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Abstract 

Many of the administrative information systems at authorities are not designed for the 
purpose of the business. The systems are often old, rigid, gray and boring. The concept 
usability has often been used when it comes to designing work systems, but recently the 
usage of user experience have increased.   
 This study aimed to understand what value user experience has at a Swedish authority. 
To get answers we interviewed and observed users of a specific information system and 
interviewed IT-managers to get their opinions and thoughts on user experience. During this 
process we created a simple model that captures the complexity of user experience, because 
user experience is a difficult concept with no clear definition.   
 Our study concluded that user experience is not requested at this time in authority’s 
administrative information systems. The users do not request it and are not prioritized by 
the IT-managers. At the same time research suggests that it becomes more usual and more 
common to design for a good user experience. We argue that authorities should pay 
attention to user experience when they develop information systems, because it is important 
for authorities to keep up with the social and technological development in society. 

 

 

 

 

 

 
  



3 
 

Tack! 

Ett stort tack till alla informanter och respondenter som tagit sig tid att medverka i denna studie och 

delat med sig av sina upplevelser och åsikter. Vi vill tacka vår handledare på Myndighet A för hans stöd 

under denna studie. Vi vill även tacka vår handledare på Umeå universitet Karin Danielsson Öberg, 

som har väglett oss genom användarupplevelsens snåriga djungel. Till sist vill vi tacka våra fina 

klasskamrater som har peppat och stöttat oss!   
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1 Inledning 

Vad förknippar du ordet myndighet med? Kanske förs dina tankar till orden “grå”, “stel” och 

“tråkig”. Myndigheter har fått denna oattraktiva stämpel (Johansson, 2015), men de arbetar 

med att skapa en mer positiv bild av sig själva. Detta har gett resultat, i Företagsbarometern 

visades det sig att myndigheter har klättrat mest på listan över ungas drömarbetsgivare 

(Johansson, 2015). Trots att utsidan börjar poleras är insidan fortfarande till viss del grå, stel 

och tråkig. Vi pratar såklart om deras interna administrativa IT-system. 

Många IT-system implementeras utan att behoven har kartlagts (Arbetsmiljöverket, 

2015). IT-systemen blir inte anpassade efter verksamheten, dess arbetssätt och dess 

anställda. Vidare kan vi se att teknikutvecklingens snabba framfart ännu inte speglar sig i 

interna administrativa IT-system. De ses ofta som svårbegripliga, oöverskådliga och med ett 

oestetiskt gränssnitt, detta på grund av att många interna administrativa IT-system skapades 

på 90-talet (Söderström, 2015). Systemen har därefter inte blivit utbytta, utan snarare bara 

byggts på. Dock kan man ana att ett teknikskifte är på ingång, även inom organisationer där 

man uppdaterar och bygger nya system. Den svenska riksdagen har utvecklat ett internt 

system som fick ett pris 2016 av amerikanska Nielsen Norman Group, som är en ledande 

verksamhet inom användbarhet och användarupplevelse inom systemutveckling. Grundaren 

och användbarhetsexperten Jakob Nielsen motiverade varför den svenska riksdagen 

tilldelades ett pris;  

 

"När man bygger ett intranät för en statlig myndighet är det grundläggande att 

förstå såväl verksamheten och processerna som användarnas behov. Sveriges 

riksdags intranätteam lade inledningsvis tid på att förstå roller, behov och 

processer för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete med användaren i fokus. 

Detta resulterade i en modern, responsiv design med fokus på tydlighet och 

effektivitet". (Sveriges Riksdag, 2016) 

 

Användbarhet innefattar det uppgifts- och målorienterade faktorerna i ett system. 

Användbarhet hade det tidigare svårt att tas seriöst i systemutveckling och ansågs som för 

”luddigt” för ha en naturlig del i systemutvecklingsprocessen (Boivie, 2005). Numer har 

systemutvecklingen breddat sitt perspektiv och designar för användarupplevelse, där 

användbarhet ingår (Stelmaszewska et al., 2004; Hassenzahl 2003; Schrepp et al., 2006). 

