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Abstract 

 

Today’s society continues to become more and more digitalized and IT takes up an 

increasingly bigger part of our private, as well as professional, lives. Does this make our work 

more effective, and our lives easier, or can the increased rate of IT use have negative 

consequences? This study examines the usability of a department’s e-mail system for 

accessing work e-mail at home, as well as whether the usability could be evaluated using just 

one question. The study was carried out at a department of a hospital that treats patients as 

well as conducts scientific research. The system’s usability was evaluated using a 

questionnaire based on the System Usability Scale (SUS) and the Adjective Rating Scale 

(ARS). 29 out of the 34 employees working at the department took part in the survey. Aside 

from the questionnaire, a series of four semi-structured interviews were done as follow-up to 

gather more in depth data. The empirical data shows that SUS had an acceptable to good 

internal consistency, and that SUS and ARS had an acceptable correlation coefficient with 

high significance (ρ = 0,573, α = 0,003). The results of the questionnaires showed that the 

usability of the e-mail system was low, and the interviews mirrored these results. The 

conclusion of the study is that the usability of the e-mail system is low, SUS is a reliable 

measure of usability, and that the usability could be evaluated using a single question (ARS), 

but that a bigger study would have to be performed to ensure ARS’s reliability when used 

alone. The low usability could potentially be improved by providing the employees with 

training and clearer instructions in using the system. In order to determine this, a more 

thorough study would have to be performed in this case also. 
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Sammanfattning 

 

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och IT blir konstant en större del av både det 

privata livet såväl som arbetslivet. Effektiviserar detta vårt arbete och gör våra liv enklare, 

eller kan den ökande graden av IT-användning få negativa konsekvenser? Denna studie 

undersöker användbarheten av en sjukhusavdelnings e-postsystem för användning hemifrån, 

samt om användbarheten skulle kunna utvärderas med endast en fråga. Studien utfördes på en 

sjukhusavdelning som både arbetar kliniskt och med forskning. Studien genomfördes med 

hjälp av en enkät baserad på System Usability Scale (SUS) och Adjective Rating Scale (ARS) 

där 29 av 34 anställda deltog. Utöver enkäten genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer. 

Empirin visar att SUS hade acceptabel till bra intern konsistens och att SUS och ARS hade en 

acceptabel korrelationskoefficient med hög signifikans (ρ = 0,573, α = 0,003). Analys av 

enkäterna visar att den uppfattade användbarheten av systemet var låg. Intervjuerna speglar 

enkätens resultat. Slutsatsen av denna studie är därför att användbarheten av e-postsystemet 

var låg, SUS är ett pålitligt mått på användbarhet, samt att användbarheten skulle kunna 

utvärderas med hjälp av en enskild fråga (ARS) men att en större studie skulle behöva 

genomföras för att säkerställa ARS:s reliabilitet vid enskilt användande. Den låga 

användbarheten skulle möjligen kunna förbättras med tydligare information och utbildning för 

användarna. För att fastställa detta skulle en djupare studie behövas.  
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1 Inledning 

Detta avsnitt beskriver den bakgrund som inspirerade studiens inriktning såväl som studiens 

problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och IT blir konstant en större del av både det 

privata livet, såväl som arbetslivet. Vi blir alltmer beroende av diverse system och 

applikationer, och vi uppmanas ständigt att använda nya tjänster som bättre ska tillgodose 

våra behov och underlätta dessa. Man behöver inte titta längre än till sin mobiltelefon. 

 

Även inom arbetslivet används det alltmer IT. Enligt SCBs undersökning ICT usage in 

enterprises (Statistiska centralbyrån 2013) använder 98 procent av företag, med 10 eller fler 

anställda, datorer i arbetet. Antal anställda som använder en dator med internetuppkoppling 

har sedan 2003 ökat från 52 till 70 procent. I stora företag har 95 procent även tillgång till 

bärbara enheter med möjlighet till internetanslutning. 

 

IT har definitivt haft en positiv inverkan i samhället vad gäller såväl arbetslivet som 

privatlivet (Ek 2014). Det finns mer information än någonsin som cirkulerar i världen och 

med hjälp av IT är den även lättare att ta del av. Effektiviserar detta vårt arbete och gör våra 

liv lättare, eller kan den allt större utsträckningen av IT ha negativa konsekvenser? Kan det i 

så fall leda till lägre effektivitet, mer stress och göra aktiviteter mer tidskrävande snarare än 

att göra saker snabbare och smidigare (Mccormack januari-15)? 

 

Vilka metoder finns det i dag för att undersöka hur stor effekt IT har på arbetsplatsen? Vem 

har ansvaret för dessa undersökningar? Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (sida 5 paragraf 2) lyder definitionen av systematiskt 

arbetsmiljöarbete som följer: 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 

arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 

och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.(Arbetsmiljöverket 2001, s.5) 

Enligt definitionen ovan är arbetsgivaren ansvarig för verksamhetens arbetsmiljöarbete. Detta 

omfattar fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

För att främja en god arbetsmiljö kan utvärderingar av arbetsmiljöförhållandena göras i form 

av exempelvis årliga skyddsronder (Arbetsmiljöverket 2001). Med tanke på den allt större 

utsträckningen av IT kan det argumenteras för att IT-problem bör vara en del av 

arbetsmiljöarbetet.  

 

För att inkludera IT-problem i ovannämnda undersökningar behövs ett instrument för att mäta 

graden av dessa IT-problem. Ett sätt att göra detta på är genom att mäta användbarheten av IT 
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på arbetsplatsen, sett från de anställdas synvinkel. För att mäta användbarheten kan så kallade 

användbarhetstester användas. SUS (System Usability Scale) och ARS (Adjective Rating 

Scale) är exempel på snabba mått på användbarhet och har tidigare utvärderats med ett 

positivt samband sinsemellan (Bangor, A., Kortum, P.T. and Miller, J.A. 2009). 

1.2 Problembeskrivning 

I början av studien upprättades kontakt med en sjukhusavdelning. Avdelningen uttryckte en 

önskan att vara anonyma om en studie skulle utföras hos dem. Arbetsplatsen kommer därför 

inte nämnas vid namn eller beskrivas i någon större utsträckning i uppsatsen. 

 

En förstudie genomfördes för att skapa en bättre bild av arbetsplatsen samt för att finna 

möjliga IT-fenomen som kunde studeras. Förstudien visade på att avdelningen hade ett antal 

mindre IT-problem. Ett av de mest förekommande, och kanske största, problemen enligt 

personalen var relaterat till e-posthantering. E-posthantering i detta fall syftar till att läsa, 

skriva, skicka samt redigera e-post. Avdelningen arbetar med två typer av system för e-

posthantering: ett för universitetsmail och ett för landstingsmail. Det uppfattade problemet 

uppstår när de anställda vill använda landstingsmailen hemifrån. Enligt personen som 

intervjuades under förstudien har avdelningen haft problemet i flera månader utan att någon 

förändring skett. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka den uppfattade användbarheten av systemet för att 

använda landstingsmailen hemifrån. Ytterligare ett syfte var att jämföra olika instrument för 

mätning av användbarhet (SUS och ARS) för att se om dessa mäter samma sak, och om ett 

instrument med endast en fråga (ARS) i så fall skulle kunna användas för att snabbt och 

effektivt utvärdera användbarheten av ett system. 

