viss irritation över att kontrollen över utdata i form av inskannade kvittenser inte är helt  

100 % tillgänglig. Dessa kvittenser har även varit ett problem i exempelvis Danmark, ”Det är 

ju sådant vi behöver för att kunna bevisa för kunder, många kunder har ingen aning ens om 

att de har tagit emot paketerna, har man kvittenserna så går detta att bevisa.” Det finns alltså 

vissa svårigheter med att få in alla kvittenser. 

 

På frågorna kring mySchenkers lättanvändlighet så fann vi inga större flaskhalsar: 
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 ”Jag vet var jag hittar de jag behöver om man säger så.” var ett typiskt svar. ”Det positiva 

är ju att man finner all information i stort sett och att det är lättanvänt, det går även fort att 

logga in och ta fram priser, man behöver inte längre ringa. Jag ser inget negativt.” var ett 

annat.  Det fanns dock en antydan till att funktionaliteten var viktigare än 

användarvänligheten då det ofta dök upp svar såsom, ”Jag tycker den är 100 % funktionell. 

Jag behöver inga blommor och blad och trevliga bilder utan jag vill ju ha det jag ska göra.” 

Medan andra svarade ”Ser väl ganska neutralt ut.” på frågan om vad de tyckte och tänkte om 

användarvänligheten och det grafiska upplägget på mySchenker. ”Inga större problem, det 

funkar som man tänkt sig.” menade en annan av informanterna, detta kan tolkas som att 

informanten tycker att portalen funkar ypperligt. Frågan man kan ställa sig då är hur van 

denna informant är vid portalen och vilken datorvana denna har. Kanske använder inte 

informanten portalens alla delar? 

 

”Jag tycker det är väldigt, nu är jag ju ganska van i och för sig, men jag tycker det är ganska 

tydligt, fast det är klart under vissa flikar, ibland får man öppna för att se vad var det nu som 

bakom den där fliken men det är ju det här med översikten, det är ju alltid svårt. Men nä, i 

stort sätt så är det bra.” Översikt är en viktig del för att kunna arbeta effektivt, informanten 

tvekar här om tydligheten för portalen. Informanten anser sig van och verkade först nöjd, men 

efter närmare fundering nämns det om flikarnas översikt, vilket drar ner omdömet till att det i 

stort sätt är bra. Att exempelvis kunna presentera flikarnas innehåll i någon slags översikt kan 

vara en lämplig idé. Användaren skall inte behöva gå bakåt i processen under arbetets gång. 

 

Vår analys tyder på att det kan vara bra med tydliga förklaringar på branschspecifika begrepp 

då det råder en viss förvirring hos vissa användare. En informant menade att de vissa av 

begreppen inte helt följs på mySchenker, ”Vi säger fraktsedel när de säger sändnummer.”  

Detta var något som främst var ett problem hos nya användare, men det var även något som 

de mer erfarna också noterade. 

 

Önskemål och behov av ny funktionalitet 

I denna del presenteras informanternas önskemål gällande portalen. 

 

”Typ Cross-Trading som vi kallar det är inte transporter till och från Sverige utan från andra 

tredje land, från Finland till exempel till där vi har vår leverantör till Tyskland eller vad det 
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nu kan vara.” Var ett önskemål som kom från de mer avancerade användarna. Det som menas 

är alltså transportuppdrag som sker mellan länder i övriga Europa, men då fraktbeställaren 

sitter i Sverige.  