Användbarhet har idag blivit en självklar del av systemutvecklingsprocessen och 

användarupplevelse har tagit över den “luddiga” delen (Boivie, 2005). Användarupplevelse 

handlar om det subjektiva värdet av interaktionen med systemet, där individens uppfattning 

och tolkning resulterar i en känsla av systemet. Tidigare har användarupplevelse till största 

del tillämpats inom nöjes- och dataspelsbranschen, eftersom det är gynnsamt för dessa 

områden att skapa någonting som är roligt och intressant för användarna (Preece et al., 

2002). Samma resonemang kring användarupplevelse och dess gynnsamhet börjar spilla 

över till arbetslivet. Hassenzahl et al. (2000) påpekar att upplevd njutbarhet av ett system 

ökar användarnas produktivitet och de orkar använda systemet under en längre tid. Detta 

tyder på att användarupplevelse är ett begrepp som mycket väl kan användas i arbetslivet, då 

det både kan effektivisera arbetet och motivera användarna. Något som tyder på att detta 
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börjar spilla över till arbetslivet är att Näringsdepartementet tillsatte en kommitté för att 

arbeta med behovsdriven utveckling. Deras arbete syftade till att myndigheter ska utgå ifrån 

användarnas behov när de utvecklar system, med målet att öka nöjdheten hos användarna. I 

och med att användarupplevelse har ett bredare perspektiv inom systemutveckling kan 

användarnas krav bemötas i större utsträckning. Användarnas krav ökar i takt med 

teknikutvecklingens framfart och nu efterfrågas mer än bara användbarhet, vilket McCarthy 

& Wright (2004) påpekar;  

 

“It is no longer considered sufficient to produce a computer system that is 

effective, flexible, learnable, and satisfying to use [...] it must now also be useful 

in the lives of those using it” (McCarthy & Wright, 2004, s. 5) 

 

Detta citat gör det också tydligt att informationssystem har två framträdande 

intressegrupper; de som använder dem och de som utvecklar dem. Detta utgår vi ifrån i vår 

studie, då vår undersökning innefattar respondenter som ingår i dessa intressegrupper.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att skapa en förståelse för vilken roll betydelsen av användarupplevelse har 

på en svensk myndighet. Detta genom att beskriva och synliggöra olika uppfattningar 

gällande användarupplevelser inom organisationens IT-system.  

 

 Hur upplever handläggare användningen av interna administrativa IT-system i sin 

yrkespraktik? 

 På vilket sätt värderar och hanterar IT-ansvariga användarupplevelse?  

 Hur förhåller sig handläggares upplevelse och resonemang kring användarupplevelse 

till de IT-ansvarigas? 

 

I och med detta perspektiv riktar sig vår studie till myndigheter, stora organisationer, 

systemutvecklare med fokus på användaren, samt till forskare inom området 

användarupplevelse. 

1.2 Anonymisering och benämningar 

I vår studie undersöks en myndighet i Sverige. I denna rapport benämns myndigheten som 

Myndighet A. Ett av de interna administrativa IT-system som Myndighet A använder sig av 

kommer att ingå i denna undersökning och benämnas som Handläggningssystemet. Denna 

studie innefattar även en respondent som är verksam inom en annan myndighet, Myndighet 

B. Anledningen till valet att inkludera en extern respondent kommer att presenteras närmare 

i metodavsnittet. Genomgående under denna rapport kommer myndigheterna, systemet och 

även respondenterna att anonymiseras.  

I denna rapport benämns interna administrativa IT-system ibland som arbetssystem, 

informationssystem, interna IT-system och administrativa system. Detta för att variera våra 

ordval samt att forskningen benämner dem olika. Vårt studieobjekt är användarupplevelse 

och i denna rapport kommer den svenska benämningen att användas. Dock förekommer det 
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engelska namnet User Experience (UX), då respondenter och vissa begrepp som innefattar 

användarupplevelse använder sig av den engelska förkortningen UX.  

2. Relaterad forskning 

Användarupplevelse är studieobjektet i vår rapport och därför har vi tittat på olika 

definitioner av användarupplevelse och inom vilka forskningsområden användarupplevelse 

förekommer. Vårt studieobjekt tillägnas ett eget avsnitt senare i denna rapport. Utöver 

användarupplevelse har vi studerat relaterade ämnen såsom människa-dator interaktion, 

användbarhet, användarcentrerad design, behovsdriven utveckling och Enterprise UX, samt 

interna administrativa IT-system. 