 

Till vår kännedom har inte SUS och ARS tidigare använts för att utvärdera användbarheten av 

en sjukhusavdelnings e-postsystem vid användning hemifrån. Om resultatet visar att de 

använda utvärderingsinstrumenten är tillförlitliga, samtidigt som användbarheten är låg, 

skulle denna kunskap kunna användas i ett vidare internt arbete för att utreda problemet. 

1.4 Forskningsfrågor 

Målet är att efter genomförd studie kunna svara på frågorna: 

 

Hur ser den uppfattade användbarheten ut för det e-postsystem som den undersökta 

avdelningen använder för att få tillgång till landstingsmailen hemifrån? 

 

Till vilken grad har det befintliga problemet relaterat till att skicka och ta emot e-post 

påverkat användarnas förmåga att utföra sitt arbete? 
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Hur likvärdiga är måtten på användbarhet (utifrån validitet och reliabilitet) som de två 

använda instrumenten (SUS och ARS) genererar i denna studie? 

 

Utifrån en explorativ intervju vid studiens start, samt resultat i andra studier, uppställdes 

följande hypoteser: 

 

Hypotes ett: Användbarheten av det e-postsystem som används på den undersökta 

avdelningen för att få tillgång till landstingsmailen hemifrån är låg. 

 

Hypotes två: ARS är positivt korrelerad med SUS. 

1.5 Avgränsningar 

Studien utförs på en sjukhusavdelning och målet är att undersöka den uppfattade 

användbarheten av systemet för enbart den valda avdelningen. Målet är alltså inte att använda 

avdelningen som ett ”sample” för att försöka ta reda på systemets användbarhet rent generellt. 

Användning av systemet utanför avdelningen är inget som granskas i denna studie. Hur 

användbarheten kan tänkas se ut utanför den undersökta avdelningen är därför inget vi 

förväntas kunna svara på. 

 

Studien riktar sig även endast till systemets användning hemifrån för att få tillgång till 

landstingsmailen. Hur tillgång till e-posten ser ut när personalen fysiskt befinner sig på 

arbetsplatsen är därför ointressant och kommer inte vara en del av undersökningen 

1.6 Kunskapsintressenter 

Vi hoppas att avdelningen studien är utförd på kommer vara intresserade och ha nytta av de 

resultat studien producerar. Det skulle kunna vara intressant för dem att veta hur 

användbarheten ser ut och beroende på resultatet skulle studien möjligtvis kunna var till hjälp 

för en förbättrad effektivitet och arbetsmiljö. 
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2 Teori 

Detta avsnitt behandlar den teori som ligger till grund för studien. Avsnittet syftar till att 

definiera relevanta begrepp som används i uppsatsen. 

2.1 Användbarhet (Usability) 

För att kunna studera användbarhet behövdes en grundläggande förståelse av begreppet. 

Användbarhet som begrepp har kommit till ljus under 1980-talet. Relaterade ord under denna 

tidsperiod var “ease-of-use” och “user friendliness” som nu ersatts av användbarhet i tekniska 

och professionella texter inom området. Ett stort problem med att definiera användbarhet är 

att användbarhet behandlas olika beroende på kontext och situation (Lewis, J. R. 2006). På 

grund av detta finns det en stor mängd olika definitioner av begreppet användbarhet. I denna 

studie har vi valt en väletablerad definition av användbarhet. Nedan följer en definition av 

användarvänlighet enligt ISO 9241 - 11: 1998, Part 11: Guidance on usability:   

Extent to which a product can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectivness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use. (International ISO Standard 9241-11 1998, s. 2) 

Enligt definitionen ovan består användbarhet av tre huvudbegrepp: effectiveness, efficiency 

och satisfaction. Dessa beskrivs nedan enligt tidigare nämnd ISO-standard: 

  

Effectiveness: “Accuracy and completeness with which users achieve specified goals.” 

  

Efficiency: “Resources expended in relation to the accuracy and completeness with 

 which users achieve goals.” 

  

Satisfaction: “Freedom from discomfort, and positive attitudes towards the use of the 

product.” 

2.2 System Usability Scale (SUS) 

SUS är en snabb och enkel metod för att mäta användbarheten av en produkt, tjänst, 

applikation, grafiskt gränssnitt eller system. Denna metod skapades av John Brooke (1996) 

med syfte att tillhandahålla en enkel, pålitlig och billig utvärderingsmodell för användning vid 

industriell systemutvärdering. Genom åren har metoden använts i en stor mängd olika studier 

om användbarhet med betydande framgång. Metoden behandlar en stor mängd av aspekterna 

som ingår i användbarhet. Detta bidrar till en hög nivå av validitet för mätningen av 

användbarhet (Brooke 1996). Metoden ger en poäng mellan 0 och 100 som representerar det 

studerade objektets användbarhet. Poängen kan jämföras mot andra mätningar gjorda enligt 

samma metod.  
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2.3 Adjective Rating Scale (ARS) 

ARS är en modifierad Likert-skala med sju punkter där varje punkt är anknuten till ett 

adjektiv. Skalan sträcker sig från “Värsta tänkbara” till “Bästa tänkbara”. Skalan skapades för 

att se om ett ord eller fras skulle kunna anknytas till SUS-poäng. Denna skala lades till längs 

ner på sidan tillsammans med de tio SUS frågorna. Deltagarna fyller i frågan direkt efter de är 

klara med det tio SUS frågorna (Bangor et al. 2009). 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet utgör en viktig del av den kvantitativa forskningen när det gäller att 

få en bild av en undersöknings kvalitet. Många kvalitativa forskare har diskuterat hur 

relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. Nedan följer två stycken där 

reliabilitet och validitet definieras enligt Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman. 

2.4.1 Validitet 

Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från 

en undersökning hänger ihop eller ej. (Bryman 2011, s. 50)  

 

Validitet kan delas upp i så kallad intern och extern validitet. Intern validitet handlar om 

huruvida den datan som insamlats överensstämmer med de teoretiska idéer som utvecklats. 

Extern validitet gäller huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras. Exempel, 

om en studie resulterar i att användbarheten av ett system är låg, kan vi då generellt säga att 

användarbarheten är låg för samma system i en annan social situation (Bryman 2011)? 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet gäller huruvida den metod man använder är pålitlig och i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas. Hög reliabilitet kan vara svårt att uppfylla i kvalitativ forskning 

eftersom det är omöjligt att “frysa” en social miljö. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög 

validitet, men låg reliabilitet däremot medför alltid låg validitet (Bryman 2011). 