 

”Man skulle vilja se någon information för finns det ett sändningsnummer så har den ju 

avgått i alla fall så även om det inte kommer fram till slutkunden, då kan det bara dyka upp 

det där att det finns ingenting, saknar händelse men då skulle man gärna velat se någonstans 

där den har gått. Liksom har den lämnat terminalen? Har den kommit till Borås?” var 

ytterligare ett önskemål från användarna, en viss frustration över okunskapen vart deras paket 

befinner sig kan sänka helhetsintyget. ”Om man skickar last ifrån Sverige till Grekland till 

exempel så går det bara på vissa dagar och där då, så att där kan man ju ha en transit tid på 

kanske fem, sex dagar beroende på och då kunde det nog vara bra och veta vart godset 

ligger, ligger det i Malmö eller var ligger det någonstans, så där hade det nog kunna vara ett 

par steg till.” Fler informationssteg skulle alltså vara till nytta när last eller dylikt skall 

eftersökas. ”När man inte får svar när det inte finns någon information om sändningen, det är 

väl det som är irriterande.” Att inte veta var ens last befinner sig ökar riskerna till irritation 

över portalens begränsningar och information till kunderna begränsas. Detta borde inte vara 

någon omöjlighet, då flertalet leveranssidor har sådana informationssteg. 

 

 ”Varje gång man ska ha mottagaruppgifter och sådana där grejer. Förut räckte det att du 

fyllde i stad eller ibland så postnummer... därför slutade jag använda det och gick tillbaka till 

den gamla faxbokningen igen då.” Något som tydligen fanns förr. Det finns en bekvämlighet 

med att endast behöva fylla i något kort som tidigare fyllts i för att sedan få ett resultat. Nu 

behövs fler detaljerade ifyllningar och frågan är vad som kan ha förändrats? Om det redan 

från början hade varit detaljerade ifyllningar hade det varit ett lika stort irritationsmoment då? 

Alternativt vill användarna att det skall finnas någon slags automatisk ifyllning, en funktion 

som sparar tidigare ifylld information så att man inte behöver ange denna flera gånger.  

 

”Ja… kanske i form av en… tja… de vanligaste paketen… det är väl sällan man skickar iväg 

på ett ovanligt sätt… med en massa bestämmelser och… men visst… fast någon jättefilm 

orkar man nog inte titta på… men ja… vanligaste frågor funkar… om man får problem går 

man ju oftast in på något sådant och tittar…” Fick vi som svar på om frågan angående någon 

utbildningsfilm. Denna utbildningsfilm skulle kunna te sig i olika former. ”Fast någon 
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jättefilm orkar man nog inte titta på, men ja, vanligaste frågorna funkar, om man får problem 

går man ju oftast in på något sådant och tittar”, gav oss dock intrycket att denna i så fall inte 

fick vara för lång utan skulle hållas kort. Det bör således finnas kategorier att välja mellan. 

”Ja, det är i sådana fall något som skulle vara specifikt för just här, något som känner till oss, 

det skulle då bli mer intressant. Det finns säkert saker man inte vet om.” visade även på att 

somliga fann en mer anpassad utbildningsfilm mer attraktivt.  

 

”En sak som kanske hade varit bra, om de här… olika fälten man måste fylla i, olika val, 

nummer och så... okej, om man använder det rätt ofta för då lär man ju sig det där ganska 

fort men är man bara inne precis i början och håller på att lära sig så är det rätt skönt om 

man bara… det kan ju vara saker som man själv som man inte behöver använda liksom, att 

det då kommer upp, det här är ett nummer som används för det här och det där… eller på de 

där olika sakerna man ska fylla i, här fyller du i det här… och allt… liksom. Små korta 

förklaringar bara.” och ”Vad jag tror skulle vara enklare, om det nu inte redan finns, är att 

om man undrar över någon del på mySchenker så ska man kunna föra muspekaren över 

denna för att få en förklaring. En liten informationsruta kanske. Det skulle vara enklare än att 

gå in på andra sidor för att finna information för att sedan bli förvirrad.” Vi tolkar 

informanterna som att det bör finnas små förklaringar i form av exempelvis mindre popup 

fönster som smyger sig upp, när man exempelvis har muspekaren på ett speciellt område en 

kort stund. ”Till exempel att man kan som på vissa andra sidor föra över muspekaren på 

något så dyker det upp en informationsruta. Korta sådana informationsrutor istället för att 

man ska behöva gå in och leta på någon annan sida för att sedan bli lite förvirrad.” Det finns 

även andra knep att ta till. Man kan även ha en form av små frågetecken vid varje fält eller en 

hel informationsguide per avsnitt? ”Det är för mycket fält som ska fyllas i. Eftersom det inte 

finns information om fälten så blir man osäker på om man har fyllt i informationen rätt.” 

menar en annan informant. 

