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Sammanfattning
I det här arbetet har det undersökts vilka faktorer som påverkar användares attityd till
att använda nya IT-produkter. Vid användning utav en ny sorts IT-produkt påverkas
användarens användning av IT-produkten beroende på ifall användaren har en positiv
eller negativ attityd till det. För att titta på vilka faktorer som påverkar har det i detta
arbete gjorts intervjuer och samlats in enkätsvar som sedan analyserades. De faktorer
som togs fram för att titta på attityd var kunskap om systemet, bekvämlighet för
användaren, effektivisering av uppgiften och omgivningen. Med hjälp av dessa
faktorer kommer förhoppningsvis undersökningar av användarens attityder, innan ITprodukter har implementerats, underlättas.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Attityd förklarar Nationalencyklopedin som en ”…varaktig inställning som har
byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot
något”. Det innebär att när flera personers attityd undersöks kan de ge en förståelse
om ifall användarna har en positiv eller negativ inställning till IT-systemet. Vid
attitydundersökningar tittas det bland annat på vad användarens åsikt och uppfattning
är. Många attitydundersökningar sker efter att användarna använt IT-produkten, men
det finns också fördelar med att undersöka attityden innan. När attityden undersöks
innan användning kan utvecklare få en uppfattning om vad som förväntas utav den
nya tekniken, vilket sedan används för att se till att det nya IT-systemet matchar
användarnas förväntningar. Ifall inte de nya IT-systemen matchar användarens
förväntningar finns det risk att användarna blir besvikna och IT-systemet blir inte lika
lockande att använda.
Det finns även ett antal olika faktorer eller områden som påverkar en persons attityd,
det innebär saker som till exempel användarens kunskap eller personliga fördelar.
Sedan vid undersökningar utav användarnas attityder till IT-produkten görs ofta en
kvantitativ studie, och i den får deltagarna svara på en enkät med hjälp utav en
likertskala.
Denna studie undersöker vilka faktorer som påverkar användarens attityd. Till
undersökningen användes det enkäter och intervjuer för att samla in data.
Studieobjektet som användes till detta var fabrikslokalerna på Volvo Group Truck
Operation i Skövde, och exempel på en ny teknik var röststyrning, vilket i dagsläget
inte används ute i deras fabriker.
Resultat av denna fallstudie blev fyra stycken olika faktorer som påverkar
användarnas attityd innan användningen utav ett nytt IT-system. Dessa faktorer var
kunskap om systemet, bekvämlighet för användaren, effektivisering av uppgiften och
omgivningen. Med hjälp av dessa faktorer kan förhoppningsvis
attitydundersökningarna underlättas, i och med att detta resultat hänvisar till vilka
faktorer som det är relevant att undersöka attityden i.
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1 Inledning

När en IT-produkt används påverkas vår attityd mot det. Attityden mot IT-produkten
kan påverkas både positivt eller negativt, och den kan påverka hur vi använder
systemet (Culpan, 1995). Det gör att en användare som har en negativ attityd till en
IT-produkt inte kommer att tycka att systemet är intressant att använda, och därav inte
använda det mer än nödvändigt. Tvärtom kommer användare som har en positiv
attityd att gilla det nya systemet, och där av använda det mer. Om en användares
förväntningar på den nya IT-produkten är mycket hög, kan de känna att systemet inte
når upp till deras förväntningar och där av inte räcker till, vilket slutar med att de inte
använder IT-produkten lika mycket. Därför kommer personerna med de rimligaste
förväntningar på IT-produkten inte ha några problem att använda det (Ginzberg,
1981).
Vid implementering utav nya IT-produkter i organisationen beskriver Cooper och
Zmud (1990) de olika stegen i utvecklingen, där det första steget är initieringsfasen.
Ginzberg (1981) förklarar att genom att titta på attityden innan den har
implementerats, kan det underlätta för utvecklarna i och med att de får en uppfattning
vad som förväntas av användaren vilket gör att det skulle vara intressant att titta på
attityden i initieringsfasen
Därför kommer det här arbetet undersöka och titta på vilka faktorer som påverkar
användarens attityd, inför införandet utav en ny IT-produkt som användare inte har
tidigare erfarenhet av. Dessa faktorer kan förhoppningsvis hjälpa till att undersöka
personers attityder till nya IT-produkter.
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2 Bakgrund
I denna del kommer det tittas närmare på hur attityd kan påverka användaren vid
interaktion med teknik och datorsystem, och hur attityden påverkar användarna vid
införandet av ett nytt system. Det kommer även tittas på när attityden hos användarna
har mäts i ett antal olika studier, och det kommer tittas lite på hur teknik används i
fabriksmiljöer.

2.1 Attityd

Ordet attityd som används inom socialpsykologi och andra vetenskaper betyder enligt
Nationalencyklopedin (u.å) att ”…varaktig inställning som har byggts upp genom
erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något”. Attityd består
utav tre delar, och dessa delar är kognitiv, affektiv och beteende. Den kognitiva delen
handlar om personers kunskap om ett objekt, affektiva delen handlar om hur personers
känslor till exempel om de gillar eller inte gillar ett objekt och beteendedelen handlar
om att göra en handling mot objektet (Ajzen & Fishbein, 1980).
Attityd är ett gammalt fält och enligt Ajzen och Fishbein (1980) kom Thomas och
Znaniecki år 1918 med en definition av attityd som var ”… individual mental
processes that determine a person’s actual and potential responces” (Thomas och
Znaniecki, 1918 i Ajzen & Fishbein, 1980, s. 13). År 1931 kom Thurstone med en ny
sorts förklaring som handlade om att titta på attityd som något som mäts från positiv
till negativ eller för till emot, och Thurstones definition var ”the affect for or against a
psychological object” (Thurstone, 1931 i Ajzen & Fishbein, 1980, s.14). År 1949 kom
ytterligare en förklaring som är ”an enduring organization of motivational, emotional,
preceptual, and cognitive processes with respect to some aspect of the induvidual’s
world.” (Krech & Crutchfield, 1948 i Ajzen & Fishbein, 1980, s.19). På 1970-talet
börjades det titta på hur attityden hänger ihop med en persons beteende, och att attityd
är kopplat till en persons handling.
Attityden har ofta ett sorts mål som den är riktad mot, vilket kan vara en sak, en viss
disciplin eller ett visst ämne (Reid, 2006). För när användarnas attityd mot en produkt
är bra och positiv blir det ofta att användarna använder produkten (Ajzen & Fishbein,
1980). Reid (2006) förklarar att attityd brukar vara konsistent och stabil, men att den
går att ändra även fast de ofta är emot förändring. Även Petrocelli, Tormala och
Rucker (2007) skriver om att när användarens attityd mot en IT tjänst ändras, sker det
ofta i ett tidigt skede av användningen och inte så mycket efter en längre användning
utav den it tjänsten.
Attityd kan även också handla om personers åsikt om vad andra personer har för
attityd. Det kan innebära att en person har bestämt sig att hens attityd mot något är
den rätta, vilket kan innebär att personen tycker att alla andra personer runt om borde
ha samma attityd. Personer kan också känna att deras attityder kan påverkas av andra,
och ifall flera personer har samma attityd mot något, kan de känna att deras attityd är
den rätta attityden (Petrocelli et al., 2007).
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2.2 Attityd inom IT och UX

Inom IT finns fältet människa datorinteraktion (MDI) vilket handlar om hur personer
interagerar med teknologi och hur användare kan interagera med den teknologin på
bästa möjliga sätt (Olson & Olson, 2003). Det gör att användares attityd mot systemen
påverkar deras inställning till att använda produkten (Culpan, 1995). Vid användning
utav produkter påverkas användares användarupplevelse.
Användarupplevelse (eng. User experience, UX) är ett viktigt begrepp som blivit
populärt de senaste åren och vad användarupplevelse handlar om kan vara allt från
användbarhet till känslor av teknikanvändning (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).
Enligt standarden SS-EN ISO 9241-210:2010 definieras användarupplevelse som:
”Personens perception och reaktion som ett resultat användning av en
produkt, ett system eller en tjänst”
En enkel förklaring på vad användarupplevelse är skulle vara hur personer känner när
de använder en produkt, till exempel hur deras tillfredsställelse och nöjdhet påverkas
vid användandet. När man pratar om användarupplevelsedesign (eng. User experience
design, UXD) handlar det om att designen av produkten ska fokuserar på kvalitén av
användarupplevelsen (Preece, Rogers, & Sharp, 2016).
Användarupplevelsen kan delas in i tre olika aspekter förklarar Hassenzahl och
Tractinsky (2006), och även ifall dessa inte täcker hela området som handlar om
användarupplevelse, ger dessa aspekter en bra förståelse om användares interaktion
med teknik. Aspekterna som Hassenzahl och Tractinsky (2006) skriver om är känslor
och påverkan, erfarenhetsperspektiv och bortom verktyget. Känslor och påverkan
handlar om den subjektiva, positiva, föregående och konsekvenser som användaren
upplever vid användning utav teknik. Hassenzahl och Tractinsky (2006) förklarar att
det finns två sätt att hantera känslor inom användarupplevelsen. Det första sättet
handlar om hur viktigt känslor är vid användandet av en produkt, det andra handlar
om tidigare användning och värderade bedömningar (Hassenzahl & Tractinsky,
2006).
Den påverkan systemen har på en användare, kan sedan påverka hens förmåga att ta
beslut vid användningen av systemen. Inom UX tittas det på hur tekniken skapar en
positiv känsla hos användaren, till skillnad från MDI där fokus låg mer på att förklara
negativa känslor hos användaren (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).
Erfarenhetsperspektivet inom användarupplevelsen handlar om hur användaren
upplever en produkt i samband med hur användarens humör, förväntningar och mål
relaterar och påverkar varandra under användningen (Hassenzahl & Tractinsky,
2006).
Aspekten bortom verktyget handlar om aspekter som holistiska, estetiska och
hedoniska egenskaper. Holistiska egenskaper handlar om hur användandet av
tekniken ser ut i längden, vilket innebär att den fokuserar på hur tekniken kommer
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kunna användas från dagen den lanserades till flera års användande utav produkten.
Estetiska egenskaper handlar om hur skönhet, som är en viktig kvalitativ aspekt av
teknik, tillfredsställer personer. De hedoniska egenskaperna som uppkommer i teknik
är ofta något som är intressant, spännande eller imponerande, vilket gör att användare
får en sorts lustkänsla (Hassenzahl, 2018). Användare upplever ofta de hedoniska
egenskaperna när de får interagera med en ny produkt.
De hedoniska egenskaperna ingår i en utav två grupper som innehåller viktiga
element. Viktiga element som finns inom användarupplevelsen från en designers
perspektiv är indelad i två grupper, den första är produktens egenskaper och den andra
är de tänkta produktkaraktärerna. Produktens egenskaper handlar om innehåll,
presentation, funktionalitet och interaktion, och de tänkta produktkaraktärerna handlar
om pragmatiska och hedoniska attribut (Hassenzahl, 2018).
Det pragmatiska attributet som tas upp av Hassenzahl (2018) är manipulation, och
med manipulation menas det hur det är tänkt att produkten skall fungera och användas
i sin miljö. Mjukvaruprodukters pragmatiska attribut är ofta tydliga, hjälpande,
användbara och kontrollerbara. Ett exempel på ett pragmatiskt attribut inom ett
incheckningsprogram kan vara att det ska gå att checka in.
Hedoniska attribut handlar till skillnad från de pragmatiska attributen om
underliggande attribut. Inom mjukvaruprogram kan det vara att produkterna är
imponerande, spännande, enastående och intressanta (Hassenzahl, 2018). Hedoniska
attribut kan sedan delas in i tre underkategorier, och dessa kategorier är:
•