Reliabilitet kan utvärderas som Intern konsistens: ett mått på hur bra olika delar av ett 

instrument är på att mäta samma sak. Det mått som används är Cronbach’s Alpha som mäter 

samstämmighet i utfallet. Det finns delade meningar om vad som klassas som ett bra 

alfavärde och det varierar även beroende på typ av undersökning. Ett exempel på ”cut-off”-

värden för Cronbach’s Alpha är: över 0.9 för utmärkt intern konsistens, mellan 0.7 och 0.9 för 

bra, mellan 0.6 och 0.7 för acceptabel, mellan 0.5 och 0.6 för dålig och under 0.5 för 

oacceptabel (http://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_alpha, som refererar till George & 

Mallery (2003); Kline (2000) och Cortina (1993)).  
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3 Metod 

Metodavsnittet behandlar de metoder som använts för datainsamling och analys samt varför 

dessa metoder valts. I slutet av avsnittet beskrivs hur datainsamling och analys genomförts. 

3.1 Forskningsstrategi 

Briony J. Oates beskriver fallstudier (case studies) som följer (Oates 2006): 

A case study focuses on one instance of the ‘thing’ that is to be investigated: 

an organization, a department…and so on. This one instance, or case, is 

studied in depth, using a variety of data generation methods (interviewing, 

observation, document analysis and/or questionnaires… (Oates 2006, s. 

141) 

Det finns dock olika varianter av fallstudier (utforskande, beskrivande och förklarande) som 

passar olika situationer. Utforskande fallstudier beskrivs som en förstudie för att hitta frågor 

och hypoteser att använda i efterföljande studier. Beskrivande och förklarande fallstudier 

används för att analysera ett visst fenomen och hur personer uppfattar fenomenet, med 

skillnaden att en förklarande studie går längre när det kommer till att förlakara varför det blev 

som det blev (Oates 2006). Enligt beskrivningen ovan lämpar sig en beskrivande fallstudie 

bäst för uppsatsens syfte – att studera den uppfattade användbarheten av en avdelnings e-

postsystem. 

 

När det gäller tid finns det även där olika förhållningssätt. Eftersom studien undersöker ett 

aktuellt problem lämpade sig en kort-, nu-tidsstudie (Oates 2006):  

[It] examines what is occurring in the case now. The researcher observes 

what occurs and asks people to talk about and explain what is going on. 

(Oates 2006, s. 144) 

Sammanfattningsvis kan sägas att den valda forskningsstrategin är en beskrivande kort-, nu-

tidsfallstudie med inslag av både interpretivism och positivism. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Det finns ett antal punkter som kan sägas karaktärisera fallstudier. En av dessa är ”multiple 

sources and methods” (Oates 2006) som syftar till att man, om man exempelvis studerar en 

avdelning, bör använda mer än en metod för datainsamling. Både kvalitativa och kvantitativa 

metoder kan användas. För denna studie gjordes därför valet att använda en kvantitativ 

enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer. Utöver dessa två metoder för datainsamling 

utfördes även en enkel förstudie som låg till grund för det resterande arbetet. 
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3.2.1 Förstudie 

Förstudien bestod av en explorativ intervju med en anställd på avdelningen. Intervjun var 

ostrukturerad eftersom ostrukturerade intervjuer ger intervjuaren mindre kontroll – och till 

följd mindre påverkan – över intervjun och tillåter den intervjuade att prata fritt och själv föra 

fram egna uppfattningar och idéer angående det presenterade ämnet (Oates 2006). På detta 

sätt bör den information som samlas in tydligare reflektera den intervjuades synvinkel, och 

risken för ledande frågor som skapar bias bli mindre, med förhoppningen att grunden för den 

faktiska studien blir stabilare. 

3.2.2 Undersökt grupp 

Vid studiens genomförande fanns det sammanlagt 34 anställda på avdelningen. Av dessa 34 

ombads 31 att delta i enkätundersökningen eftersom de resterande tre personerna var 

otillgängliga. Deltagarnas ålder varierade mellan 30 och 70 år. 

3.2.3 Enkätundersökning 

Valet av enkätundersökning gjordes främst för att det är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till 

en stor mängd människor med avseende på såväl tid som material, men även för att det med 

framgång använts i liknande studier. Enkätundersökningar har bland annat använts för att 

undersöka adoption av teknologi och dess långvariga användning, samt en undersökning av 

websidors användbarhet (Oates 2006 s. 229). 

 

Vid utformningen av enkäten var målet att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Vi ville 

därför inte ha alltför många frågor då detta kan resultera i att de som ombeds svara på enkäten 

undviker att göra detta för att det verkar för ansträngande. Vi ville heller inte använda för få 

frågor då detta kanske inte skulle ge någon värdefull data. Vi beslutade att använda oss av två 

kategoriserande frågor i form av kön och åldersgrupp i kombination med SUS – en 

väletablerad metod för att undersöka användbarhet. Utöver dessa två delar lades även en extra 

fråga (ARS) till som är utvecklad som ett komplement till SUS för att få en tydligare bild av 

den uppfattade användbarheten (Bangor et al. 2009). Eftersom studien utfördes på en 

svensktalande grupp översattes SUS och ARS till svenska för att minimera risken för 

missförstånd av påståendena. 

System Usability Scale 

SUS består av tio påståenden och är en så kallad Likert-skala. En Likert-skala är en samling 

påståenden som tillsammans, när de svarats på, bildar en överhängande bild av respondentens 

syn, åsikt, eller uppfattning av något. Vanligtvis används en fem- eller sjupunktsskala för att 

bedöma till vilken grad respondenten håller med, eller inte håller med varje påstående. SUS 

använder sig av en fempunktsskala där den första punkten är “strongly disagree” och den 

femte “strongly agree” (Figur 1). De tio påståendena SUS består av varierar dessutom mellan 

att vara positiva och negativa om vartannat, detta för att respondenten ska behöva tänka efter 

(Brooke 1996). Detta leder förhoppningsvis till mer genomtänkta och pålitligare svar och 

därmed en pålitligare studie. 
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Påståendenas polariserande effekt gentemot varandra kan även vara till hjälp för att upptäcka 

personer som potentiellt inte tagit enkäten på allvar och, bara för att snabbt bli klar, t.ex. 

endast fyllt i ettor eller femmor. Anta att en enkät har dessa två påståenden: “Det var lätt att 

cykla”, “Det var svårt att hålla balansen när jag cyklade”. Väljs fem, ”strongly agree”, på båda 

påståendena säger respondenten effektivt emot sig själv. Att vara nära att ramla omkull med 

cykeln stämmer inte så bra överens med att det var lätt att cykla. 

 

 

Adjective Rating Scale 

ARS är utvecklad av Bangor et al. (2009) och bygger på ett påstående – "Overall, I would rate 

the user-friendliness of this product as:” – och graderas på en 7 gradig Likert-skala. Figur 2 

visar hur denna skala är utformad. Fördelen med ARS är att det resultat som skapas när 

påståendet svaras på är något de flesta människor lätt kan förstå. Detta gör att en studies 

resultat lättare kan förklaras för icke-specialister (Bangor et al. 2009). 