 

”Kanske enklare mallar… fast de har nog redan en enkel mall… jag vet inte.” Detta tolkas 

som en osäkerhet angående den valda mallen för portalen. Denna osäkerhet tycks ha en grund. 

Det kan handla om det tidigare överflödet av information som nämnts tidigare men även att 

något kanske inte hör ihop i samma kategori. ”Dels är det ett när man väl kommer in på sidan 

och så är det något där uppe, det är även inne i boka avdelningen där man ska fylla i koden 

ännu en gång. Det är förvirrande. Vilken ska man gå in på för att komma dit fortast? Man vill 
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inte behöva klicka tre till fyra gånger för att sedan skriva in lösenordet två gånger.” Vad 

informanten talar om här är antalet login som kan krävas. Även här kan man dra slutsatser till 

att en bättre strukturerad mall kan behövas. Att behöva skriva in lösenordet mer än en gång är 

överflödigt. 

 

”Det hade varit schysst när man la in sitt kundnummer liksom att allt fylldes i, att då fylldes 

det i kunduppgifter man har liksom automatiskt, så man slipper fylla i information varje gång. 

Och kanske att man liksom… typ att det skulle finnas någon beräkningsgrej, jag skickar det 

här paketet med denna storlek, det ska dit och dit, då kunde den lätt räkna ut att det kostar så 

här mycket för dig liksom. Med rabatter eller vad man nu har… eller att det står ett pris utan 

rabatter liksom. Vad som helst… bara så att man kan skicka med för ibland är det så att man 

ska skicka iväg en med en faktura på paketet liksom och då måste man ringa in och kolla och 

fråga vad priset blir för den… grejen. Att kunna skicka med faktura i samma veva. För 

frakten liksom…” Även här påpekas någon funktion som fyller i tidigare information per 

automatik. Det skulle även vara smidigt med en kalkyl som där man kan ange information om 

paketens storlek, vart det skall sändas och var man kan lägga till information, såsom olika 

rabatter etcetera. Att ringa in var väl ändå det man inte skulle behöva göra i och med 

införandet av portalen? 

 

”Som kvittenser som ett exempel då, inrikes finns ju där, är det Norge så får vi gå in på 

mySchenker i Norge och söka på den vägen men däremot för Finland så har vi ingen sådan… 

form av sökfunktion i Finland, jag menar man kan inte få fram några kvittenser på den sidan 

där… det är något jag tycker de borde fixa… men det hänger kanske inte ihop med Svenska 

sidan… det är väl Finland själva där som…” Här tyder det på att någon slags 

sammanslagning av sidorna krävs. Kanske en gemensam sida där språk kan tillväljas? Eller 

att man via sitt valda språk ändå kan få tillgång till de finska kvittenserna. Att behöva gå in på 

en annan sida för att det är ett annat land kan vara krångligt, särskilt om dessa sidor inte är på 

svenska, att informanterna inte kan finna kvittenser på den finska sidan kanske i sådana fall 

tyder på otillräcklig kunskap i finska språket? Å andra sidan bör de kunna hitta fram ändå 

genom att jämföra mot den svenska sidan men även detta är en osmidig väg att gå. 

 

”När det gäller en transportfaktura som är på ett antal sidor, för en månad, så går den på 

någon slags automatisk fakturering som görs via mySchenker, alla dessa finns att finna där. 
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Men de som är mer specifika, som inte är löpande, som man får göra manuellt, dessa kommer 

inte med där. När det gäller utrikes, Norge, Danmark och Finland så finns inget av dem där.” 