•

•

Stimulans:
Stimulans handlar om att personer utveckas genom att sprida kunskap och
färdigheter. Det kan göras genom att ge användarna nya intryck, möjligheter
och insikter.
Identifikation:
Identifikation handlar hur personer uttrycker sig genom ett objekt. Det kan
vara att system går att anpassa till den som använder det genom att göra det
mer personligt.
Framkallande:
Framkallande handlar bland annat om att framkalla minnen hos användare.
Det kan göras genom att produkter representerar eller relaterar till olika
tillfällen eller relationen som kan vara viktigt för användaren. Med hjälp av
användarens gamla minnen kan system och program ge användaren en
nostalgisk upplevelse. Det kan göra att användaren får en spännande och
stimulerande upplevelse vid användningen.

De pragmatiska och hedoniska aspekterna påverkar sedan användaren vid användning
utav teknik, ett exempel kan vara vid köp utav en mobil. Den pragmatiska effekten
kan vara att mobilen är enkel och snabb att använda, och den hedoniska kan vara
märket på mobilen för det märket har användaren använt sig utav tidigare vilket
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fungerade bra (Hassenzahl, 2018). Det händer ofta att användare lägger märke till de
hedoniska effekterna vid interaktioner med nya produkter. När den hedoniska känslan
sedan har minskat och användarna vet mer hur produkten används i helhet, bidrar det
till att användaren lägger märke till de pragmatiska egenskaperna som IT-systemen
har (Karapanos, Zimmerman, Forlizzi, & Martens, 2009). För en produkt som har
starka hedoniska och pragmatiska attribut är mer önskad av användare, till skillnad
mot en produkt där de hedoniska och pragmatiska attributen är svaga (Hassenzahl,
2018).
Sedan påverkar även de pragmatiska och hedoniska attributen användares attityd vid
användning utav produkten. För Rohrer (2014) förklarar att attityden påverkas av
vilken åsikt och uppfattning användaren får utav att använda en produkt. I med att de
pragmatiska och hedoniska attributen påverkar hur användaren upplever produkter
både vid användning och hur den påverkar användaren känslor (Hassenzahl, 2018),
blir det att attityden påverkas hos användaren.
De tänkta produktkaraktärerna påverkar sedan användaren i form utav något som
Hassenzahl (2018) kallar för konsekvenser. I steget för konsekvenser finns attraktion,
nöje och tillfredsställande, och dessa bildas utav användarens användning utav
produkten. Den tillfredsställande delen sett ifrån ett MDI perspektiv är en aspekt som
produkter vill uppnå. För det innebär att det finns en positiv attityd mot produkten,
och det händer ofta att användare upplever tillfredsställelse ihop med glädje, vilket
gör att användarna känner sig nöjda med produkten (Hassenzahl, 2018).
Vid designprocessen av nya IT-produkter är det viktigt att människan står i centrum
förklarar Arvola (2014), och utvecklingen för att få en bra användarupplevelse är en
iterativ process. Hartson och Pyla (2018) förklarar att designprocessen är som ett
livscykelhjul. Detta UX-hjul består utav fyra olika faser som är analys, design,
implementering och utvärdering. Där analysfasen handlar om att få en förståelse över
användaren och hens behov. Designfasen är att ta fram en konceptdesign baserad på
analysen. Implementeringsfasen handlar om att ta fram och testa prototyp av
konceptdesignen med riktiga användare. Sist handlar utvärderingsfasen om att
verifiera att designen uppfyller användarnas behov.
2.2.1 Utvärdera attityd

När attityd ska mätas är det svårt att få bra information genom att observera andra
människor (Balram & Dragićević, 2005). För när attityden undersöks hos användare
tittas det på vad deras åsikt och uppfattning är (Rohrer, 2014). När attityden mäts hos
personer fungerar det bra med att använda sig utav en enkätundersökning med en
likertskala som svarsalternativ förklarar Balram och Dragićević (2005). Likertskalor
är bra att använda när åsikter och attityder ska mätas. När likertskalor används tas det
fram olika påstående som ska undersökas, dessa påstående får sedan deltagaren får
svara på genom att fylla i en skala från till exempel ett till fem (Preece et al., 2016).
Vid undersökning av personers attityd har det tagits inspiration från psykologifältet
där likertskalor används. Problem som kan uppkomma när likertskalor används är att
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skalan har för få steg vilket kan innebära att samma svar från två olika personer kan
vara två helt olika åsikter (Reid, 2006).
2.2.2 Attitydundersökningar

För att få en förståelse om hur andra har undersökt attityden vid användandet utav ITprodukter, har en sammanfattning gjorts. I den tittas det på vilken metod som
används, när den gjordes och i vilken domän:
I artikeln utav Teo (2008) skriver han om studenter som studerar till lärare och deras
attityd till att använda datorer. I undersökningen tittades det på vilken attityd de hade
till datoranvändning och hur det skiljer sig mellan kön, ålder, ämnesdomän,
självförtroende och antalet år deltagarna har använt sig utav datorer. I studien deltog
139 studenter och data till undersökningen samlandes in via en enkät med 22 frågor
som deltagarna fick svara på. Enkäten bestod av en likertskala från ett till fem, och
enkäten var strukturerad enligt Computer Attitude Scale (CAS, sv. Dator attityd
skala). CAS består fyra huvuddelar som är handlar om uppfattad ångest, uppfattad
användbarhet, uppfattad uppskatting och uppfattad själveffektivitet (Huang & Liaw,
2005). Dessa fyra handlar om:
•

•

•

•

Uppfattad ångest:
Uppfattad ångest handlar om den ångesten användare kan få när de använder
datorer och kan även innebära användarens rädsla att använda sig utav olika
tekniker som datorer. Det kan även innefatta de negativa känslor användaren
får vid användningen.
Uppfattad användbarhet:
Uppfattad användbarhet handlar om ifall användaren upplever att tekniken
förbättrar deras nuvarande eller framtida arbete.
Uppfattad uppskattning:
Uppfattad uppskattning handlar om hur mycket användare tycker det är kul att
använda tekniken när de jobbar.
Uppfattad själveffektivitet:
Uppfattad själveffektivitet handlar om hur effektiva användarna känner att de
är vid användning utav tekniken.