2.1 Människa-datorinteraktion 

Människa-datorinteraktion (MDI) handlar om samspelet mellan människa och dator (Boivie, 

2005) och uppkom under 1980-talet (Benyon, 2014). Det är ett tvärvetenskapligt område då 

det är sprunget ur psykologi, datavetenskap, ergonomi och design (Arbetsmiljöverket, 2015). 

MDI fokuserar på design, utvärdering och genomförande av interaktiva datorsystem som 

används av människor, och är intresserad av fenomenen som omger dem (Benyon, 2014; 

Arvola, 2014). 

Jordan (2003) har uppmärksammat att man ska använda sig av en helhetssyn när man 

designar produkter för människan, vilket inkluderar tre nivåer; funktioner, användbarhet och 

njutbarhet. När de två förstnämnda nivåerna uppnåtts, börjar användarna kräva något nytt 

av produkterna. Jordan (2003) menar att användbarhet är avgörande, men är inte allt. Detta 

har även uppmärksammats inom Människa-datorinteraktion, som länge haft fokus på 

uppgiftsorientering och användbarhet. På senare tid har MDI breddat sitt synsätt och 

fokuserar nu även på njutbarhet, attraktivitet, känslor och upplevelser (McCarthy & Wright, 

2004; Preece et al., 2002). Inom människa-datorinteraktion används bland annat begreppen 

användbarhet och användarcentrerad design.  

2.1.1 Användbarhet 

Vi anser att det är viktigt att definiera användbarhet då detta begrepp ofta blandas ihop med 

användarupplevelse. Anledningen till att de ofta blandas ihop är på grund av att 

användbarhetsfaktorer är en del i användarupplevelse, som istället har en helhetssyn på 

systemutveckling. International Organization for Standardization, ISO, presenterar sin 

definition av användbarhet; 

 

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

goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” 

(ISO 9241-11:1998) 

 

Användbarhet handlar om att system ska vara lätta att förstå, effektiva och trevliga att 

använda. Begreppet består av sex olika mål som bör bemötas för att ett system ska vara 

användbart; effektiv, ändamålsenlig, säker, nyttig, lärbar och igenkännande (Preece et al., 

2002). Användbarhet i ett informationssystems kan ses ur ett objektivt perspektiv då det 
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fokuserar på funktionella aspekter (Lallemand et al., 2015). För att uppnå användbarhet bör 

man använda sig av användarcentrerad design (Benyon, 2014). 

2.1.2 Användarcentrerad design  

Användarcentrerad design handlar om att sätta användaren först, genom att skapa ett 

interaktivt system som både stödjer och glädjer användaren (Benyon, 2014). International 

Organization for Standardization, ISO, presenterar sin definition av användarcentrerad 

design; 

 

“Design approach that is characterized by the active involvement of users, a clear 

understanding of user and task requirements, an appropriate allocation of 

function between users and technology, iterations of design solutions, and multi-

disciplinary design” (ISO 1503:2008) 

 

I ett användarcentrerat arbetssätt är det viktigt att uppmärksamma användarnas behov 

(Söderström, 2015). Detta genom att utgå ifrån vad användaren behöver snarare än vad 

tekniken kan erbjuda. Genom att involvera användaren i utvecklingsprocessen av ett system, 

blir denne mer accepterande av systemet. System som är utvecklade utifrån ett 

användarcentrerat perspektiv är effektivare och användaren blir mer produktiv. Det är 

fördelaktigt att skapa system som gör att människor kan kommunicera med varandra och att 

det är tillgängligt för alla (Benyon, 2014). Med tillgänglighet menas att tekniken ska 

inkludera alla människor snarare än att exkludera vissa, alla ska kunna använda systemet 

(Arbetsmiljöverket, 2015).  

Söderström (2015) påpekar att det är viktigt att förstå att användarcentrad design inte 

betyder användarstyrd. Ett användarcentrerat arbetssätt betyder inte att användarna 

bestämmer allt, utan att de får vara delaktiga i att bestämma. Därefter blir det en 

kompromiss mellan användarnas önskemål och ekonomiska frågor, teknik, tid och vad som 

är möjligt att utföra.   