3.2.4 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att få en djupare uppfattning av användarnas tankar och åsikter för 

att få en bättre bild av potentiella anledningar bakom resultaten från enkätundersökningen. 

 

Intervjuerna baserades därför på Oates definition av semi-strukturerade intervjuer, då dessa 

lämpar sig bra när målet med intervjun är att få fram känslor och upplevelser relaterade till de 

teman och ämnen som diskuteras. (Oates 2006): 

[Semi-structured interviews] are therefore used for in-depth investigations, 

especially those aimed at exploring personal accounts and feeling. (Oates 

2006, s. 188) 

Vi valde att använda oss av ljudinspelning med kompletterande anteckningar. Detta för att ha 

något att falla tillbaka på om det t.ex. uppstod problem med ljudinspelningen. 

 

Figur 2: Adjective Rating Scale (Källa: Bangor et al. 2009) 

Figur 1: Exempel på Likert-skalan som används i SUS (Källa: Brooke 1996) 
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Videoinspelning hade varit optimalt då detta är det mest kompletta dokumenteringssättet i och 

med att det utöver själva konversationen även fångar personens kroppsspråk som kan vara 

väldigt talande. Människor är dock ofta motvilliga att bli filmade vilket kan påverka svaren, 

eller göra att personen nekar intervjun helt och hållet (Oates 2006). Detta tas även upp när det 

gäller ljudinspelning, men en liten mikrofon på ett bord anses antagligen vara mindre 

påträngande än att ha en kamera riktad mot sig. Eftersom det dessutom är nästintill omöjligt 

att anteckna precis allt som sägs under en intervju ansågs det vara värt risken att även använda 

ljudinspelning. 

3.3 Analysmetoder 

När analysmetoder skulle väljas granskades såväl kvantitativa som kvalitativa metoder i och 

med att de valda datainsamlingsmetoderna bestod av båda typerna. 

3.3.1 Kvantitativ analysmetod 

Oates (2006) nämner tre olika nivåer av analys och olika sätt att, för varje nivå, analysera 

kvantitativ data för att finna diverse mönster. För en enklare analys kan diagram, tabeller och 

grafer användas. För något mer komplexa analyser kan deskriptiva statistiska tekniker 

användas för att exempelvis få fram medelvärden. Det finns även mer komplexa 

analysmetoder för att se huruvida de mönster som hittas faktiskt existerar och inte uppstått av 

ren slump. 

 

Enkäten har analyserats med hjälp av ett antal olika metoder från de tre nivåerna av 

komplexitet beskrivna ovan. Excel är det primära verktyg som använts för de deskriptiva, 

mindre komplicerade metoderna, och SPSS 21 användes för de mer komplexa som till 

exempel Cronbach’s Alpha.  

 

För att räkna ut den sammanlagda poäng som SUS genererar räknas först en poäng ut för 

varje enskilt påstående i skalan. Denna poäng kan vara mellan 0 och 4 och fås genom att 

antingen subtrahera det utsatta värdet från 5, eller subtrahera 1 från det utsatta värdet. För 

udda påståenden tas det utsatta värdet minus 1 och för jämna påståenden 5 minus det utsatta 

värdet. Efter att ett värde för alla påståenden räknats ut summeras dessa och summan 

multipliceras sedan med 2.5 (Brooke 1996). 

3.3.2 Kvalitativ analysmetod 

För analys av intervjuerna användes en kvalitativ analysmetod som är baserad på Oates 

kapitel om Qualitative Data Analysis, samt kapitlet Analysmetoder från boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun av Steinar Kvale (2009). Kvalitativ analys används främst för att 

analysera intervjudata vilket var en av de bakomliggande anledningarna för metodvalet. 

Eftersom målet med intervjuerna dessutom var att få fram tankar och åsikter – som är högst 

kvalitativa – ansågs det som ännu en stark anledning att välja en kvalitativ metod för analys. 
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Qualitative data includes all non-numeric data – words, image, sounds and 

so on – found in such things as interview tapes… It is the main type of data, 

or evidence, generated by case studies... (Oates 2006, s. 266) 

Den valda analysmetoden är en så kallad tematisk analys vars syfte är att hitta diverse teman 

som framkommer i den insamlade datan. Med hjälp av dessa teman kan sedan kopplingar 

göras mellan olika delar av datan och möjliga mönster urskiljas (Oates 2006). 

3.4 Genomförande 

Det första steget i studien var att upprätta kontakt med den avdelning studien utfördes på. 

Detta gjordes genom att en kontaktperson som tillfrågades om möjligheten fanns att utföra en 

studie på avdelningen. Efter att klartecken givits utförde vi en enklare förstudie där 

kontaktpersonen intervjuades för att vi skulle kunna skapa oss en bättre bild av avdelningen 

och finna möjliga problem att undersöka närmare. 

3.4.1 Enkät 

Vår kontaktperson informerade personalen i förväg om att en enkätundersökning skulle 

utföras, varpå en enkät med 13 frågor och ett följebrev (bilaga 1 och 2) delades ut till 

undersökningsgruppen via kontaktpersonen. Svaren var helt anonyma och ifyllda enkäter 

stoppades i kuvert och lämnades i kontaktpersonens fack. Enkäterna samlades in för 

bearbetning vid två tillfällen. Varje enkät identifierades med ett ID-nummer så att det gick att 

referera till en viss enkät under analysens gång. Därefter registrerades alla svar i Excel för en 

enkel analys. Under denna analys applicerades SUS metoden för att producera den siffra som 

representerar en individs uppfattade användbarhet av den undersökta artefakten. Även 

generell data gällande åldersgrupp och kön infogades i Excel för analys. Sedan följde den mer 

komplexa analysen av svaren. Dessa uträkningar gjordes med hjälp av SPSS 21. 

3.4.2 Intervju 

För att skapa en tydligare bild av den uppfattade användbarheten som enkätundersökningen 

genererade genomfördes i efterhand fyra intervjuer. Som förberedelse inför intervjuerna 

skapades en intervjuguide för att alla intervjuerna skulle ha en liknande struktur (bilaga 3). De 

intervjuade bestod av tre män och en kvinna. Alla hade försökt eller lyckats använda e-posten 

hemifrån men hade diverse problem med det. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick 

från intervjuguiden. Intervjuerna tog cirka 8 till 10 minuter vardera. Innan varje intervju blev 

den intervjuade informerad om att intervjun skulle spelas in, att de kunde avbryta intervjun 

när som helst, och att om den intervjuade ville att något som kom upp under intervjun inte 

skulle tas med i studien skulle detta utelämnas. 