En annan studie som också använde sig utav CAS var Huang och Liaw (2005). Det
Huang och Liaw (2005) har gjort är att utveckla CAS till en egen variant som består
utav fem olika huvuddelar, förutom de delarna som Teo (2008) använde sig utav finns
även ”avsikt att använda” som en del. Denna del är baserad på konceptet av
Technology Accetpance Model (TAM, Sv. Teknik Acceptans modell), och är tänkt att
ge en bättre förståelse om hur användarnas uppfattning om användning och
godkännande av tekniken är. TAM handlar om hur personer accepterar teknik och
består utav något som kallas ”upplevd användbarhet”(eng. preceived usefulness),
vilket handlar om hur mycket en användare tror tjänsten som testas kommer förbättra
deras prestanda. En annan del utav TAM är ”upplevd enkel användning” (eng.
preceived ease of us) som handlar om hur mycket energi användaren behöver lägga på
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ett program för att använda det (Marangunić & Granić, 2015). Avsikt att använda
handlar om den avsikt användaren har att använda teknik (Huang & Liaw, 2005).
Frågorna som ingick i Huang och Liaw (2005) variant av CAS besvarades på en
likertskala som gick från ett till sju, där ett var håller verkligen inte med och sju var
håller verkligen med. Enkäten handlade sedan om studenters uppfattning till
webbenkäter och enkäten bestod av 18 frågor.
Den metod som McFarlane, Hoffman, och Green (1997) använde sig utav i deras
studie var en enkät. De tittade på språklärares attityd till att använda sig utav teknik
som hjälpmedel i deras undervisning. I studien testades universitetselever under sin
utbildning där de fick lära sig använda teknik som bidrar till undervisningen. Till
undersökningen användes en skala från ett till sju, där ett var inte sant och sju var
mycket sant.
I Kumar (2003) studie om attityd mot datoranvändning deltog 34 studenter. Metoden
som användes var samma som Teo (2008) använde sig utav vilket var CAS och den
bestod av 21 olika frågor. Till denna studie testades studenternas attityd före och efter
deltagandet i ett webbaserat projekt, för att se hur attityden ändrats efter deltagarna
deltagit i projektet.
I Suldo, Shaffer och Shaunessy (2008) studie tittades det bland annat på elevers
attityd som sedan användes för att komplettera med andra områden som mättes.
Attityden mättes med hjälp av en enkät som bestod av 35 frågor som eleverna fick
svara på en likertskala mellan ett till sju.
Studien av Kessler (2007) handlar om lärares attityd mot teknik. I studien testas
lärarnas kunskap och attityd mot datorbaserad språkinlärning. Totalt var det två
enkäter som gjordes, en om deltagarens förkunskap och en för attityd. Enkäten för
attityd bestod av elva frågor och frågorna var baserade på modellen om ATCT
(Attitude Towards Computer Technologies, sv Attityd mot dator teknologier) som
består av delarna användbarhet och bekvämlighet/ångest. Svaren till dessa frågor
gjordes på en likertskala från negativ till positivt (Kinzie & Delcourt, 1991).
En undersökning av Chiu (2016) handlar om att titta på attityden mot molnbaserade eböcker i mobilen. För att utvärdera attityden i den används enkäter där svaren på
frågorna ska markeras i en likerskala. Likerskalorna går ifrån ett till fem, och
testdeltagarna fick fylla i den efter de hade testat att använda sig utav systemet.
När attityden inom äldre användare undersöktes samlades svaren i med hjälp utav
individuella intervjufrågor som respondenterna sedan fick svara på in en likertskala. I
van Ruiten et al. (2007) studie var deltagarna alla över 65 år och bodde själva. Studien
handlade om äldre personers attityd mot en interaktiv robot som de fick testa att
använda. Efter testet fick de sedan svara på frågor som handlade om attityd mot robot
som spelpartner, frågor om deras upplevda kontroll över roboten och frågor om den
upplevda empatin för roboten.
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Generell teknikanvändning handlar om att deltagarnas attityd mot teknik i helhet utan
något specifikt sammanhang testades. I artikeln utav Edison och Geissler (2003) testas
deltagares attityd mot teknik. Teknik i detta fall är brett och handlade om saker som
till exempel mobiler, dvd-spelare, gensplittring och fiberoptik. Även det här testet
använde sig utav en likertskala som gick mellan ett och fem, där ett är håller definitivt
inte med och fem är håller verkligen med. Detta test gick ut på att se vilka faktorer
som påverkar attityden mot teknologi.
I Martí-Parreño, Seguí-Mas och Seguí-Mas (2016) studie tittas det på lärares attityd
till att använda sig utav gamification i högre utbildningar som universitet. I deras
studie samlades testdeltagare in med hjälp av snöbollsurval och deltagarna fick sedan
svara på en onlineenkät. I enkäten fick de sedan svara på hur ofta de använt sig utav
gamification på en skala från aldrig till mer än tre gånger per år, sedan fanns det även
ett antal frisvarsfrågor samt några ja- och nej-frågor.
Sammanfattningsvis syns det (se Tabell 1) att de domäner där attityd har mäts ofta har
någon sorts koppling till utbildningsmiljö, där det ofta tittas på lärare och elevers
attityd till att använda sig utav teknik. Sedan tittade Chiu (2016), Edison och Geissler
(2003) och van Ruiten et al. (2007) på hur attityden är inom andra domäner än
utbildningsmiljöer. I de andra domänerna undersöktes attityden på samma sätt som
det gjordes inom utbildningsmiljön, förutom van Ruiten et al. (2007) som innan
enkäten även gjorde intervjuer som användes till enkätens utformning. Några av
författarna använde sig utav CAS modellen när de mätte deltagarnas attityd. De andra
förklarade att de mätte attityden med hjälp av en enkät med likertskala, bortsett från
Martí-Parreño et al. (2016), utan att beskriva enkätens innehåll.
Vid undersökningarna använde sig författarna i Tabell 1 utav en enkätundersökning
av något slag där deltagarna fick svara på en likertskala, även fast Reid (2006) har
skrivit om att likertskalor kan ge en otydlig bild utav vad personer attityd mot
produkter faktiskt är.
I deras undersökningar tittade majoriteten av författarna på deltagarnas attityd efter att
de hade använt sig utav en produkt, eller att de hade fått en utbildning/instruktioner på
hur den används innan de fick gör attitydundersökningen. I Kumar (2003) tittades det
på hur attityden ändrades efter att personen fick använda produkten, vilket visade att
när användaren känner sig mer bekant blir attityden bättre.
I artiklarna i tabell 1 har attityden hos personer i olika fällt undersökts, och det har
tittats på när undersökningen gjordes och vilken metod som har används.
Tabell 1
Författare
Teo (2008)
Huang & Liaw
(2005)
Chiu (2016)

Insamlingsmetoder Före/Under/efter
Enkät, likertskala
Efter
Enkät, likertskala
Efter

Domän
Utbildningsmiljö
Utbildningsmiljö

Enkät, likertskala

E-böcker

Efter
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Suldo et al. (2008)
McFarlane et al.
(1997)
Edison & Geissler
(2003)
Kumar (2003)
van Ruiten et al.
(2007)
Kessler (2007)
Martí-Parreño et al.
(2016)

Enkät, likertskala
Enkät, likertskala

Efter
Under, efter upplärning

Utbildningsmiljö
Utbildningsmiljö

Enkät, likertskala

Efter

Generell teknik

Enkät, likertskala
Intervju,
likertskala
Enkät, likertskala
Enkät

Före och Efter
Under

Utbildningsmiljö
Äldre användare

Efter
Uppgavs inte

Utbildningsmiljö
Utbildningsmiljö

2.2.3 Införande av ny teknik

Att veta vilken attityd de nya användarna har till det nya IT-systemet är en viktig del.
För vid införandet utav ny teknik finns det flera olika saker som kan påverka
implementeringen av teknik, och användarnas attityd kan påverka de förväntningarna
som användarna har. För vid framtagandet av en IT-produkt förklarar Arvola (2014)
att det är viktigt att involvera användarna tidigt i den iterativa framtagningsprocessen
av IT-produkter, i och med att människan är i fokus. Även Ginzberg (1981) förklarar
att det är viktigt att involvera användarna tidigt i utvecklingsrocessen, och i Tabell 1,
tittar majoriteten på vad användarnas attityd är efter implementeringen.
För när det tittas på användares attityder mot en produkt innan den är implementerad
eller innan den har börjat utvecklas, kommer de som utvecklar och implementerar
datorsystemen att få en bättre förståelse över hur användarna kommer reagera mot att
använda datorsystemen. Det gör att användarnas förväntningar på systemen kommer
spela en roll i hur de sedan kommer ta emot de nya systemen. För ifall användarna har
för höga förväntningar kommer de känna sig besvikna vid användning av
datorsystemet. Därför kommer personer som håller rimliga förväntningar på
datorsystem oftast inte ha några problem med att använda det (Ginzberg, 1981).
Insikten om användares förväntningar kommer även hjälpa utvecklarna att kunna se
vad det är de tänkta användarna kommer förvänta sig utav systemen. Ett företag tjänar
ofta på att tidigt i utvecklingsprocessen få reda ifall det är något som användarna inte
är nöjda med eller har en annan uppfattning om. Ifall det blir att systemet måste
läggas ner så har de även sparat pengar i med att de inte hade spenderat allt innan de
upptäckte att användarna inte skulle gillat vad de gjorde (Ginzberg, 1981). Det här har
även Abdinnour och Saeed (2015) upplevt i deras studie där personer med för höga
förhoppningar på datorsystemen sedan blivit besvikna när datorsystemen sedan inte
uppfyller deras förväntningar.
Det finns flera olika sorters faktorer som kan påverka en användare vid interaktionen
med olika sorter produkter. I artikeln utav Staples et al. (2002) tar de upp nio olika
faktorer som kan påverka användaren, av de nio faktorerna identifierade författarna
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sex faktorer som gick att tolka. Dessa faktorer testade sedan innan och efter
användning av en IT-produkt, och dessa faktorer är:
•

•

•

•

•

•

(1)Systemets användbarhet (System usefulness)
Systemets användbarhet handlar som tidigare beskrivit av (Huang & Liaw,
2005) om hur användaren upplever att tekniken förbättrar deras nuvarande
eller framtida arbete.
(2)Underlättande vid användning (Ease of use)
Underlättande av användning handlar om ifall användaren tror att systemen
som används inte kommer kräva mycket ansträngning för att användas.
(3)Informationskvalitet (Information quality)
Informationskvaliteten handlar om hur tydliga, noggranna, hur aktuella
systemen är, och innehållet i informationssystemen.
(4)Kunskap om systemet (Knowledge of the system)
Kunskap om systemet handlar om hur god förståelse användaren har om
datorsystemen.
(5)Personliga fördelar (Personal benefits)
Personliga fördelar handlar om vilka fördelar användaren får genom att
använda systemen.
(6)Systemanvändning (Attitude concerning system use)
Systemanvändning handlar om hur användaren har tänkt använda systemen.

Med hjälp av dessa faktorer tittade de på hur användarens förväntningar på systemen
påverkade deras användning utav systemen (Staples et al., 2002).
Vid implementeringen i företag finns det ett antal olika aspekter som kan spela roll.
Exempel på dessa kan vara ledningen, vilka resurser som finns hos företaget,
slutanvändarna, vad det är för sorts företag och vilka produkter som finns tillgängligt
på marknaden. För slutanvändarna påverkar deras IT-kompetens, utbildning, attityd
mot IT och deras delaktighet (Aladwani, 2001).
När sedan IT-system ska implementeras finns det ett antal steg om hur
implementering går till (Cooper & Zmud, 1990), och dessa steg är:
•

•

•

•

Initiering
Initiering handlar om att det tittas på vilka möjligheter det finns att använda IT
eller problem som kan lösas med hjälp av IT, och sedan tittas det på viket ITsystem som skulle kunna användas.
Adoption
Adoption handlar om organisationen får resursstöd för att ta
fram/implementera systemet.
Anpassning
Anpassning handlar om att IT-systemet skapas eller blir i implementerat i
organisationen, och personer har möjlighet att börja använda det.
Acceptans
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•
•

Acceptans handlar om att personer i organisationen blir introducerade för att
börja använda systemet i deras arbete.
Rutiner
Rutiner handlar om att personer blir uppmanade att använda systemet.
Ingivande
Ingivande handlar om att organisationen blir mer effektiv av att använda
systemet.