2.2 Behovsdriven utveckling och Enterprise UX1 

Behovsdriven utveckling handlar om att ge stöd till organisationer när de utvecklar sina 

arbetssätt, främst genom att utgå från användarnas behov. Användarnas behov kan syfta till 

medborgarnas, andra verksamheter eller interna behov inom organisationen. I E-

delegationens2 vägledning för behovsdriven utveckling (Näringsdepartementet, 2015) 

förklaras målet: 

 

”Att hitta lösningar på behov som förenklar vardagen eller effektiviserar 

verksamheten. Behovsdriven utveckling leder till nöjdare användare, större 

                                                             
 
1 Enterprise UX är ett relativt nytt begrepp och därför finns det ingen svensk vedertagen översättning. 
Begreppet är svårt att översätta till svenska, då mycket av betydelsen riskerar att falla bort i den 
processen. 
2 E-delegation var en kommitté som tillsattes av Näringsdepartementet i uppdrag att driva e-
förvaltningsutveckling inom offentlig sektor. Detta uppdrag sträckte sig mellan 2009-2014. 
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måluppfyllelse och tjänster som används i högre grad.” (Näringsdepartementet, 

2015, s. 3)  

 

För att arbeta behovsdrivet listas bland annat att man ska uppmärksamma behovet hos de 

interna användarna. Handläggares behov behöver kartläggas gällande deras användning av 

interna system och processer (Näringsdepartementet, 2015). Behovsdriven utveckling 

handlar om att offentlig sektor, privata och juridiska personer ska samverka för att kunna 

skapa bättre service och starkare förtroende. Myndighet A var en av 

utvecklingsmyndigheterna att systematiskt påbörja behovsanalysering i sin 

verksamhetsutveckling, exempelvis inom digital samverkan. Syftet med vägledningen för 

behovsdriven utveckling är att (Näringsdepartementet, 2015, s. 6):  

 

 ge stöd och verktyg för att identifiera medborgares, företags och organisationers 

behov som kan användas för verksamhetsutveckling, 

 ge stöd och verktyg för att identifiera medborgares, företags och organisationers 

behov när de sträcker sig över organisatoriska gränser,   

 ge stöd för hur användare kan involveras och/eller medverka i utvecklingen av 

tjänster. 

 

Design av användarupplevelse har under de senaste åren fokuserats på produkter, men nu 

kan man även se att detta fenomen blivit alltmer viktig inom större organisationers IT-

system (Yasu et al., 2013). Design av användarupplevelse måste även anammas vid 

utvecklingen i dessa typer av sammanhang. Här blir begrepp som behovsdriven utveckling 

framträdande, men innefattas också av Enterprise UX som handlar om användarupplevelse 

inom stora verksamheters interna IT-system. Även i dessa sammanhang bör användarna 

inkluderas i systemutvecklingen, då de har de största kunskaperna om hur systemet bör 

fungera (Yasu et al., 2013). Enterprise UX handlar om att identifiera problem och utifrån 

kontexten designa ett system som möter användarnas behov. Det handlar om att förstå 

användarnas intention, behov och beteendemönster; alltså vad de gör och hur de gör det, 

inom ett system. Eftersom Enterprise UX fokuserar på interna system måste man tänka på 

att användarna är specifika yrkesgrupper, och inte allmänheten. Yrkesgrupperna har 

specifika behov kopplade till deras olika arbetsuppgifter, arbetssätt och behov, vilket måste 

stödjas och förstås när man utvecklar system. Det gäller att förstå komplexiteten och specifikt 

utforma system som stödjer användarnas behov, men också beställarens. Samtidigt måste 

systemet passa ihop med de övriga systemen som finns inom organisationen (Gajendar, 

2015, 7 januari).  