 

Efter intervjuerna genomförts sammanställdes all data i preparation för analys. Intervjuerna 

kategoriserades i mappar och namngavs enligt datum, tid och ID. Detta följdes upp med en 

transkriberingsprocess där alla intervjuerna skrevs ned. Därefter delades den bearbetade datan 

in enligt de tre datatyperna i Tabell 1. 
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Av de resulterande tre delar granskades del två och tre (typ två- respektive typ tre-data) för att 

säkerställa att datan i respektive del var på rätt plats och att ingen relevant data kategoriserats 

felaktigt. Del tre – som endast innehöll relevant data – separerades sedan från de två övriga 

för att lättare analyseras vidare. Efter separationen delades del tre upp i kategorier baserat på 

de teman som olika segment i texten berörde. Ett segment kan vara allt från en mening till en 

hel paragraf (Oates 2006). Kategorierna valdes utifrån det som observerades i texten, såväl 

som utifrån det vi själva kom att tänka på under analysens gång. Detta beskrivs av Oates som 

”Inductive approach” (Oates, 2006). Kvale (2009) beskriver även ett liknande sätt att dela in 

texten i teman på som han kallar meningskoncentrering. 

 

När alla intervjuer delats upp och kategoriserats färdigt lästes de nu koncentrerade 

intervjuerna noggrant igenom för att ta reda på vilka teman som framkommit. Därefter 

jämfördes intervjuerna sinsemellan för att se om det fanns några kopplingar mellan det de 

olika informanterna sagt och om några mönster kunde urskiljas.   

Tabell 1: Typindelning (Källa: Oates 2006) 
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4 Empiri 

I det här avsnittet presenteras den data som enkätundersökningen och intervjuerna producerat 

gällande e-postsystemets användbarhet. 

4.1 Enkätresultat 

29 personer av 31 tillfrågade svarade på enkäten vilket var en svarsfrekvens på 94%. Av den 

totala mängden anställda på avdelningen var det 91% som tillfrågades och 85% som svarade. 

Urvalsgruppen bestod till större del av kvinnor. Av de 29 deltagarna var 20 stycken (69%) 

kvinnor. Åldersgruppen 60 till 70 var den största gruppen med 9 personer. Den näst största 

var gruppen 40 till 49 som bestod av 8 personer (Tabell 2). 

 

I Tabell 3 kan vi se att ARS hade ett medelvärde på 3,32 och en median på 3 vilket faller 

under svarsalternativet ”dålig” på skalan (Figur 4). 

 

Medelvärdet av poängen från SUS låg på 49,7 och medianen var 50. Det fanns ett stort gap 

mellan det lägsta registrerade SUS-resultatet och det högsta. Det lägsta resultatet var så lågt 

som 20 medan det högsta låg på hela 87,5 poäng. Utifrån Tabell 2 framgår att medelvärdet av 

SUS var högst i åldersgruppen 50-59 för män och 40-49 för kvinnor. Åldersgruppen med 

lägst poäng var 30-39 för kvinnor, och 60-70 för män. 

 

Tabell 2: Deskriptiv data av SUS-resultat 

Tabell 3: Deskriptiv data av ARS-resultat 
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För så gott som alla SUS-påståenden var svarsalternativ 3 det vanligaste valet och 

sammanlagt stod alternativ 3 för 47,2% av alla svaren (Tabell 3). Påståendena 1, 2 och 3 

(fråga 3,4 och 5 på enkäten) var de enda särskilde sig. För påstående 1 (”Jag tror att jag skulle 

vilja använda landstingsmailen hemifrån regelbundet”) och 2 (”Jag tycker att användningen 

av landstingsmailen hemifrån är onödigt komplicerad”) svarade majoriteten 5 (”Håller med 

helt”). För påstående 3 (”Jag tycker det är enkelt att använda landstingsmailen hemifrån”) 

svarade majoriteten 1 (”Håller inte med alls”). De svarsalternativ som var minst 

förekommande var 2 och 4 som endast stod för 7,93% respektive 6,9% av alla svar. 

Den interna konsistensen (Cronbach’s alpha) av de tio SUS-påståendena i denna studie hade 

ett genomsnittligt värde på 0.68 (Tabell 4). 

 

Av de 29 personer som svarade på enkäten var det fyra personer som inte svarade på ARS 

vilket resulterade i att endast 25 enkäter kunde användas för att undersöka korrelationen 

mellan SUS och ARS. Korrelationen – baserad på de 25 enkäter som var fullständiga – 

räknades ut med det icke parametriska testet ”Spearman’s rho” som gav resultatet: ρ = 0,573, 

α = 0,003 (Tabell 5). Ett ”scatterplot”-diagram gjordes även för att skapa en mer visuell bild 

av korrelationen mellan SUS och ARS (Figur 3). Diagrammet visar en något utspridd men 

överlag positiv korrelation mellan de två. 

Tabell 4: Procentmatris av SUS-svaren 

Tabell 5: SUS:s interna konsistens baserad på 

enkätundersökningen 
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Tabell 6: Korrelation mellan SUS och ARS 

Figur 3: Scatterplot med regressionslinje av SUS-poängen och ARS 
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4.2 Intervjuresultat 

Som Tabell 6 nedan visar fanns det en viss variation av de intervjuades uppfattning av 

systemets användbarhet. Överlag rankades användbarheten på den lägre sidan av skalan 

(Figur 4) och större delen av informanterna hade upplevt liknande problem. 

 

Informant ett: ansåg att användbarheten av systemet var ”värsta tänkbara”. 

För att jag vet inte hur jag kommer åt den hemifrån. Om det ens går… Eh, 

ja. Jag kommer inte åt den hemifrån och då tycker jag inte att det funkar. 

Informant ett beskriver att denne sökte hjälp hos IT-avdelningen för att kunna använda 

systemet – då ett behov av detta uppstod – men fick höra att man inte fick använda e-posten 

hemifrån. Informanten gissar att anledningen till att tillgång inte ges kan bero på att känslig 

information inte ska behandlas utanför arbetsplatsen. Informanten har däremot på annat håll 

hört att det ska gå att få tillgång och uttrycker att det varit dåligt med information gällande det 

hela. Den information hen hittills fått är dessutom motsägelsefull och orsakar ovisshet. 

Problemet har till viss del lösts av informanten själv genom att istället använda 

universitetsmailen. 

 

Informant två: ansåg att användbarheten av systemet var ”hemskt”. 

Ja, jag kan inte logga in. Så enkelt är det. Jag kommer inte in i systemet. 

Tabell 7: Kort sammanfattning av intervjuerna 

Figur 4: ARS från enkäten och intervjerna 
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Informant två beskriver att försök att logga in på systemet hemifrån har gjorts, men utan 

framgång, och antar att problemet ligger i att tillgång hemifrån saknas, men är osäker på exakt 

vad som behöver göras för att det ska fungera. Informanten förutsätter att problemet skulle gå 

att lösa om IT-avdelningen kontaktades, men ingen kontakt har gjorts. Instruktioner för 

inloggning har däremot letats reda på, på egen hand, genom det existerande intranätet, men 

informanten uttrycker att den information som går att få tag på är bristfällig och svår att hitta. 

Jag har fått söka upp den informationen själv på nätet och – alltså på 

intranätet på hemsidan… den är svår att hitta på, och jag är ändå en rätt 

van dator och IT-användare… 

Men det står ingenting där om att man behöver ha någon speciell access 

eller liknande, så att, det är bristfällig information. 