Vid applicering utav nya system eller produkter är det viktigt att användarna är
positivt öppna mot den nya produkten. För när system har haft en lyckad
implementering har det tagits hänsyn till användarnas attityd (Caldeira & Ward,
2003). Det gör att innan det är dags att ersätta eller skaffa ett nytt system måste
attityden hos de tänkta slutanvändarna vara positivt. Därför kan det vara bra att innan
en produkt implementeras, att i initieringsfasen som Cooper och Zmud (1990) skriver
om, låta de tänkta användarna blir informerade om produkten vilket gör att de får mer
kunskap om det (Aladwani, 2001). För när ny teknik implementeras i företag händer
det ofta att de som arbetar där blir inblandade väldigt sent i processen (Edwards &
Ramirez, 2016). Användarnas attityd mot IT produkter innan de är implementerade
består av deras uppfattning om produkten av antaganden, i och med att användaren
inte har haft någon direkt erfarenhet av att använda sig utav produkten. När personer
har använt ett system har hen bättre uppfattning om vad den handlar om (Karahanna,
Straub, & Chervany, 1999).
Utöver attityden påverkar även andra faktorer som tidigare nämnts, och det kan vara
vad ledningen tycker är viktigt, därför spelar deras kunskap och attityd mot IT roll,
samt vad företaget har för mål. Resurser kan innebära företagets ekonomiska
situation, deras invertering mot IT och företagets egna IT experter. (Aladwani, 2001).
Vid införandet av ny mjukvara till datorer i företag skriver Niazi Wilson och Zowghi
(2006) om att de har kommit fram till ett antal olika faktorer som är viktiga att tänka
på när mjukvaran ska införas, och några av dessa faktorer som påverkar användaren är
tillfredsställelse, erfarenhet, moral, tid och resurser, företagets kultur och vad
användaren har fått för information.
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3 Problembeskrivning
Attityden hos en person handlar om ifall den är för eller emot ett objekt
(Nationalencyklopedin, u.å), och vid användningen utav IT-produkter påverkas
attityden av användarupplevelsen. Vid användningen påverkas användarnas
användarupplevelse utav de hedoniska och pragmatiska attributen hos IT-produkten
(Hassenzahl, 2018).
Användarnas attityd mot en IT-produkt mäts oftast efter den har implementerats eller
att användarna har lärt sig använda systemet (se Tabell 1). Den metod som är populär
att använda när attityden undersöks är en enkät där deltagarna får svara på en
likertskala. Utöver att använda en enkät med likertskala används även intervjuer och
fokusgrupper av olika slag, vilket kan vara bra i med att likertskalor kan tolkas olika
av deltagarna (Reid, 2006).
Vid implementeringen av en produkt underlättar det ifall användarnas attityd redan är
positiv, vilket ofta leder till att implementeringen utav systemen blir mer lyckad
(Caldeira & Ward, 2003). Ett alternativ som finns är att undersöka användares attityd i
initieringsfasen vid implementering utav ny teknik. För användarnas attityd mot
produkten är en viktig del. Ifall användare har en negativ attityd mot en IT-produkt
kommer de inte använda det lika mycket mot ifall de har en positiv attityd till
systemet (Culpan, 1995). Attityder skulle också kunna undersökas i analysfasen i UXhjulet som Hartson och Pyla (2018) skriver om, i och med att slutanvändaren är en
viktig del i designprocessen. Därför skulle det vara intressant att ta reda på vilken
attityd användarna har i analysfasen, i och med att deras attityd kommer påverka deras
inställning till att använda den nya IT-produkten (Ginzberg, 1981).
Med anledning av det som nämnts ovan skulle det vara intressant att innan
användningen titta på vilken attityd användarna har till ny teknik innan den har
implementerats, och i med detta blir min frågeställning:
Vilka faktorer påverkar attityd hos användare mot en IT-produkt i
initieringsfasen?
Attityd i detta sammanhang handlar om personers positiva eller negativa
förväntningar mot ett objekt. För enligt Nationalencyklopedin (u.å) handlar attityd om
en persons inställning för eller emot ett objekt som personen har fått efter erfarenhet
med objektet. I och med att attityder kommer tittas på innan IT-produkten har
implementerats i företaget. Innebär det att attityden kommer handla om användarens
förväntning på IT-produkten som undersöks, i och med att de inte har någon tidigare
erfarenhet med IT-produkten.
Med hjälp av denna frågeställning skulle förståelsen om hur attityd kan
undersökas vid initieringsfasen öka, och den skulle även ge en större inblick i
vilka sorters metoder som kan användas vid utvärderingen. Det skulle även ge
insikt i vilka styrkor och svagheter de metoder som används vid utvärderingen
av attityden har. Den skulle även ge en större inblick om vilka faktorer som
12

påverkar utvärderingen av användares attityd i initieringsfasen när teknik
implementeras.

13

4 Metod
I detta kapitel kommer studieobjektet och metoderna som används till
datainsamlingen gås igenom.

4.1 Studieobjekt

Till denna studie kommer den attityd användare har innan tekniken har
implementerats testas i en fabriksmiljö, och tekniken som kommer användas är
röststyrning. Det som är intressant med fabriksmiljöer är att inom industrin utvecklas
tekniken hela tiden. Det innebär att när det kommer nya IT-produkter ändras det hur
användarna använder och interagerar med tekniken i en fabriksmiljö (Schwab, 2017).
När nya eller uppdaterade systemen tillkommer inom fabriker, är det tänkt att arbetet
ska bli mer effektivt och det bidrar sedan till att organisationen inte behöver spendera
lika mycket tid och pengar på de olika momenten som görs (Mao, Vredenburg, Smith,
& Carey, 2005).
Fabriksmiljön i detta fall var på Volvo Group Truck Operation i Skövde. I denna
fabriksmiljö jobbar flera personer samtidigt med uppgifter som till exempel montering
och lokalerna är stor och har högt till tak. De som jobbar där kan höra ett ständigt
bakgrundsljud/buller från maskiner och olika sorters robotar och el-fordon som åker
runt i fabriken. Inom denna miljö har de flesta maskiner en dator som arbetarna kan
interagera med, och skärmarna som används för datorerna är vanliga datorskärmar
och på vissa platser tv-skärmar. Användarna kan interagera med dessa datorer med
hjälp av tangentbord, datormus och vid vissa datorer finns även en laserskanner att
använda sig utav.
I denna undersökning kommer röststyrning användas som exempel på en ny ITprodukt, vilket handlar om att en användare kan kommunicera med hjälp av sin röst
till ett datorsystem som sedan förstår användaren. Det finns ett flertal olika sorters
röststyrning som kan innebära att en användare kan tala med systemet för att datorn
ska utföra ett kommando, eller att användaren talar med systemet för att använda sig
utav en dikteringsfunktion, vilket gör att det som användaren säger skrivs ner ord för
ord. Anledning varför röststyrning används till denna undersökning är för att det är en
teknik som företaget tyckte var intressant att undersöka.

4.2 Metodval

I denna fältstudie kommer datainsamling bestå av två olika datainsamlingsmetoder,
där data samlas in med både enkät och intervju. En fältstudie innebär att det tittas på
ett problem i djupet i sin naturliga miljö och används ofta för att få en förståelse om
ett fenomen (Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell, 2007). Anledningen till att
använda både enkät och intervjuer är för att undersöka vilka faktorer i en fabriksmiljö
som påverkar attityden hos användarna. Sedan har enkäter och intervjuer också olika
styrkor och svagheter. En svaghet som Reid (2006) förklarade att enkäterna som
använder likertskalor har, är att även fast två respondenter svarade samma sak på en
skala, kan de fortfarande ha olika åsikter. Därför skulle intervjuer kunna användas för
att ge en fördjupande förståelse om vad testdeltagarna tycker. Med hjälp utav dessa
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två olika typer av data, kvalitativ och kvantitativ, kommer det sedan att gå att använda
triangulering vilket Patton (2015) förklarar stärker studien.
4.2.1 Intervju

Vid den kvalitativa undersökningen kommer det användas intervjufrågor, och den
typen av frågor som kommer användas är semi-strukturerade intervjufrågor. Semistrukturerade intervjufrågor handlar om att intervjun utgår ifrån ett antal
förutbestämda frågor, som det sedan finns möjligheten att ställa följdfrågor till
respondenten beroende på vad den svarade innan (Patton , 2015).
Anledningen till att intervjun består av semi-strukturerade intervjufrågor är för att
skapa en struktur i intervjun, men ändå ha möjligheten att kunna ställa respondenten
olika följdfrågor beroende på vad hen svarar.
4.2.2 Enkätundersökning

En enkät kan användas för att både samla in kvalitativ och kvantitativ data. Enkäten
som används i detta arbete kommer samla in kvantitativ data, i med att enkäten
kommer bestå av ett antal olika frågor som sedan testdeltagaren får svara på genom att
fylla i en likertskala. Anledningen till varför en likertskala användes var för att i
Tabell 1, använde sig alla vid utvärderingen av attityd utav en likerskala av något
slag. Därför känns den som en relevant metod att använda sig utav vid
undersökningen utav attityd.
4.2.3 Alternativa datainsamlingsmetoder

Till denna undersökning skulle även andra metoder gå att använda sig utav. En av de
metoderna som skulle kunna gå att använda är fokusgrupper. Sedan skulle det även
kunna gå att göra intervjuer med personer som är insatta i ämnet och har undersökt
attityden hos personer innan, men att använda sig utav experter i detta ämne fanns det
inte möjlighet att få tag på.
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5 Genomförande
Vid insamlingen utav data utfördes två olika datainsamlingar, en som består utav
enkäten, och en som består utav en semi-strukturerad intervju. Utöver själva
datainsamlingen finns det även en annan sak som är viktig att tänka på när data samlas
in, och det är de etiska aspekterna.

5.1 Fallstudie

Fallstudien tog ungefär två veckor att genomföra. Intervjuerna och enkäten togs fram
samtidigt, och när dessa sedan var klara börjades datamaterial samlas in (se Figur 1).
På grund av tidsbrist gjordes det ingen pilotstudie av intervjun eller enkätfrågorna.
Först genomfördes intervjuerna vilket tog ungefär två dagar, och när de var klara
genomfördes datainsamlingen med enkäten. Enkäten var utplacerad i ungefär en och
en halv vecka, och under tiden enkätsvaren samlades in analyserades intervjusvaren
undertiden personer fick göra enkäten. När intervjun och enkäten hade analyserats
utfördes en triangulering.

Figur 1. Processen av de olika stegen vid datainsamlingen.