2.3 Interna administrativa IT-system 

Vad är ett administrativt system? Anders Ivarsson Westerberg (Södertörns Högskola, 2013) 

definierar administration som all insamling, skapande, bearbetning, sammanställning och 

rapportering av information. Denna information ska sedan tillhandahållas av alla relevanta 

intressenter såsom ägare, ledning, personal och kunder. Syftet med administration är att 

upprätthålla, samordna och styra ett organiserat system. Det finns två typer av 
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administration; organiserande och legitimerande. Organiserande är intern administration 

som bland annat rör organisationens rutiner och riktlinjer. Legitimerande är extern 

administration som handlar om att redovisa information utåt till allmänheten (Södertörns 

Högskola, 2013). Administration på arbetsplatser har under de senaste åren organiserats 

med hjälp av IT-system (Unionen, 2009). Ett administrativt IT-system ska stödja 

arbetsprocesser och förvalta information (Axelsson, 2013). 

När datorn kom in i arbetslivet hos myndigheter, företag och stora organisationer fanns 

det lite kunskap om tekniken och dessutom hade tekniken mycket mer begränsningar än den 

har idag. Det fanns inga erfarna utvecklare eftersom tekniken var ny och teknikens 

begränsningar gjorde att man jobbade med kompakta lösningar, förkortningar och koder 

istället för vanligt språk. Ofta upplevdes systemen som stela och användarovänliga, där 

användaren fick rätta sig efter vad tekniken tillät. Detta resulterade i att många datasystem 

skapade frustration hos användarna och därmed otillfredsställelse (Lunell, 2011). 

Under de senaste 10-15 åren har man använt sig av ”processtyrning” inom arbetssystem. 

Grundtanken med processtyrning är att identifiera bästa sättet att utföra en arbetsuppgift 

och därefter tillämpa sättet som det ”enda rätta” i systemen. Detta för att undvika fel av 

användaren och därmed låsa dem till ett visst arbetssätt. Liknande löpandebandstekniken 

som används inom industrin, effektiviserar man ett arbete genom att göra det mer monotont. 

Sådana system kan påverka användaren att bli mer låst i sin roll och där denne inte kan 

påverka sitt arbetssätt. Arbetssystemen kännetecknas ofta av att vara svårbegripliga, 

oöverskådliga och fula (Söderström, 2015). Enligt Söderström (2015) kan detta leda till att 

många användare drabbas av en ökande olust, och i slutändan ohälsa.  

Idag har det blivit allt vanligare med dokumentation i arbetslivet, vilket har gjort att antal 

administrativa IT-system ökar. Jonas Söderström (2015) som är informationsarkitekt har 

varit med och utvecklat system i många år och upplever att de administrativa delarna i 

system ofta underskattas. En anledning är att administrativa system oftast inte är anpassade 

till den verksamhet som ska använda dem. Arbetsplatsen kan köpa in ett standardsystem till 

verksamheten som fungerar, men egentligen inte är anpassad för just de arbetsuppgifter som 

utförs. Detta leder till ett ändrat arbetssätt för de anställda, vilket kanske inte är optimalt för 

sammanhanget. Istället bör man utgå ifrån hur organisationen eller myndigheten arbetar och 

därefter utforma ett IT-system som passar och fungerar för den (Unionen, 2009).  

 

”Bra IT-system bygger på användarnas erfarenheter det vill säga de som ska 

jobba i systemen. Användarnas synpunkter underlättar arbetet och ger bättre 

arbetsmiljö – och ger därmed ökad effektivitet och lönsamhet för företaget” 

(Unionen, 2009, s. 22).  

 

Detta uppnår man enklast genom att prata med användarna och se vad de har för 

synpunkter, då det är de som ska använda systemet (Unionen, 2009). Söderström (2015) 

förespråkar att organisationer i större utsträckning borde använda sig av bland annat 
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användbarhetsdesigner, interaktionsdesigner och UX3-arkitekter i utvecklingen av IT-system, 

då deras fokus är att utforma ett system som faktiskt passar användaren.   

2.3.1 Utveckling och implementering 

Under de senaste 10-15 åren har antalet arbetssystem som människor använder på jobbet 

ökat kraftigt. Utvecklingen har skett i små etapper vilket har gjort det svårt att upptäcka 

denna trend. Systemen har ofta skapats av olika individer, vilket har resulterat i system som 

är vitt skilda varandra. ”Systemen är därför påtagligt olika - vanligen i små, irriterande och 

oförutsägbara detaljer” (Söderström, 2015, s. 36). Systemen inom en och samma organisation 

ser både olika ut och är uppbyggda på olika sätt, vilket gör det svårt för användaren att lära 

sig de olika systemen när denne inte ser en röd tråd. Dessutom används vissa program sällan 

och då är det ännu viktigare att systemen liknar varandra så användaren inte måste lära upp 

sig varje gång denne ska använda det. Dessa faktorer har gjort att det tar orimligt mycket tid 

för människor att använda och lära sig administrativa system (Söderström, 2015).  