Det saknas således transportfakturor som är gjorda manuellt i Sverige och utrikes så saknas 

både de manuella och automatiska. Ett önskemål som även skulle betyda mindre slöseri på 

naturresurser eftersom det skulle motverka onödiga utskrifter eller efterfrågningar av dessa. 

 

”Något enkelt instrument för att när det gäller styckegods, om man till exempel har ett kolli 

då som har en viss storlek, blir det i kubikmeter eller flakmeter frakt?” är ett annat önskemål 

eftersom informanten ibland har svårt att veta hur mycket flakmeter en viss last tar. 

 

Sammanfattningsvis har vi presenterat de teman vi valt att använda oss av samt presenterat 

intervjuresultatet från analysen i dessa. Teman används för att få en lättare överblick. Vikten 

av att ha läst detta har betydelse för att optimalt kunna förstå diskussionen och dess slutsats 

nedan. 
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Diskussioner och slutsats 

I detta kapitel så kommer en diskussion ske utifrån metoddelen, teori och resultatet av 

intervjuerna. 

 

Metoddiskussion 

Vi har som tidigare påpekat gjort en kvalitativ studie med intervju som metodredskap. Vi tror 

att andra metoder såsom mätmetoder i form av kvantitativa ”metrics” hade givit oss en annan 

syn på användandet av mySchenker. Även observationer hade varit intressanta. Vårt syfte var 

dock att utforska informanternas tankar och uppfattningar kring mySchenker och därför anser 

vi att den valda metoden var mest lämplig. En stor fördel var att vi spelade in intervjuerna och 

på så sätt kunde lyssna flertalet gånger för att kunna hitta nyckelord för vår resultatanalys. När 

vi skrev resultatet valde vi att tematisera materialet utifrån analysen. Detta ansåg vi gav oss en 

bra överblick på det analyserade resultatet. Det som vi såg som mest problematiskt var att på 

ett strategiskt vis strukturera resultatdelen utifrån teman. Vi hade först skrivit en resultatdel 

som var strukturerad utifrån informanterna, det vill säga att vi hade en del för varje informant. 

Detta ledde dock till svårigheter att presentera analyserat material i resultatet. Det blev snarare 

en sammanfattning av vad informanterna sagt, detta var inte önskvärt i en kvalitativ studie. 

Det som fungerade mest bra var själva intervjuerna, informanterna var avslappnade och ville 

gärna svara på frågorna. Det som fungerade mindre bra var själva tankesättet över vad som 

var viktiga bitar att framhäva från dess rådata av intervjuerna, detta eftersom vi inte var riktigt 

vana vid analyser av denna grad. Vad man skulle kunnat göra bättre är att ha anpassat 

frågorna efter de olika företagen ytterligare en grad. 

 

Övrig diskussion och slutsats 

När mySchenker analyserades utifrån ett användarcentrerat perspektiv, vilket Gulliksen och 

Göransson (2002) skriver om, tycker inte vi att portalen känns så anpassat mot informanterna. 

Efter analysen av intervjuerna, som finns i resultatet tycks detta dock inte vara något problem. 

Dock fann vi skillnader mellan hur stort detta problem ansågs vara och hur god vana 

informanterna hade för portalen. God vana var mer förlåtande. Hedman och Palmcrantz 

(1997) frågar sig själva om design behövs under rubriken ”Behövs design?”. Vi anser att bra 

design är en självklarhet. Det finns dock väldigt många variationer på design och de flesta 

informanter anser att den enkla design som finns på mySchenker är positiv. En av 
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informanterna anser att design skall vara lätt att förstå samt synas tydligt. Resterande åsikter 

hos informanterna gällande designen på portalen är att den ser neutral ut, att den är hundra 

procent funktionell, medan en annan anser att det är på tok för mycket information. Den 

sistnämnda kommer från någon som anses ha god vana för mySchenker. Allwood (1998) 

påpekar att man vill använda den tid man har till att fokusera på uppgiften och inget annat. 