5.1.1 Deltagare

Deltagarna i denna studie var personer som jobbade på Volvo Truck Operation i
Skövde. Kravet på deltagarna som var med och deltog i undersökningen var att de
skulle jobba ute i fabriksmiljön, med till exempel montering eller vara operatör.
Vid insamlingen av data är det viktigt att de som deltar i undersökningen kan känna
sig bekväma vid deltagandet. Det innebar att respondenterna blev informerade om vad
studien handlade om, att de var medvetna om att det var frivilligt att delta och de
kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan negativa konsekvenser. Sedan
informerades deltagarna även om vad den data som insamlades skulle användas till
och vilka som hade tillgång till den.
5.1.2 Intervju

Utformningen av den semi-strukturerade intervjun (se Bilaga 1) var att den först
bestod av ett par demografiska frågor, där ålder, hur länge det jobbat där, vad de
jobbade med och ifall de hade någon tidigare erfarenhet av någon sorts röststyrning.
Dessa frågor var med för att i analysen kunna se om till exempel svaren skiljer sig
mellan unga och gamla eller beroende på hur länge de jobbat i fabriksmiljön. Sedan
kom några övergripande frågor om ny teknik överlag och hur det var när de införde ny
teknik på företaget. Efter det kom det några frågor om vad de tycker om att införa
röststyrning att använda till sina arbetsuppgifter. Slutligen kom även här en öppen
avslutningsfråga som Patton (2015) skriver ofta kan ge rika svar.
Vid den kvalitativa undersökningen användas time-location sample (sv. tidsplatsprov)
för att få deltagare. Time-location sample innebär att man under en viss tid står på en
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och samma plats, och frågar alla som går förbi om de skulle kunna vara med i en
undersökning (Patton, 2015). Platsen som intervjuerna genomfördes på var
rekommenderad av handledare på Volvo, vilket var vid entrén till en utav
fabrikslokalerna. Innan intervjuerna sedan startade frågades testdeltagarna om de
jobbade i fabriksmiljön för att se om de passade in i urvalet.
Innan de semi-strukturerade intervjuerna började informerades testdeltagarna om
varför studien gjordes och vilken information som samlades in. Där förklarades vilka
rättigheter de hade, t.ex. att de fick avbryta när de vill och var inte tvungna att besvara
frågorna (Swedish Research Council, 2002). De fick också godkänna att ljudet under
intervjun spelades in, och ifall de inte godkände det fick svaren antecknas med penna
och papper, men alla respondenter gick med på att bli inspelade.
Intervjuerna skedde runt lunchtid innanför ingången till en utav fabrikerna, och
gjordes i deras fabriksmiljö som respondenterna jobbar i. Längden på intervjuerna
varade i tre till tio minuter. När intervjun började ställdes först de demografiska
frågorna, sedan de övergripande frågor om deras inställning till ny teknik. Efter det
gavs en förklaring på vad röststyrning innebar innan frågorna om den tekniken
ställdes, och den förklaringen var:
Röststyrning innebär att en användare kan tala med ett datorsystem för att
datorn ska utföra ett kommando, eller att användaren talar med datorsystemet
för att använda sig utav en dikteringsfunktion, vilket gör att det som
användaren säger skrivs ner ord för ord.
Sist ställdes den övergripande frågan om det var något annat respondenterna tänkte
på.
5.1.3 Enkätsundersökning

Enkäten var först baserad på CAS modellen ifrån Huang och Liaw (2005) vilket
beskrevs i del 2.2.2 som handlade om att enkäten utgick ifrån fem kategorier som var
uppfattad ångest, uppfattad användbarhet, uppfattad uppskattning, uppfattad
själveffektivitet och avsikt att använda. Anledningen till detta var att Huang och Liaw
(2005) förklarade att deras modell fungerade bra. Denna modell gjordes sedan om för
att vara anpassad mot röststyrning, istället för webbenkäter, och sedan efter det
gjordes den om ännu en gång för att anpassas till faktorer ifrån Staples et al. (2002).
Enkäten använder en likertskala som går från ett till sju. Anledningen varför
intervallen ett till sju har valts är för att Borg och Westerlund (2014) förklarar att
likertskalor ofta består utav ett till fem, eller ett till sju. Därför valdes intervallen ett
till sju för respondenterna skulle kunna vara lite mer precisa i sina svar, och när en
fempunktlig skala används kanske en fyra motsvarar en femma eller sexa i en
sjupunktskala beroende på vem som svarar. Därför kommer en sjupunktskala
användas i och med att den blir mer precis. När det ställs slutna frågor med
svarsalternativ är det viktigt att frågan är tydlig, och att varje fråga bara frågar efter en
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sak (Patton, 2015). Annars finns risken att respondenten inte svarar på rätt sak, utan
bara tar hänsyn till en del utav frågorna när hen svarar.
Enkäten (se Bilaga 2) börjar med några demografiska frågor om vilken arbetsuppgift
de som svarar har, ålder och hur länge de har jobbat där. Dessa demografiska frågor
var med i samma syfte som de var i intervjun. Frågan om deras arbetsuppgift var extra
viktig här i med att kravet på deltagarna var att de skulle jobba i fabriksmiljön, därför
tittades den frågan igenom för att ingen irrelevant person hade svarat på enkäten. Efter
det kommer frågorna som handlar om deras attityd till den nya IT-produkten, och sist
avslutas enkäten med en öppen fråga vilket handlar om ifall respondenten har
någonting att tillägga. För Patton (2015) förklarar att en sådan fråga kan ge bra och rik
information ifall respondenten tänkte på något som tillhör ämnet men inte har frågats
efter.
Vid insamlingen utav data placerades enkäten ut på åtta olika platser, i fyra olika
fabriker. Fabrikerna som enkäten placerades ut i rekommenderas utav handledare på
Volvo, sedan blev personer som jobbade i dessa fabriker frågade om vilka platser som
var lämpligast att placera ut enkäten på. Platserna som enkäten placerades ut på var
fikarum där många personer ofta befinner sig på rasterna. Enkäten kunde sedan
besvaras på dator och mobiltelefon, i och med att den både bestod utav en URL och
QR-kod som länkade till ett onlineformulär där respondenten fick svara (se Bilaga 3).
Personer som arbetade i fabriksmiljön kunde fylla i den, och som tack belönades
deltagarna med kakor för att de fyllde i enkäten.
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6 Analys
Totalt samlades det in 21 svar i enkäten och 16 personer deltog i intervjun, och i
Tabell 2 syns en sammanställning om de personer som deltog i studien. Totalt
samlades det in en timme och 15 minuter utav inspelade intervjuer, och dessa
intervjuer transkriberades sedan för att underlätta vid analysen. I och med att
enkäterna inte placerades ut för än intervjuerna var klara, finns det möjlighet att vissa
personer svarade på både enkäten och intervjun. Fast det är omöjligt att veta i och
med att enkäten var helt anonym.
Tabell 2
Intervju
Enkät

Antal deltagare
16 personer
21 personer

Ålderspann
19 till 58 år
23 till 61 år

Jobbat på Volvo
5 månader till 27 år
1 till 31 år

6.1 Analysmetoder

Analysen av den kvantitativa data gjordes med hjälp av att sammanställa olika
diagram, och den kvalitativa data som samlades in via intervjuer kommer sedan
analyseras med hjälp av ett affinitetsdiagram.
6.1.1 Affinitetsdiagram

Vid analysen utav intervjudata används ett affinitetsdiagram. Ett affinitetsdiagram är
bra att använda sig utav när man vill se hur svaren som samlats in hänger ihop med
varandra. Med hjälp av affinitetsdiagramet kan sedan svaren delas in i olika grupper,
vilket innebär att man kategoriserar den data som samlats in. Hur den insamlade data
sedan kategoriseras finns det två huvudsakliga metoder för att dela in den i. De två
metoderna är deduktiv och induktiv analys.
En deduktiv analys innebär att den data som är insamlad analyseras mot ett ramverk
som redan finns (Patton, 2015), t.ex. att den data som är insamlad delas in i färdiga
kategorier. En deduktiv metod för att göra ett affinitetsdiagram är metoden ”Topdown”. ”Top-down” handlar om att det finns färdiga kategorier att gruppera in
informationen i. Fördelen med att använda ”Top-down” är att den är effektiv och
snabb i och med att man använder sig utav de färdiga kategorierna (Barnum, 2011).
En induktiv analys innebär att ur den data som är insamlad ta fram mönster, teman
och kategorier, och dessa indelningar kan bero på olika fraser, teman och
användningsområden (Patton, 2015). En induktiv metod för att göra affinitetsdiagram
är ”Bottom-up”. ”Bottom-up” handlar om att använda sig utav affinitetsmatchning.
Affinitetsmatchning handlar om att utav den data som samlats in, sortera in den
informationen i lämpliga grupper (Barnum, 2011).
Vid användning utav ”top-down” är nackdelen med att använda denna metod att det är
lätt att missa något om bara förbestämda kategorier används vid analysen. Därför är
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det en fördel med att använda ”bottom-up”, men även den har nackdelar som är att
den tar mycket längre tid att använda sig utav (Barnum, 2011).
Det går även att blanda deduktiv och induktiv analys. Det kan innebära att analysen
görs först induktivt, för att se vilka sammanhang som kan hittas utan att påverkas av
de färdiga kategorierna. Efter det kan analysen göras deduktivt för att se om
datamaterialet som samlats in passar in i de existerande kategorierna.
I det här arbetet analyseras den insamlade informationen både induktivt och deduktivt.
Detta för att se vilka olika sorters indelningar som skapas vid en induktiv analys, och
sedan göra en deduktiv analys för att se hur den data som samlats in passar i Staples et
al. (2002) faktorer, i och med att det tittas på vad som påverkar i en fabriksmiljö.
6.1.2 Analys av enkät

För att sammanställa och analysera resultatet ifrån enkäten kommer det tittas på vad
varje fråga hade för medianvärde. För med hjälp av medianvärdet, max- och
minimumvärdet och undre och övre kvartilen ifrån enkätsvaren kommer de i ett
låddiagram ge en bra översikt på hur deltagarna har svara på frågorna. Medianvärdet
innebär det mittersta värdet om alla svaren sorteras i storleksordning, max- och
minimumvärdet innebär det största och minsta värdet som personerna svarade i
likertskala och undre och övre kvartilen innebär att i en stigande talordning är 25 % av
svaren i den undre kvartilen och 75 % av svaren i den övre kvartilen.
För att sedan gå in och titta mer noggrant på hur deltagarna har svarat på de olika
frågorna skapas det även histogram, där det syns hur många personer som svarade vad
på varje fråga.
6.1.3 Triangulering

Triangulering används ofta för att stärka resultatet genom att jämföra data från olika
sorters metoder (Patton, 2015). Till detta arbete används datatriangulering, vilket
innebär att resultatet från olika datainsamlingsmetoder jämförs med varandra. Det kan
innebära att svaren från en enkät samlas in och sammanställs för att sedan jämföras
med det sammanställda resultatet från intervjufrågor, och det är på detta sätt som
trianguleringen används i detta arbete, att jämföra enkäten med de semi-strukturerade
intervjuerna.