Idag överförs mängder av data mellan olika statliga databaser och andra organisationer 

(Lunell, 2011). Därför är det extra viktigt att skapa system som kan samarbeta med varandra. 

Detta är svårt vilket kan skapa problem, för blir något fel i ena systemet så blir det även fel i 

de andra systemen (Söderström, 2015). Detta kan ge oväntade komplikationer och kan skapa 

sårbarhet i systemkedjan (Lunell, 2011). Tillförlitlighet, pålitlighet och säkerhet är speciellt 

viktiga egenskaper i ett IT-system hos myndigheter och organisationer som hanterar känsliga 

uppgifter (Ludwick & Doucette, 2009). 

Ett nytt system skapar förändring på arbetsplatsen, därför är det viktigt att 

implementeringen av det nya IT-systemet sker smidigt (Boivie, 2005). Implementering av ett 

nytt system skapar alltid friktion på en arbetsplats, eftersom det tar tid att lära sig något nytt. 

Hur stor friktionen blir beror dels på hur systemet är utformat, men också på hur systemet 

implementeras (Söderström, 2015). Inför implementering av informationssystem inom 

offentlig sektor rekommenderas ett inkrementellt förhållningssätt som inkluderar 

användaren i processen (Ludwick & Doucette, 2009). 

Utvecklingen av IT-system i arbetslivet har gått sakta jämfört med system som används i 

vardagen. ”I arbetslivet däremot, ser många program fortfarande ut som 1995, eller ännu 

tidigare. Det är novembergråa skärmar med tröstlösa kolumner med fält och etiketter, 

staplade på varandra.” (Söderström, 2015, s. 96). På senare tid har man dock sett en 

utveckling gällande arbetssystem, som går åt ett mer behagligt och praktiskt håll. Söderström 

(2015) påpekar också att ökad konkurrens på området har gett arbetssystemen ett lyft, 

eftersom fler och fler satsar på att utveckla bättre och enklare administrativa system. 

  

                                                             
 
3 UX; user experience, är det engelska begreppet för användarupplevelse. 
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3. Användarupplevelse 

Användbarhet har länge varit i fokus när det kommer till att säkerställa användarperspektivet 

i systemutveckling, men på senare år har ett annat begrepp blivit allt mer framträdande; 

användarupplevelse (Arbetsmiljöverket, 2015). Användarupplevelse tillämpar ett 

helhetsperspektiv där både pragmatiska (måluppfyllande) och hedoniska kvaliteter (känslor 

och njutning) är viktiga (Schrepp et al,. 2006). 

3.1 Upplevelse 

Enligt pragmatikern John Dewey är en upplevelse en relation mellan ett subjekt och objekt 

(McCarthy & Wright, 2004). John Dewey och den ryska pragmatikern Mikhail Bakhtin 

menar att individers handlingar är unika upplevelser genom deras egna subjektiva 

tolkningar, känslor och värdebedömningar. De argumenterar för hur estetik är en viktig del i 

den subjektiva upplevelsen. En estetisk upplevelse innefattar individens känslor och 

intellektuella förmågor i att känna att meningen med en handling resulterar i en 

tillfredställelse, och uppfyller målet (McCarthy & Wright, 2004). Detta går att applicera inom 

teknologin menar McCarthy och Wright (2004) och syftar på interaktionen mellan människa 

och datorstödda aktiviteter. Dock är estetik inte det enda som påverkar en upplevelse, utan 

också användarnas behov, aktivitet, relationer, känslor, erfarenheter och kontext. 