En möjlig anledning till inloggningssvårigheterna kan, enligt informant två, vara höga krav på 

säkerhet på grund av hantering av känslig information, men säger även att känslig information 

inte ska behandlas över e-post. 

 

Informant tre: ansåg att användbarheten av systemet var ”hemskt”. 

Det var väldigt krångligt… Det var sällan som det funkade smärtfritt… Jag 

blev alltid osäker på vilket lösenord jag skulle logga in med… det 

krånglade många gånger. De gånger som jag verkligen kom in så var 

gränssnittet som jag arbetade i väldigt svårarbetat. 

Informant tre uttrycker att det fanns ett behov av att kunna använda systemet och sökte därför 

hjälp hos IT-avdelningen för att få tillgång, samt sökte information på eget håll. Informant tre 

tycker att den information som tillhandahölls var dålig: 

Jag vill minnas att jag hade kontakt med IT-enheten för att får höra med 

hur jag skulle gå till väga så att säga. Jag tror också att jag fick någon form 

av formaliserad beskrivning som inte var så lätt att förstå. 

Informanten har lyckats använda systemet, men har på grund av systemets komplexitet, dåliga 

gränssnitt och att det ibland inte fungerade att ta sig in i systemet – även om 

tillvägagångssättet var detsamma som när det fungerade – slutat använda det. 

Det blev tillslut för omständigt så jag slutade att göra det. 

Informanten säger att behovet av systemet fortfarande finns, då möjlighet att ta del av viktig 

e-post inte alltid finns vid behov, och skulle gärna vilja se en enklare lösning. 

 

Informant fyra: ansåg att användbarheten av systemet var ”dåligt”. 

…jag tycker att det är omständigt med de här lösenorden och så… är man 

väl inloggad så loggas man ut ibland, mitt i när man håller på att jobba 

med någonting eller nåt så ramlar man ur systemet. 

Informant fyra säger att systemet är omständigt att ta sig in i men att det fungerar när man väl 

kommit in – med undantag från de fallen när man kastas ur systemet mitt i arbetet och 

information förloras. Informanten känner att en möjlig anledning till problemet är en brist när 

det kommer till sin egen förmåga: 
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Ja, alltså det beror väl en del på mig själv av ointresset för tekniska prylar 

eller svårigheter med de bitarna också. 

Informant fyra har gått ifrån att använda systemet och använder istället universitetsmailen, 

som beskrivs som mycket lättare att använda. Informanten anser ändå att ett behov av 

systemet finns och tycker att en möjlig lösning skulle vara bättre information samt utbildning 

gällande användningen av systemet. En större satsning på IT-utveckling, samt utbildning och 

information gällande övriga system på avdelningen är även något som bör satsas mer på enligt 

informant fyra. 

 

Sammanfattning av intervjuanalys 

 

Informanternas åsikter överensstämmer på en mängd punkter. Bristande information och 

otydliga instruktioner är något som nämns av alla informanter och skulle kunna vara en av de 

stora faktorerna till varför användningen av e-postsystemet anses vara komplicerad och 

förvirrande. En viktig punkt som förekommit i alla intervjuer är att den komplicerad login-

processen kan vara relaterad till den höga säkerhet som tillkommer när e-postsystemet i fråga 

kan behandla patientinformation. Två av informanterna har lyckats få tillgång till e-

postsystemet, men på grund av besvärligheter med bland annat gränssnitt och 

inloggningsproblem har de slutat använda systemet. Majoriteten av informanterna har med 

tiden utvecklat egna lösningar på problemet i form av att använda sig av andra e-postadresser 

eller andra e-postsystem. Informanterna kan därmed bedriva sitt arbete med hjälp av deras 

egna lösningar. Problemet hindrar alltså inte informanterna från att utföra sitt arbete men 

begränsar dem till att enbart ha tillgång till sin landstingsmail från sin arbetsplats. Några av 

informanterna anser ändå att problemen relaterade till landstingsmailen är en påfrestande och 

frustrerande situation.  
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5 Diskussion 

Vår studie tyder på att användbarheten av det undersökta e-postsystemet är låg. Detta baseras 

på den sammanlagda poäng SUS genererade såväl som resultaten från ARS och intervjuerna. 

SUS:s medelvärde (49,74) och median (50) ligger båda under den rekommenderade gränsen 

för en ”bra” produkt som enligt Bangor et al. (2008) är 70,14 poäng. Enligt Sauro (2011) bör 

man sträva efter en poäng på 68 eller högre. Utifrån Figur 5 kan konstateras att poängen från 

vår studie även hamnar under F på ”grade scale”, icke acceptabelt på ”acceptability ranges” 

och dålig på ”adjective ratings”. Enligt ARS-resultaten från vår studie rankades 

användbarheten av systemet som dålig vilket speglar SUS-poängens placering enligt Figur 5. 

 

Korrelationen mellan SUS och ARS undersöktes utifrån 25 av enkäterna med hjälp av 

Spearman’s rho och resultatet var ρ = 0,573, α = 0,003. Detta resultat ligger något över den 

gräns på ρ = 0,526 som krävs för att kunna förkasta noll-hypotesen vid n = 25 och α = 0,01 

(Larson och Farber 2011). Vi kan därför utgå ifrån att det finns ett signifikant samband mellan 

SUS och ARS i vår studie vilket tyder på att dessa två mått kan vara lika bra på att mäta 

användbarhet. Detta resultat är däremot lägre än motsvarande höga samband (r = 0,822, α < 

0,01) hos Bangor et al. (2009). En anledning bakom detta kan vara att de hade en mer 

omfattande studie som inkluderade 964 personer. I vår studie fanns bara 25 personer som 

svarade på både SUS och ARS, vilket kan förklara det lägre sambandet hos oss.  

 

Sambandet verkar hur som helst finnas och om en enskild fråga kan fånga produktens 

användbarhet lika bra som 10 frågor, varför inte använda enbart en fråga? Det är i alla fall ett 

snabbt mått för att ta pulsen på användbarheten av en produkt i en given situation. Ett sådant 

mått skulle antagligen med fördel kunna användas för att undersöka arbetsförhållandena 

gällande IT som togs upp i början av uppsatsen. I och med att det är ett så pass snabbt och 

enkelt mått skulle det kunna integreras i det övriga arbetsmiljöarbetet utan att göra det 

speciellt mycket mer tidskrävande eller komplicerat. 

 

Det finns andra korta mått som framgångsrikt använts för att till exempel predicera hälsa. Ett 

känt sådant instrument är Självrapporterande av hälsa som görs genom svar på en fråga, eller 

påstående, till exempel: "För din ålder hur skulle du generellt säga att din hälsa är: utmärkt, 

bra, rimlig, dålig eller mycket dålig?” (Mossey 1982). Precis som med SUS och ARS används 

en Likert scale med, i det här fallet, fem punkter. 