6.2 Analys av intervjuerna

Den data som är kvalitativ samlades in via semi-strukturerade intervjuer, och när
dessa intervjuer var klara transkriberades alla 16 intervjuer. För att analysera den data
som samlats in användes affinitetsdiagram.
I och med att de respondenterna som svarade på intervjun inte ska kunna bli
identifierade, även fast denna intervju var anonym, har svaren som tas upp i analysen
och resultatet ändrats lite. Detta för att vissa respondenter beskrev sina arbetsuppgifter
eller andra saker väldigt noga, vilket gör att till exempel arbetskamrater skulle kunna
identifiera dem.
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6.2.1 Affinitetsdiagram

Vid analysen gjordes det totalt tre stycken affinitetsdiagram, där två av dem var
induktiva och en var deduktiv. Anledningen till varför det skapades två induktiva var
för att se om det kunde gå att få ihop andra grupper än de som skapades i det första
affinitetsdiagrammet.
Innan affinitetsdiagrammen gjordes skrevs svar och citat ned från de intervjuerna som
gjorts på post-it-lappar, dessa lappar placerades sedan på en whiteboardtavla. Vissa av
de post-it-lapparna som användes var orange istället för gula, men det var bara för att
de gula post-it-lapparna tog slut. Vid utplaceringen av lapparna tittades det på vad
som kan påverka användare vid användningen utav IT-produkter, vilket kan vara allt
från känslor till praktiska saker.
De induktiva affinitetsdiagrammen gjordes genom att en lapp i taget placerades på
whiteboardtavlan (se Figur 2). De lapparna som handlade om samma saker placerades
intill varandra vilket slutade med att det till slut bildades grupper. När alla lapparna
var utplacerade tittades alla grupperna över för att se om post-it-lapparna satt i rätt
grupper eller om någon lapp behövdes flyttas på.

Figur 2. Det första affinitetsdiagramet.

De nio grupperna som bildades var osäkerhet/kunskap om tekniken,
utbildning/lärandet av teknik, lockande, anledning att använda, funktionalitet, ”för att
man ska”, säkerhet, trygghet vid användning och fabriksmiljön/arbetsmiljön. Den
post-it-lappen som inte passade in i någon av dessa grupper löd ”man försöker ju”.
När alla grupperna sedan var färdiga antecknades de ned, och sedan togs även alla
lapparnas bort från whiteboardtavlan för att sedan placeras ut igen i ett nytt
affinitetsdiagram (se Figur 3). Denna gång låg fokus mer på hur användaren känner
vid användningen av ny teknik i en fabriksmiljö, och till skillnad från det första
affinitetsdiagrammet som även tog hänsyn till praktiska element. Anledningen till att
affinitetsdiagrammet denna gång valde att bara fokusera på användarens känslor var
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för att majoriteten av svaren som gavs handlade just om hur använder kände mot att
använda en ny sorts IT-produkt i fabriksmiljön de jobbar i.

Figur 3. Det andra affinitetsdiagrammet.

Totalt var det fem kategorier som kom fram ur det här diagrammet, de kategorier som
kom fram ifrån det här diagrammet var: följer order, bekvämlighet, effektivitet,
nyfikenhet och oro. I detta affinitetsdiagram uteblev ingen utav lapparna, utan alla
post-it-lappar användas.
Efter att det hade gjorts två stycken induktiva affinitetsdiagram gjordes det även ett
deduktivt (se Figur 4). Det deduktiva affinitetsdiagrammet utgick ifrån de sex
faktorerna som Staples et al. (2002) skrev om. De kategorierna handlar vanligtvis om
personers inställning till ny teknik i en mer vanlig kontorsmiljö, därför är det
intressant att se hur dessa kategorier passar in i en fabriksmiljö.
Post-it-lapparna placerades sedan in i den grupp som passade bäst in med det som
stod på lappen. Vilket kunde vara svårt i och med att flera av lapparna kunde till
exempel passa in på både underlättning av användning och personliga fördelar, i och
med att de gruppernas innehåll ligger nära varandra.
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Figur 4. Det tredje affinitetsdiagrammet

Sedan ifrån enkäten som delades ut svarade fyra personer i den på den valfria frågan i
slutet av enkäten. Den frågan handlade om ifall det var något överlag som de tänkte
inom det området som frågorna ställts. Där alla av dem som svarade skrev att
röststyrning inte skulle passa in i fabriksmiljön på grund av bullret runt om
användaren, och att andra personer runt om kan störa. Dessa svar skulle då kunna
passa in i gruppen från Figur 2 som handlar om fabriksmiljön/arbetsmiljön.
Med hjälp av dessa affinitetsdiagram skapades dess grupper utöver de som användes i
den deduktiva analysen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osäkerhet/ Kunskap om systemen
Utbildning/ lärandet av systemen
Lockandet
Anledning att använda
Funktionalitet
Säkerhet
”För man ska”
Fabriksmiljön/arbetsmiljön
Trygghet vid användning
Bekvämlighet
Effektivitet
Nyfikenhet
Oro

När dessa grupper sedan var klara, gjordes en ny gruppering för att många utav dessa
grupper överlappar med varandra. Det innebär att grupperna jämfördes med varandra
för att se vilka som hängde ihop, till exempel hade grupperna osäkerhet/kunskap om
systemen likheter med gruppen oro och gruppen anledning att använda med gruppen
effektivitet. Dessa resulterade sedan med att fyra faktorer togs fram, och dessa fyra
var: kunskap om systemet, bekvämlighet för användaren, effektivisering av uppgiften
och omgivningen.
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6.3 Analys av enkäten

Totalt svarade 21 personer på enkäten som placerades ut. Vid sammanställning utav
svaren skrevs först alla svar in i ett kalkylblad, för att sedan skapa ett låddiagram (se
Bilaga 4). Med hjälp av ett låddiagram ges en bra uppfattning på vad personerna hade
svarat på varje fråga i enkäten. I låddiagrammet visas medianen, variationsbredd och
kvartilavstånd från datamaterialet som samlats in.
För att få en bättre uppfattning på vad personer hade svarat på vissa av frågorna där
svaret stack ut lite mer gjordes även ett histogram för den frågan. Det gjorde att för få
en tydligare bild av hur personerna hade svarat.
När analysen av enkätsvaren var klar gjordes en triangulering utav de olika sorters
data som samlats in via enkäten och intervjuerna. Det innebar att svaren ifrån enkäten
jämfördes med de faktorerna som togs fram utifrån intervjuerna.
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7 Resultat
Den här studien har undersökts vilka faktorer som påverkar användares attityder mot
IT-program i initieringsfasen. I det här kapitlet kommer faktorerna som är framtagna
presenteras och sist avslutas kapitlet med slutsatsen för detta arbete.

7.1 Faktorer som påverkar

Utifrån analysen har fyra faktorer tagits fram och dessa är kunskap om systemet,
bekvämlighet för användaren, effektivisering av uppgifterna och omgivning. Dessa
faktorer påverkar användarens attityd till att använda en ny IT-produkt i en
fabriksmiljö.
Kunskap om systemen

En faktor som syntes i svaren var vilken kunskap som respondenterna hade om den
nya tekniken som i detta fall var röststyrning. För det var många som verkade osäkra
på vad som var möjligt att göra med röststyrning, vilket syntes i svar som ”Jag vet
inte riktigt vilka områden man kan använda det i”, ”Det kanske är bra, det kanske är
farligt också jag vet inte”, eller ”Jag förstår inte riktigt vitsen med det”. En anledning
till att personer är osäkra till systemen kan vara som en person sa, att ”Det är svårt att
säga om man inte har prövat det”. Detta kan också vara en anledning till varför
personerna som svarade på enkäten (se Bilaga 4) svarade i mitten på många av
frågorna på likertskalan, för att de inte hade kunskapen om tekniken som det frågades
om.
Sedan pratade även respondenterna om den kunskap de själva känner att de skulle
behöva, som i detta fall med röststyrning, exempel på det är ”Det gäller ju att kunna
kommandon, det handlar ju om kunskap” och ”det är ju vissa kommandon som
triggar, så instruktioner med vilka kommandon som gäller.”. Dessa svar visade även
att några av respondenterna redan hade i all fall lite kunskap om användandet utav
röststyrning.
Sen kan det även ses att beroende på vilken sorts kunskap respondenterna hade, kan
man se att vissa av dem känner en oro över användandet. Det gör att användarna vill
känna sig trygga vid användningen, därför pratade en del av respondenterna till
exempel om att ”Man får tänka på vad man säger” och om en viss uppgift sa en
deltagare ”det är ju nästan farligt, […] sedan kanske den inte behöver styras med
bara röststyrning utan att man även kan integrera via det nuvarande sättet”. Sedan
var det även en respondent som funderade på hur rösten påverkas vid användning utav
röststyrning ”Ja, det kanske skulle gå men rösten kan ta stryk.”.
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I svaren från enkäten svarar deltagarna runt mitten på likertskalan vid frågan om ifall
de skulle känna sig säkra på att använda röststyrning (se Figur 5), och på frågan om de
skulle känna sig säkra på att använda röststyrning i arbetet svarar de ungefär likadant,
men svaren lutar mer åt stämmer inte. Dessa svar stämmer överens med svaren ifrån
intervjuerna, där respondenterna verkade osäkra på hur röststyrning funkar och vitsen
med att använda det.

Figur 5. Histogram om personer tror att de kommer känna sig säkra på vad de gör vid interaktionen.

Bekvämlighet för användaren

En annan faktor som påverkar användares inställning till att använda ny teknik är ifall
den gör det bekvämare för användaren att utföra sin arbetsuppgift. För vid frågan om
varför de använder ny teknik svarade respondenterna ”Man är bekväm av sig”, ”När
det förenklar min vardag.”, ”Enklare oftast”, ”Bekvämlighet antar jag”, ”Då man kan
göra saker mer smidigt” och ”Det är tillgängligt och enkelt att använda, och när alla
andra använder de med”.
Sedan svarade även personer att de gillar när systemen gör det lättare för dem, till
exempel ”Det är positivt, allt som underlättar för alla, både operatörer och
underhåll” och ”Tror de gör det för avancerat, så det blir ett stort steg för att lära sig
ett enkelt system”. Ett annat exempel är ”Det skulle vara skönt att säga något istället
för att behöva trycka på massa knappar”, vilket visar att personerna vill att tekniken
ska vara så bekväm som möjlig för dem.
Vid jämförande utav denna kategori med svaren från enkäten verkar deltagarna tro att
röststyrning kommer underlätta deras interaktion med datorerna som användas. De
verkar heller inte tro att de skulle behöva anstränga sig direkt mycket, vilket stämmer
överens med svaren ifrån intervjun. Fast vid frågan ifall de skulle tycka om att
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använda sig utav röststyrning, var svaren mer splittrande och lutade lite mer mot
mitten (se Figur 6).

Figur 6. Histogram om personer tror röststyrning kommer underlätta interaktionen.