Frågan är då om denna information som flödar på portalen är nödvändig? Något som verkar 

onödigt och som samtidigt bidrar till överflöd av information på portalen är de nyheter som 

dyker upp. Dessa kanske borde ha en egen flik? 

 

Allwood (1998) menar också i vår teoridel att man tidigare ofta utgick från att så länge ett 

program har tillräckligt stor funktionalitet så kunde de flesta syften nås. Är detta bra? Bidrar 

det inte till ett överflöd och förvirring? Kanske borde de funktioner som finns i mySchenker 

anpassas efter vilken bransch det rör sig om? En av informanterna tycker inte direkt att han 

förstår sidan och att det krävdes en del rutin för att hitta det man behöver. Ibland finner han 

inte det som skall fyllas i. Han föreslår en enklare mall. En annan informant fick kika runt en 

hel del, särskilt i början för att hon inte visste vart hon skulle. Hon tror också att all 

information får det att ta längre tid att få exempelvis ett paket klart på mySchenker. Det finns 

också för många fält som behöver fyllas i. En annan tycker att den turlista som finns under 

prisförfrågningar inte hör hemma där och att strukturen borde förbättras. För att göra en 

anpassning av funktionerna skriver Allwood (1998), att en verksamhetsanalys behövs där man 

vidare undersöker användarens informationsbehov. Han skriver också att om man anpassar 

sitt program efter olika användare, så ökar chansen att det passar den enskilde användaren. 

Ett grundläggande perspektiv för användarvänlighet är åtkomlighet fortsätter Allwood (1998). 

Den som vill använda sig av programmet måste exempelvis ha tillgång till det. En av 

informanterna berättade att en annan kollega var tvungen att logga in för att få tillgång till en 

speciell del som egentligen även hon skall ha tillgång till. Det får inte heller vara för långa 

responstider menar Allwood (1998), vilket två av informanterna upplever när det gäller att 

skicka upp Excel filer. En annan informant tyckte även att responstiden i övrigt kunde 

förbättras. Det finns enligt Allwood (1998) en risk när det är långa responstider och det är att 

användaren kanske söker sig ett annat sätt att lösa uppgiften. 

 

Samtidigt menar Allwood (1998) att det är viktigt att programmet stöder de minnesprocesser 

för den information som presenteras, detta för att anpassa de relevanta verktyg användaren 
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behöver använda sig av för användaren. Några av informanterna ansåg att det kunde vara 

krångligt att veta vad som skulle fyllas i samt att hålla koll på vad som redan fyllts i. Här 

kanske, som tidigare skrivits, informationsrutor kunde dyka upp när man har muspekaren över 

de fält som skall fyllas i. En annan informant berättade att även om inte allt var ifyllt, så gick 

det att skicka iväg formuläret. Kanske en spärr skulle behövas med information om vad som 

är fel. 

 

Allwood (1998) skriver också att en viktig aspekt är kvalitén på hjälpresurser. Dessa bör vara 

effektiva när användaren får problem. De viktigaste resurserna är andra människor, manualer, 

programmets hjälpfunktion och andra program eller hjälpfunktioner av stödjande karaktär. 

Alla informanter hade inte upptäckt den supportfunktion som finns på portalen. Denna måste 

således förstärkas i designen. 

 

En annan viktig del gällande användbarhet är att användarna skall se fram emot att använda 

programmet och har god motivation att göra så. Finns ingen motivation så finns risken att 

användaren inte lär sig programmet eller att programmet används oengagerat och slarvigt. En 

av informanterna ville helst ringa om ärendena istället medan andra uppskattar portalen 

eftersom dessa anser att det underlättar såpass, frågan är om det uppskattas tillräckligt? 

Allwood (1998) skriver att det också är viktigt med användarkompetens, att användaren har 

tillräcklig förståelse för portalen och tillräckliga färdigheter för att interagera med datorn på 

ett effektivt sätt. Därför är det bra med någon form av utbildning för mySchenker. En del 

informanter informerar att de fått lite utbildning medan andra bara fått manualer. 