 

Figur 5: SUS-poäng i relation till olika "betyg" (Källa: Bangor et al. 2009) 
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För att vidare studera enkätens resultat, som visade på en låg användbarhet, genomfördes 

intervjuer. Intervjuerna speglade enkätresultatet i det att alla som intervjuades rankade 

användbarheten av systemet lågt. Det visade sig också att de intervjuade alla ansåg att 

systemet var svårt att ta sig in i och att det verkade finnas en brist på information och 

ordentliga instruktioner. De intervjuade som hade försökt använda systemet hade antingen 

slutat använda det på grund av dess komplexitet eller inte lyckats använda det alls. Det 

framgick även att ett behov fanns att läsa landstingsmailen hemifrån (och utanför 

arbetsplatsen i allmänhet). Dessa resultat stämmer också överens med de data förstudien 

genererade. De intervjuade hade också olika befattningar på avdelningen vilket inte verkade 

ha någon större påverkan på deras uppfattning av systemet eftersom alla gav det ett lågt 

”betyg”. Huruvida detta kan ha haft någon större påverkan på enkätresultaten är svårt att säga, 

men en persons position inom avdelningen skulle kunna påverka hur de svarat på enkäten. En 

högt uppsatt person skulle till exempel kunna vara mindre villig att medge att problem finns 

på en avdelning eftersom de kan ses som ansvariga för att saker och ting ska fungera. 

 

Under introduktionen ställde vi en fråga om låg användbarhet kunde leda till bland annat lägre 

effektivitet, stress och göra aktiviteter mer tidskrävande snarare än snabbare och smidigare. 

Vi besvarar inte fullt ut denna fråga utifrån det material som vi har insamlat. Vad vi har funnit 

var att IT-stödet var svagt och informanterna förmedlade en önskan om ökat stöd, information 

och utbildning. De utryckte en del stress och frustration i samband med användning av 

landstingmailet hemifrån. I en uppsats om IT-stress hos callcenter personal framkom att 

samtliga informanter dagligen upplevde stress och irritation på grund av användningen av IT-

systemen (Thorner 2011). 

 

Studiens styrka är att SUS är ett reliabelt mått med god validitet. SUS:s Interna konsistens i 

vår studie var acceptabel till bra med ett genomsnittligt alpha-värde på 0,68. Utifrån 

intervjuerna verkar det finnas ett stort hinder för att ta sig in i systemet vilket skulle kunna 

vara en anledning till att värdet inte var högre. Om det är så att endast ett lågt antal av de 

anställda lyckats ta sig in i systemet skulle detta kunna förklara varför majoriteten av svaren 

faller under svarsalternativ 3 – som är det mest neutrala svaret och det svar som skulle väljas 

om personen inte kunde svara. Ytterligare en spekulation är att det första påståendet kan ha 

svarats på utifrån personens behov av – eller vilja – att kunna läsa e-posten hemifrån och inte 

baserat på systemets användbarhet. 

 

Studiens andra styrka är den höga svarsfrekvensen som låg på 94% av de tillfrågade och 85% 

av hela populationen. Arbetet med förankringen av studien och ämnets aktualitet på den 

studerade avdelningen kan troligtvis haft en positiv påverkan på motivationen hos personalen 

att besvara enkäterna. 

 

En aspekt som skulle kunna ses som en svaghet i studien är att det i denna undersökning 

endast fanns 29 deltagare vilket så vitt vi vet anses vara ganska lågt. Detta gör att det kan vara 

svårt att generalisera resultaten. En upprepning av studien i en större grupp skulle behövas för 

att se om dessa resultat håller. Problemet är bara att studien – som tidigare nämnts – redan 

utförts på 85% av den totala mängden anställda på avdelningen. Detta betyder att en upprepad 

studie som mest skulle kunna innefatta fyra personer till – baserat på den statistik vi besitter i 

dagsläget. Med detta i åtanke skulle argumentet kunna göras att resultaten faktiskt skulle 

kunna generaliseras i detta fall.  
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Intern validitet är uppfylld i studien eftersom det finns en god överensstämmelse mellan 

resultaten från enkäten och intervjuerna. Reliabiliteten är begränsad av det skälet att en 

likadan studie antagligen inte skulle generera samma resultat eftersom vår undersökning hade 

en påverkan på avdelningen och situationen är inte längre den samma som innan studien 

genomfördes. Att genomföra en undersökning av en produkts användbarhet kan, redan under 

undersökningens gång, ge upphov till konsekvenser. En enkät kan till exempel starta 

diskussioner bland anställda på en arbetsplats vilket kan leda till förändringar redan innan 

undersökningen färdigställts. Människor ställs inför att bedöma en produkt, frågor 

uppkommer. Hur ska man förhålla sig till resultaten? Vem är det som bär ansvaret för att en 

produkt ska kunna användas och fungera? Detta kan påverka den psykosociala arbetsmiljön 

(Thorner, 2011). Chefen bär det yttersta ansvaret för en god IT-miljö (AFS 2001:1). Det 

skulle kunna föreslås regelbunden tillsyn av IT-miljön på arbetsplatsen vid skyddsronder för 

att kontinuerligt hantera brister med IT-användning. Speciellt med tanke på framtida moderna 

arbetsplatser då man arbetar på distans så väl som på arbetsplatsen och tillgång till arbetsmail 

på distans kan anses vara en grund för god kommunikation. 

  



21 

 

7 Slutsats 

Vid studiens start ställdes tre forskningsfrågor och nedan följder de slutsatser vi kommit fram 

till. 

 

Hur ser den uppfattade användbarheten ut för det e-postsystem som den undersökta 

avdelningen använder för att få tillgång till landstingsmailen hemifrån? 

 

Utifrån enkätundersökningen och intervjuerna kunde slutsatsen dras att systemets uppfattade 

användbarhet var låg. En komplicerad inloggningsprocedur och dåliga instruktioner kan vara 

den huvudsakliga anledningen bakom den låga användbarheten. Då endast fyra intervjuer 

genomfördes är det däremot svårt att med säkerhet säga huruvida så är fallet. 

 

Till vilken grad har det befintliga problemet relaterat till att skicka och ta emot e-post 

påverkat användarnas förmåga att utföra sitt arbete? 

 

Problemet med att komma åt landstingsmailen hemifrån verkar inte haft någon större 

påverkan när det kommer till att utföra arbetet. En vilja, eller ett behov, av att ha tillgång till 

landstingsmailen är något de intervjuade uttrycker finns, men att inte ha den tillgången verkar 

inte ha någon större påverkan. En anledning till detta kan vara att de anställda hittat egna 

lösningar för att kringgå problemet. Ett exempel på detta – som majoriteten av de intervjuade 

verkar använda sig av – är att gå över till att främst använda universitetsmailen och hänvisa 

folk som vill få kontakt med dem dit. 

 

Hur likvärdiga är måtten på användbarhet som de två använda instrumenten (SUS och ARS) 

genererar i denna studie? 

 

Analysen som utfördes över korrelationen mellan SUS och ARS producerade ett resultat som 

var något lägre än förväntat. Resultatet visade däremot fortfarande på ett positivt samband 

mellan de två måtten och Spearman’s rho var tillräckligt högt för att förkasta noll-hypotesen. 