Effektivisering av uppgiften

En annan faktor som är lik bekvämligheten är ifall de kan utföra sin arbetsuppgift mer
effektivt med den nya tekniken. Vid intervjuerna svarade respondenter att ”Det skulle
väl gå snabbare i så fall, om det fungerar” och en annan svarade att ”Jag kan inte
påstå att jag ser en nyare teknik, utan allting effektiviseras. Det blir lite snabbare och
mer genomtänkt.” . En annan person svarade att ”Vill man göra något snabbt skulle
nog röststyrning funka.”. Sedan svarade några personer också på varför de använder
ny teknik att det blir ”Effektivare” och ”Smidigare och lättare”.
För att de tänkta användarna ska använda tekniken för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter mer effektivt behöver de också lära sig tekniken. Vid användning vid
en ny teknik svarade respondenterna att ”Man borde få ha praktisk hjälp”, ”En bra
instruktion är viktig, eller en utbildning” och ”Det skulle vara bra med någon sorts
utbildning, och lite handledning under tiden man lär sig”. Sedan svarade en person att
”Man kanske inte tog vara på alla möjligheter som den nya tekniken gav, och det har
vi inte utnyttjat”, vilket då påverkar hur effektiva användarna kommer vara med en ny
teknik ifall de inte använder den till allt som den har möjlighet att göra, bara för de
inte vet hur. En person svarade ”Det skulle vara bra med ett smidigt sätt att få
feedback tillbaka på det kommando man sagt”, vilket skulle visa om tekniken förstått
den förfrågan som gjorts.
Vid frågorna i enkäten om röststyrning skulle passa bra in eller vara behövligt i deras
arbete lutade svaren mer mot stämmer inte (se Figur 7). Sedan svarade personerna i
enkäten vid frågorna om ifall det skulle gå snabbare vid användning utav röststyrning
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och spara tid, låg medianen av svaren i mitten och lutade mot stämmer inte i
likertskala. Vilket är intressant för att i intervjuerna verkade respondenterna mer
öppna mot att röststyrning skulle göra deras arbetsuppgifter effektivare.

Figur 7. Histogram om personer tror röststyrning skulle vara behövligt i sitt arbete.

Omgivningen

En faktor som flera av personerna som intervjuades var orolig över var hur de skulle
kunna klara av att använda sig utav röststyrning i en fabriksmiljö på grund av
omgivningens påverkan. En person svarade i intervjun att ”Det kan vara svårt här i
produktionen där vi har mycket bakgrundsljud och sådana saker.”, och en annan
person svarade ”Det kan bli ett problem i med att vi är i en bullrig miljö.”. Detta
problem var även det som gjorde att personerna som svarade på enkäten var
tveksamma över ifall det skulle funka. I enkätens frisvarsfråga på slutet skrev ett antal
utav deltagarna att det inte skulle fungera att använda röststyrning till deras arbete, på
grund av ljudnivån ifrån allt buller.
En annan del som respondenterna också var orolig över var hur det skulle vara att
använda sig utav denna teknik när personer jobbade rund om dem ”Till början måste
röststyrning lyssna på mig […] annars kan ju någon annan stå bredvid mig och prata,
och systemet reagerar på den”, och en annan svarade ”Jag tror det blir krångligt, för
det är bullrigt och folk står och pratar runt om en”.
Sedan berättade respondenterna om hur den nya tekniken skulle kunna användas i
deras arbetsmiljö, där en person svarade ”Det måste vara portabelt, så jag kan ta med
mig det oavsett var jag än är”. En respondent beskrev hur de skulle klara av att göra
en del arbetsuppgifter själva, att de kan prata med maskinerna som åker iväg från
dem, vilket gör att det inte måste vara två personer som styr den vilket de vanligtvis
måste vara.
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7.1.1 Jämförande av faktorerna

Ifall dessa faktorer jämförs med de faktorerna som Staples et al. (2002) skriver om,
syns det att deras faktorer som påverkas mest är ”underlättande vid användning”,
”kunskap om systemet” och ”personliga fördelar”, vilket majoriteten av
intervjusvaren passade in på.
I denna studie syns det att användarens kunskap är en viktig del, vilket även Staples et
al. (2002) skriver, men sedan passar också faktorer som bekvämlighet och effektivitet
in i Staples et al. (2002) grupp om personliga fördelar och underlättande vid
användning. För dessa två faktorer är i sig lika och därför kan bekvämlighet och
effektivitet passa in i båda av dessa kategorier.
En faktor som togs fram som inte Staples et al. (2002) tittade på, var hur användarens
omgivning kommer påverka användarens attityd. Den faktorn om hur omgivningen
kommer påverka var det flera personer som funderade över.

7.2 Slutsats

Slutsatsen till detta arbete är att de faktorer som påverkar användarens attityd till att
använda en ny IT-produkt påverkas av deras kunskap om tekniken, bekvämligheten
att använda den, hur effektivt de kan jobba med den och hur deras omgivning kommer
påverka användandet utav den nya it-produken. Det innebär att när de tänkta
användarnas attityd ska tittas på i en fabriksmiljö, kommer dessa faktorer spela en stor
roll på vad användarnas attityd kommer vara mot IT-produkten. Därför kommer
resultatet ifrån denna fallstudie ge en bättre bild på vilka faktorer som användaren
känner påverkar deras användning utav IT-produkter i sitt arbete.
De faktorerna som hade mest påverkan var kunskap om systemet och omgivningen
(se Figur 8), i och med att dessa faktorer var det som deltagarna fokuserade mest på.
Dessa faktorer kan i sin tur påverka faktorerna som handlar om bekvämlighet vid
användning och effektivitet av uppgift. Det är för att kunskapen användarna har kan
påverka hur effektivt de kan använda systemet och hur bekväm deras
användarupplevelse blir. Omgivningens påverkan på användarnas bekvämlighet vid
användning och effektivitet av uppgift kan vara beroende på vilken omgivning ITprodukten används i. Sedan kan faktorerna bekvämlighet vid användning och
effektivitet av uppgift påverka varandra, i och med att en IT-produkt som inte är
effektiv kan påverka hur bekväm den är att använda.
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Figur 8. De fyra faktorerna och hur de påverkar varandra.
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8 Diskussion
I det här arbetet har det tittats på vilka faktorer som påverkar användares attityd till att
använda nya IT-system. Dessa faktorer som togs fram med hjälp av enkäter och semistrukturerade intervjuer, vilket resulterade i att de fyra faktorer som togs fram var
kunskap om systemet, bekvämlighet för användaren, effektivisering av uppgiften och
omgivningen.
Slutsatsen i detta arbete är att faktorerna kunskap om systemet, bekvämlighet för
användaren, effektivisering av uppgiften och omgivningen påverkan vad användarens
attityd är till en ny sorts IT-produkt.
Detta arbete bidrar med att hjälpa personer som är intresserade av användarens attityd
innan tjänsten är framtagen, att veta vilka faktorer som är relevanta att titta på.

8.1 Resultatet

I resultatet från denna fallstudie kan man se vilka faktorer som påverkar användarens
attityd mot att använda en ny sorts IT-produkt. Resultatet visar att när användare inte
har använt sig utav en viss sorts teknik tidigare i en fabriksmiljö, kommer dessa
faktorer påverka användarens attityd.
Resultatet blev fyra faktorer som skapades av de grupperna utifrån
affinitetsdiagrammet och jämfördes med enkätsvaren. Faktorn kunskap om systemet
visade att kunskapen hos respondenterna var en stor faktor, vilket är förståeligt. För
det är svårt att prata om vad man tycker om saker när man inte förstår hur det
fungerar, vilket kan vara en anledning till att många gör attitydundersökningar efter
att användarna har bekantat sig med IT-produkten vilket Tabell 1 visar i del 2.2.2.
Innan personer har använt en IT-produkt har de inget erfarenhetsperspektiv utav den,
vilket Hassenzahl & Tractinsky (2006) förklarar är en del utav användarupplevelse
som påverkar hur användaren upplever IT-produkten. Fast det var inte bara att
respondenterna inte förstod hur det fungerade. Vissa såg även fördelar med
röststyrning i och med att de har bra kunskap.
Flera utav deltagarna pratade en del om de pragmatiska attributen, som Hassenzahl
(2018) skriver om, kommer påverka deras användning i fabriksmiljön. Detta för att en
del utav respondenterna verkade osäkra på hur IT-produkten skulle fungera i
praktiken när de ska använda sig utav röststyrning i en fabriksmiljö, vilket både
påverkar faktorer som deras kunskap om systemen och omgivningen. Hur
omgivningen skulle påverka användandet verkade för många respondenter vara ett
hinder till att tänkas använda röststyrning. Sedan var svarade från ett flertal av
respondenterna att deras anledning till att skaffa en ny IT-produkt är att arbetet ska bli
effektivare, vilket även är ett pragmatiskt attribut som påverkar användarnas
användarupplevelse (Hassenzahl, 2018).
Vid jämförandet utav enkätsvaren med faktorerna från intervjuerna märktes det att
omgivningen var en faktor som påverkade testdeltagarna mycket. För de personerna
som hade kommenterat att röststyrning inte skulle passa bra in i en fabriksmiljö, hade
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svarat mot stämmer inte sidan av likertskalan på majoriteten av alla frågor om
röststyrning.
När faktorerna från denna studie jämförs med Staples et al. (2002) faktorer är de
ganska lika. För faktorer som bekvämlighet för användaren och effektivisering av
uppgift är något som liknar Staples et al. (2002) faktorer om underlättande för
användaren och personliga fördelar. Bekvämlighet för användaren kan både innebära
en fördel för användaren och att arbetet underlättas. Den största skillnaden är att
Staples et al. (2002) faktorer inte fokuserar på omgivningen runt om användarna eller
tittar på hur personer känner mot den.
Det innebär att vid undersökningen utav användarnas attityder, kommer faktorerna
kunna leda till de områden som användarna känner påverkar deras attityd till
systemen. Detta skulle göra att vid implementeringen kommer de som utvecklar
systemet att veta vad de tänkta användarna tycker och förväntar sig utav ITprodukterna. Det innebär att systemen kommer vara anpassade för användarna så de
känner sig nöjda med det nya IT-systemet.
Resultatet av denna fallstudie kanske även skulle gå att överföras till andra domäner
än fabriksmiljöer. Ifrån kategorier som togs fram, skulle det kanske gå att använda
dessa i områden där det är viktigt att ta hänsyn till användarens omgivning. Det skulle
innebära att attitydstudier inom domäner som byggarbetsplatser eller bibliotek, vilket
är två helt olika miljöer men i båda är det viktigt att ta hänsyn till hur användandet
påverkas av omgivningen.