 

När vi analyserade resultaten angående hur informanterna använde sig av mySchenker, så 

ville vi först försöka göra någon slags klassificering av vilken typ av artefakt som 

mySchenker egentligen var. Detta visade sig dock problematiskt. Det resonemang som vi 

slutligen fastslog, var att datorn som maskin var en primär artefakt som hade en primär 

uppgift att ”mediera andra artefakter” (se Säljö under vår teoridel). Att jämföra datorn med 

papper och penna är inte gångbart. Om vi utgår från att datorn fungerar som mediering för 

mySchenker, så kvarstår en klassificering av denna artefakt. Som vi ser det så bör 

mySchenkers olika e-tjänster utgöra olika typer av artefakter.  När denna insikt hade infunnit 

sig letade vi efter samband som kunde visa på att någon särskild typ av artefakt skulle vara 

mer problematisk hos informanterna, men något sådant samband kunde vi inte påvisa. 
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Tittar man på tjänsterna under Tid & pris och utgår ifrån Säljös (2005) definitioner av 

primära, sekundära och tertiära artefakter så tolkar vi det som att det är tertiära artefakter det 

rör sig om. Tjänsten som heter Boka är enligt oss en primär artefakt. Vi tror att detta varit en 

tertiär artefakt som övergått till att bli en primär. Detta resonemang bygger på att det från 

början var ett alternativ till telefon och fax för att boka, men att de numera blivit det viktigaste 

redskapet för informanterna för dess ändamål. Detsamma gäller Sändningsstatus. 

E-tjänsten Uppföljning ser vi däremot som en sekundär artefakt, då dess främsta egenskaper 

ligger i att skapa och presentera olika typer av statistik, kvittenser och instruktioner. Dessa 

kan dock i likhet med en karta som Säljö (2005) beskrev tidigare i uppsatsen, även ses som 

primära. 

 

Är då mySchenker en användbar portal? Man skulle kunna använda sig av vissa punkter som 

McLaughin och Skinner (2000) skriver angående användbarhet i tidigare forskningsdelen. 

 

Kontrollerbarheten - denna del kan förbättras, att användaren kan skicka iväg formulär där 

information saknas bör ordnas. Vissa delar bör även ha en presentation i form av exempelvis 

informationsrutor, för att rätt information skall behandlas i systemet så gäller det att 

användaren vet vad som skall fyllas i.  

 

Förtroende - som förtroende anser vi att en form av introduktion för portalen behövs. Detta 

kan ske via en mindre handbok eller via någon sorts introduktionskurs. Vissa hade endast fått 

en enda stor manual som sågs överflödig och andra ingenting alls. Somliga visste vad som 

skulle fyllas i men inte direkt varför. Detta kan få en att bland annat kontrollera om och om 

igen så att verkligen allt är i fyllt och om rätt saker är ifyllda. Även att exempelvis icke 

fullständigt ifylld information kan skickas iväg ger inte direkt något förtroende. 

 

Kontroll - alla informanter anser att portalen underlättar deras arbete så nog finns det kontroll 

alltid men som tidigare påpekat så skulle informationsrutor vid särskilda områden behövas 

samt en kontroll så att icke fullständigt ifyllda formulär inte går att skicka iväg. 

 

Lätt att använda - här påpekar vi åter igen att någon mindre handbok eller introduktionskurs 

behövs. Många har prövat sig fram och lärt sig via misstag och sedan kunnat påpeka att 
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portalen inte är så svår. Andra har lärt sig vissa delar men inte förstått helt hur dessa funkar. 

Somliga anser att det är en djungel. Man skulle kunna skala ner portalen och ta bort onödig 

information. Exempelvis skulle nyheter kunna ha en egen flik. 