Jämfört med tidigare studier (Bangor et al. 2009) låg även den sammanlagda SUS-poängen 

och ARS-”betyget” på de förväntade värdena i förhållande till varandra (Figur 5). Detta tyder 

på att måtten är likvärdiga i vår studie. För att ta reda på huruvida dessa två instrument mäter 

användbarhet lika bra över lag skulle däremot en mer djupgående studie krävas som fokuserar 

enbart på instrumentens korrelation. 

 

ARS är ett relativt nytt instrument och studien som Bangor genomfört är den enda vi hittat 

som inkluderar ARS och det kan därför vara svårt att avgöra hur pålitligt instrumentet faktiskt 

är. Detta var däremot en av anledningarna till att vi valde att undersöka korrelationen mellan 

SUS och ARS då vi var intresserade av att se om vi skulle få liknande resultat till de som 

observerats i Bangors studie.  

 

Frågan vi ställde i inledningen – om låg användbarhet kunde leda till bland annat lägre 

effektivitet, stress och göra aktiviteter mer tidskrävande snarare än snabbare och smidigare – 

kunde vi inte besvara fullt ut utifrån det material som samlats in. Det var inte en av våra 

forskningsfrågor och det lades därför inget stort fokus på att besvara den. Den var främst en 

motiverande faktor bakom studien. 
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Slutsatsen av denna studie är därför att användbarheten av e-postsystemet var låg. Vidare är 

SUS en mycket pålitlig skala. Både SUS och ARS verkar mäta användbarhet likvärdigt. Detta 

tyder på att i vissa undersökningar skulle det kunna vara tillräckligt att använda enbart en 

fråga (av ARS-typ). Mer utförliga studier inom detta område skulle däremot behövas. 
Intervjudata visade att deras bedömning av e-postsystemets användbarhet hemifrån var låg. På 

basis av intervjuresultaten drar vi slutsatsen att den låga användbarheten av systemet skulle 

kunna förbättras genom bättre information och utbildning av de anställda om hur man 

använder systemet på rätt sätt. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Brev till deltagare 

Uppsala universitet 

Institutionen för informatik och media 

  

Anderas Runeson 

Robert Nylund 

  

Studie av anställdas upplevelse av landstingsmailens användbarhet vid användande 

hemifrån. 

  

Till dig som är deltagare. 

  

Vi är två studenter vid Uppsala universitet som skriver examensarbete om potentiella problem 

vid människa-datorinteraktion och hoppas att ni skulle vilja svara på vår enkätundersökning 

som kommer lämnas ut till er genom vår kontaktperson på avdelningen. 

  

Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga, ingen deltagare kommer 

personligen kunna identifieras. Enkäten är helt anonym och informationen kommer även 

bearbetas utan att er avdelning nämns. Det mesta som kommer nämnas är att vi gjorde en 

undersökning på en avdelning med 36 anställda. 

  

Syftet med enkäten är att undersöka hur olika anställda på er arbetsplats upplever 

användbarheten av landstingsmailen, när det kommer till att använda den hemifrån. Genom 

att kartlägga hur anställda förhåller sig till IT inom arbetet, kan man identifiera faktorer som 

underlättar användning av IT.  Resultaten kan därefter användas i ett vidare arbete som 

främjar IT användning. 

  

Efter ni (förhoppningsvis) fyllt i enkäten lägger ni tillbaka den i kuvertet som samlas upp av 

vår kontaktperson, och sedan lämnas vidare till oss. 

  

Som nästa steg kommer vi potentiellt även intervjua några personer om landstingsmailen. 

Kontaktpersonen kommer, mer er, bestämma en passande tid och datum för intervjun. 

  

Kursansvarig vid Uppsala universitet har givit sitt godkännande för examenarbetets 

genomförande.  
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Med vänliga hälsningar 

  

Andreas Runeson Robert Nylund 

Andreas.Runeson.1610@student.uu.se Robert.Nylund_Davoudi.3845@student.uu.se 
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9.2 Bilaga 2: Enkät 

Enkät om din upplevelse av användbarheten av landstingsmailen hemifrån 

  

1. Kön: 

Man  

Kvinna  

Annat  

  

2. Åldersgrupp: 

       

under 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 70 över 70 

______________________________________________________________________ 

Frågor om användbarhet av landstingsmailen hemifrån 
Vänligen besvara frågorna nedan och sätt ett kryss (X) för hur du upplever användbarheten 

av landstingsmailen hemifrån, enligt skalan: 1 = håller inte med, 5 = håller med helt. 

OBS: Alla frågor ska besvaras. Känner du att du inte kan svara på en fråga sätt krysset i 

mitten av skalan (3). 

  

1 - Håller inte med alls 5 - Håller med helt 

  

3. Jag tror att jag skulle vilja använda landstingsmailen hemifrån regelbundet. 

     

1 2 3 4 5 

  

4. Jag tycker att användningen av landstingsmailen hemifrån är onödigt komplicerad. 

     

1 2 3 4 5 

  

5. Jag tycker det är enkelt att använda landstingsmailen hemifrån. 

     

1 2 3 4 5 
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6.  Jag tror att jag skulle behöva personlig teknisk support för att kunna använda 

landstingsmailen hemifrån. 

     

1 2 3 4 5 

  

 

  

7. Jag fann att de olika funktionerna i landstingsmailen (vid användning hemifrån) var väl 

integrerade. 

     

1 2 3 4 5 

  

8.  Jag tycker det finns många saker som inte är konsekventa vid användning av 

landstingsmailen hemifrån. 

     

1 2 3 4 5 

  

9.  Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda landstingsmailen hemifrån ganska 

snabbt. 

     

1 2 3 4 5 

  

10.  Jag tycker att det är besvärligt att använda landstingsmailen hemifrån. 

     

1 2 3 4 5 

  

11.  Jag känner mig väldigt säker och trygg (på vad jag gör) när jag använder 

landstingsmailen hemifrån. 

     

1 2 3 4 5 

  

12.  Jag behöver lära mig ganska mycket innan jag kan börja använda landstingsmailen 

hemifrån. 
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1 2 3 4 5 

  

13.  Sammanfattningsvis skulle jag ranka användarvänligheten av landstingsmailen vid 

användande hemifrån som: 

       

Värsta 

tänkbara 

Hemskt Dålig OK Bra Utmärkt Bästa 

tänkbara 

  

Tack för din medverkan! 
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9.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Åldersgrupp: 

       

under 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 70 över 70 

 

Hur länge har du varit anställd på denna avdelning?    _______ 

 

 

Ranka användarvänligheten av landstingsmailen vid användande hemifrån som: 

       

Värsta 

tänkbara 

Hemskt Dålig OK Bra Utmärkt Bästa 

tänkbara 

 

 

 

● Kan du förklara varför du valde det svaret? 

 

● Skulle du kunna beskriva användningen av systemet? 

 

● Under hur lång tid har du använt systemet? 

 

● Vad tror du är orsaken till att användningen av systemet är som den är? 

 

● Hur anser du att systemet skulle kunna förbättras för att underlätta användandet? 
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