8.2 Metod och genomförande

Till datainsamlingen användes insamlingsmetoderna enkät och semi-strukturerade
intervjuer. Dessa två metoder var de som var mest lämpliga, i och med att det inte var
lämpligt att störa personer som var mitt uppe i sin arbetsuppgift. Därför valdes dessa
ut, och ett annat lockande alternativ skulle vara att använda fokusgrupper. Den
möjligheten fanns inte, i och med att det är en ganska tidskrävande metod och som
Petrocelli et al. (2007) förklarade kan deltagarnas attityd påverkas av varandra.
Studiens trovärdighet kan ha påverkats av att i de båda datainsamlingsmetoder kan
vissa av deltagarna haft bråttom och därav kanske inte spenderade tillräckligt med tid
på frågorna. Sedan är det svårt att veta hur noga enkäten fylldes i eller om de bara
fyllde i något. Fast en sak som blev bra var urvalsstorleken på båda intervjuerna och
enkäterna, vilket kan öka studiens trovärdighet (Patton, 2015). Sedan beskrivs det
även hur analysprocessen är gjord och faktorerna som kom fram motiveras med citat
ifrån de intervjuer som gjordes, vilket stärker studiens överensstämmelse.
Till datainsamlingen låg fokus på de personerna som jobbade i fabriksmiljön, vilket
främst var operatörer, därför placerades enkäten och intervjuerna genomfördes där de
jobbade. I och med att intervjuerna gjordes före enkäten placerades ut finns det risk att
vissa deltog i båda datainsamlingarna. Detta är omöjligt att veta för enkäten fyllde
deltagarna i själva och den var helt anonym. Det skulle gått att lagt till en fråga som
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frågade om de hade svarat på intervjun, men det var inget som tänktes på vid
utformningen av enkäten.
I både intervjuerna och enkäten samlades det in ålder och hur länge de hade jobbat
där, men det märktes sedan att denna information inte var så jätterelevant. Därför
valdes det i analysen att inte använda den information för fokus låg på vilka faktorer
som påverkade.
Intervjuerna
Vid rekryteringen av deltagare användes time-location sample. Intervjuerna skedde
vid ingången till en av fabrikerna, därför passerade även andra personer än de som
jobbar i fabriksmiljön. Det gjorde att innan intervjuerna frågades det vad de jobbade
med för att veta om personerna hörde till urvalsgruppen.
Den största svårigheten var att få personer att stanna upp och ta sig tid till att svara på
frågorna. Det var många personer som passerade som inte hade tid. En annan
svårighet vid intervjuerna var när det kom flera personer samtidigt. För personerna
hade sällan tid att vänta på att den pågående intervjun skulle avslutas. Ifall en person
ur en grupp ville vara med stod de andra och tittade på, och när hen var klar hade de
andra inte tid att delta. Detta gjorde att det tog ungefär två dagar för att få ihop 16
deltagare vilket räckte till för att kunna få ut ett resultat.
Vid intervjuerna som gjordes kanske de första tre intervjuerna inte vad helt perfekta
för det tog ett tag att komma in i att intervjua deltagarna. Det som var svårt med
intervjuerna var när respondenten inte verkade intresserad av frågorna och bara gav
små korta svar. Sedan märktes det också att deras kunskap om den valda ITprodukten, röststyrning, inte var jättestor. Även fast innan frågorna om röststyrning
presenterades det en förklaring om vad röststyrning innebar, var det svårt för
deltagarna att veta hur de skulle kunna använda det i sitt arbete. Det gjorde att vissa av
svaren var tveksamma eller osäkra, vilket kanske kan bero på respondenternas
kunskap om tekniken.
Enkäten
Med tanke på tillgången på deltagare valdes det att använda sig utav en enkät. Med
enkäten kunde den placeras ut så att person kunde svara på den via sin mobil när de
själva hade tid över. Därav placerades enkäter ut fikarum vars förhoppning var att de
kunde svara på enkäten när de fikade. Det som kan vara svårt att veta när personer
fyller i enkäten är hur mycket energi de lägger på den, för vissa kanske bara fyllde i
något för de ville ha kakan som erbjöds till enkäten.
Att använda likertskalor i enkäten istället för frisvarsfrågor gjorde att enkäten skulle
gå snabbare att fylla i, då många antagligen inte ville spendera för mycket tid av sin
rast för att svara på enkäten, i och med att den placerades ut i deras fika rum. En
nackdel som upplevdes med enkätfrågorna, var att vid användning utav likertskalor
ges det ingen förklaring varför personerna svarade som de gjorde. För det skulle varit
intressant att till exempel veta varför vissa person var väldigt öppna mot att använda
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ny teknik, men de svarar sedan att de kanske inte är intresserade av att använda
röststyrning till sitt arbete. Därför var den öppna slutfrågan väldigt givande, i och med
att några skrev att de inte trodde att röststyrning skulle fungera på grund utav miljön
runtomkring dem.
Målet var att få in cirka 40 svar, vilket innebar att fem personer borde svarat på varje
plats som enkäten placerades ut på. Istället svarade totalt 21 personer på enkäten
vilket fortfarande gav tillräckligt med information för att ge en översikt om vilken
åsikt deltagarna hade.
Vid jämförandet av dessa metoder var den data som gavs ifrån de semi-strukturerade
intervjuerna mycket mer givande. Vid intervjuerna blev det att deltagarna reflekterade
mer över deras svar, i och med att det ställdes följdfrågor blev deras svar även mer
utvecklande. Enkäterna gav en tydlig bild av vad personerna hade för inställning till
ny teknik. Det gjorde att när sedan resultaten analyserade var det lättare att förstå
varför personerna i intervjuerna svarade som de gjorde.

8.3 Samhälleliga aspekter

Fabriksmiljöer är ett fält som utvecklas mycket och vid implementationen av en ny
IT-produkt i en fabriksmiljö är det viktigt att användarna känner sig nöjda med den
nya IT-produkten. Om användarna inte gillar tekniken kommer det bli att de undviker
att använda den i deras arbete, vilket ofta inte är meningen vid införandet av ny teknik
utan tanken är ju att användarna ska använda den. Som Ginzberg (1981) förklarar så
påverkas användares inställning till att använda den nya IT-produkten om det inte
lever upp till deras förväntningar. Det gör att dessa faktorer kan hjälpa utvecklare att
innan implementeringen, titta på användares attityder mot olika IT-produkter för att få
en bättre översikt om vad de tycker och tror en ny IT-produkt kommer att göra.
Att undersöka användarens attityder och utgå ifrån dessa faktorer kan gör att den
personen som tittar på attityden innan implementering kommer veta vilka områden
som är relevanta att titta på. Det gör att vid undersökningen innan implementeringen
borde det tittas på vad deras kunskap om den tänkta tekniken är, i och med att det är
en stor faktorn som påverkar deras attityd. Sedan är omgivningen en viktig faktor i
och med att man i fabriksmiljön måste ta hänsyn till hur den nya IT-produkten
påverkar eller påverkas av omgivningen. Hur bekvämt IT-produkten är att använda
för användaren påverkar också deras attityd, i och med att en teknik som agerar som
ett irritationsmoment inte kommer att underlätta deras arbete. Sist kommer
användarnas attityd påverkas av hur effektivt IT-produkten gör deras arbete, för som
många svarade i intervjuerna uppskattas det mycket om den nya IT-produkten
kommer göra deras arbete mer effektivt.
Sedan skulle dessa faktorer kanske fungera i andra sammanhang än just
fabriksmiljöer. Det kanske skulle gå att använda i andra miljöer där omgivningen
påverkar användarna vid användningen, vilket till exempel kan vara byggarbetsplatser
eller bibliotek.
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8.4 Framtida arbete

Fortsättning på detta arbete skulle vara att titta på flera andra tekniker, utöver
röststyrning, för att se vilka faktorer som påverkar dessa tekniker. Detta för att olika
IT-produkter används på olika sätt, därför skulle det vara intressant att jämföra fyra
till fem olika IT-produkter som ingen har direkta erfarenheter av att använda i en
fabriksmiljö. Sedan skulle även gå att undersöka vilka faktorer som påverkar i andra
miljöer där omgivningen är viktig. Det skulle ge en mer bekräftande bild av de
faktorer som tagits fram nu.
Sedan skulle även ett arbete i framtiden vara att testa om dessa faktorer kommer
påverka användarnas uppfattning utav den nya IT-produkten. Det skulle göra att man
ytterligare bekräftar att dessa faktorer som tagits fram är relevanta.
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Bilagor
Bilaga 1
Demografiska frågor
1.
2.
3.
4.

Ålder?
Vad är din yrkesroll, vad jobbar du med?
Hur länge har du jobbat här?
Har du tidigare erfarenhet av röststyrning?
a. Om ja, i vilket sammanhang?

Generella frågor om ny teknik
5. Vad skulle du säga är din inställning för att använda ny teknik?
a. Vad får dig att använda ny teknik i vanliga fall?
b. Hur du varit i en situation där ny teknik implementerades i ditt arbete,
och vad tänkte du då om att använda den tekniken?
i. Hur var den informationen du fick för att använda tekniken?
Frågor om röststyrning
6. Om röststyrning skulle implementeras idag, vad är din första tanke då?
7. Vad skulle du behöva eller vilja ha för stöd för att vilja använda röststyrning?
8. Hur kan du se röststyrning användas i ditt arbete?
a. Hur skulle du använda dig utav röststyrningen i arbetet?
b. På vilket sätt tror att arbetsuppgifterna kan bli påverkade med
röststyrning?
i. (Vad kan du se för positiva och negativa aspekter med att utföra
uppgifter med röststyrning?)
c. Skulle du kunna tänka dig att använda röststyrning i framtiden?
Slutfråga
9. Är det något annat du vill lägga till överlag?
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Svara på en enkät och ta en kaka

Hej!
Mitt namn är Marcus Göransson och jag studerar User Experience Design på
Högskolan i Skövde. Just nu gör jag mitt examensarbete här på Volvo, och det skulle
vara till en stor hjälp ifall ni kunde ta 5 minuter till att svara på den här enkäten.
Enkäten handlar om vilken attityd ni har mot att använda ny teknik i ert arbete. I
enkäten används röststyrning som ett exempel på en ny sorts teknik, vilket kan
användas vid interaktionen med de maskiner och datorsystem som ni använder för
att utföra era arbetsuppgifter. Röststyrning innebär att en användare kan tala med
ett datorsystem för att datorn utföra ett kommando, eller att användaren talar med
datorsystemet för att använda sig utav en dikteringsfunktion, vilket gör att de som
användaren säger skrivs ner ord för ord.
Enkäten består av 23 frågor och alla svar är anonyma vilket innebär att det inte
kommer gå att koppla er till era svar.
Enkäten kan göras både på mobil och dator, och nås genom:

www.bit.ly/attitydRS
eller:

Kontakt vid frågor: b16margo@student.his.se
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