 

Hastighet - generellt ansågs portalen ha en bra responstid. Någon tyckte att den kunde 

förbättras lite och när det gäller uppladdning av Excel-filer, så bör detta förbättras då det 

kunde ta oerhört lång tid och ibland kunde även servern lägga ner. 

 

Förståelse - som tidigare skrivits så ansåg vissa att de inte riktigt förstår portalens delar. Här 

kan man återigen påpeka att en mindre handbok eller introduktionskurs kan behövas. 

 

Vi tycker att portalen i sin helhet är användbar och att mySchenker är en helt godkänd portal 

med några punkter som bör förbättras. Vad man bör tänka på är att genom en god design och 

användbarhet så blir kunskapsinhämtningen effektivare, detta bygger dock på att en 

pedagogisk förståelse för lärande finns. Med detta menar vi att en god design grundar sig i ett 

pedagogiskt tänkande. Utan insikten i hur lärande sker och hur appropriering av kunskap sker 

så kan man inte heller göra en artefakt användarvänlig och optimalt användbar. 
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Fortsatt forskning 

Under vår uppsats gång insåg vi allt mer hur komplext ämnet är och hur stor betydelse 

pedagogiken har mellan användaren och artefakten. Detta leder till att intresset för fortsatt 

forskning inom området väcks. Vi tycker att en vidare studie utifrån en annan metod hade 

varit intressant. Det finns gott om ”metrics” för att mäta användbarhet utifrån ett kvantitativt 

perspektiv vilket hade varit intressant att se fortsatt forskning på. 
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Bilagor 

Intervjufrågorna 

 

1. Bakgrundsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Vad jobbar du som? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Hur länge har du arbetat inom transport? 

 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 Hur länge har du använt dig av mySchenker? 

 Hur god datorvana anser du dig ha? 

 

2. Syfte 

 Varför använder ni mySchenker? 

 Vad är ditt syfte med att använda mySchenker? 

 

3. Hur används mySchenker 

 Varför har ni valt att använda er av mySchenker?  

 Hur kom du i kontakt med mySchenker? 

 Hur ofta och hur länge har du använt mySchenker? 

 Vad fick dig att börja arbeta med mySchenker? 

 Varför arbetar ni med mySchenker? 

 Vem kom med initiativet? Var det ledningen? Eller kollegor? 

 Var och hur fick ni information? 

 Hur ofta använder du dig av mySchenker? 

 Hur upplever du de andra anställdas åsikter gällande mySchenker? 

 Vad för typ av information förväntade ni er att finna på portalen? 

 

4. Utbildning 

 Hur lärde du dig mySchenker? 

 Hur väl förberedda anser ni att ni var inför införandet av mySchenker? 

 

5. Support och hjälp 

 Erbjöds någon utbildning för mySchenker innan det blev infört? Var den bra? 

 Finns det hjälp att få gällande mySchenker? (När har du tillgång till hjälp?) 

 mySchenker har en support funktion, har ni använt er av den vid något tillfälle? 

(Vad tyckte ni om denna? Hade de varit bättre med andra alternativ? Chatt, FAQ) 

 



Kerim Samoud 

Niklas Mohlin 

44 

 

6. Funktionalitet 

 Känner ni att ni finner den informationen ni behöver på mySchenker? Saknar ni något? 

 Är det någon tjänst som ni tycker att ni saknar på portalen? 

 

7. GUI 

 Vad anser du om användargränssnittet samt designen gällande mySchenker (lättförståeligt, svårt, 

irritationsmoment)? 

 Hur skulle det kunna förbättras? 

 

8. Övrigt  

 Vilka positiva och negativa effekter ser du med mySchenker? 

 Vad anser du är det mest tidskrävande inom mySchenker? 

 Upplever du att mySchenker har underlättat ditt arbete? 

 Hur ser du på mySchenker i förhållande till erfarenhet med andra liknand system/portaler? 

 Behövs mySchenker/upplever du att mySchenker fyller en funktion? 

 Hur ni några egna förslag på hur mySchenker kan förbättras? 