Begreppet användarupplevelse saknar fortfarande en enhetlig definition (Lallemand et al., 

2015; Hassenzahl, 2003). Detta beror på att användarupplevelse har en tvärvetenskaplig 

karaktär där varje område har en egen vinkling på definitionen användarupplevelse (Roto et 

al., 2011). Användarupplevelse är därmed ett komplext begrepp som kan påverkas av 

användaren, systemet och kontexten (Lallemand et al., 2015). Nedan presenteras några olika 

definitioner av användarupplevelse: 

 

“Consequently, I define UX as a momentary, primarily evaluative feeling (good-

bad) while interacting with a product or service.” (Hassenzahl, 2008, s. 12) 

 

"User experience" encompasses all aspects of the end-user's interaction with the 

company, its services, and its products.” (Norman & Nielsen, n.d.) 

 

“User experience includes all the users' emotions, beliefs, preferences, 

perceptions, physical and psychological responses, behaviours and 

accomplishments that occur before, during and after use.” (ISO 9241‑210:2010) 

 

Detta visar att det finns skilda definitioner av begreppet användarupplevelse. Människor 

tolkar begreppet på olika sätt och baserar det på olika teorier, därför är det svårt att 

tydliggöra och skapa en enhetlig definition av det. 

3.2 Vår definition av användarupplevelse 

Användarupplevelse är en subjektiv upplevelse (Stelmaszewska et al., 2004; Hassenzahl, 

2003; Schrepp et al., 2006) som kan förändras över tid och är dynamisk, då de subjektiva 

värdena kan upplevas före, under och efter upplevelsen (Roto et al., 2011). 
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Användarupplevelsen påverkas av användarens attribut och i vilket sammanhang 

upplevelsen sker (Lallemand et al., 2015). Utöver pragmatisk och hedonisk kvalitet påverkar 

fler faktorer användarupplevelsen (Roto et al., 2011; Lallemand et al., 2015; McCarthy & 

Wright, 2004). Kontext, vilket kan innefatta miljö och sociala konstruktioner som 

användaren verkar inom. Användarens kvaliteter kan innefatta behov, motivation, 

erfarenheter, kunskap, färdigheter, förväntningar, föreställningar, sinnestillstånd och 

emotionell påverkan.  

3.3 Teoretiskt ramverk 

En upplevelse kan förklaras som en berättelse där allt runt omkring påverkar 

händelseförloppet. Det kan handla om kognitiva strukturer, handlingar, behov och 

motivation som resulterar i en positivt eller negativt emotionell upplevelse (Hassenzahl et al., 

2013; Baumeister & Newman, 1994). Användarupplevelse inom systemutveckling innefattar 

många tidigare modeller med användbarhetsmål eller pragmatiska kvaliteter. Nya perspektiv 

inkluderar också subjektiva uppfattningar och känslomässiga reaktioner vad gäller 

användarupplevelse, därför fokuseras det även på de njutningsmässiga faktorerna i ett 

system. Det visar även att det estetiska intrycket av ett användargränssnitt har påverkan på 

den uppfattade användbarheten (Laugwitz et al., 2008).  

Vid systemutveckling är det viktigt att arbeta användarcentrerat och förstå användarnas 

behov, för att kunna skapa goda användarupplevelser (Stelmaszewska, 2004). För att designa 

för god användarupplevelse måste man ha förståelse för begreppet. Detta illustreras i vår 

modell (se figur 1) på ett förenklat sätt. Modellen utgår ifrån vetenskapliga teorier inom 

området. Den går bortom de traditionella användbarhetskraven och inkluderar hedoniska 

kvaliteter, pragmatiska kvaliteter och kontext. 

3.3.1 Hedoniska kvaliteter  

 

“The focus of hedonic quality is on the non-task oriented quality aspects of a 

software product, for example the originality of the design or the beauty of the 

user interface.” (Laugwitz et al., 2008, s. 65) 

 

Nationalencyklopedin beskriver hedonism som en subjektiv njutningsmässig känsla, där 

individen själv tillskriver värdet av upplevelsen (NE, 2016). I vårt fall innebär hedoniska 

kvaliteter, inom system, faktorer som inte är uppgiftsrelaterade och faller under 

underkategorierna aktualitet och stimulering (exempelvis ett system som är modernt och 

inspirerande). Hedoniska kvaliteter är inte viktiga utifrån målet med användningen, utan är 

en viktig kvalitetsaspekt för användaren själv (Hassenzahl et al, 2000). Då det inte är 

uppgiftsrelaterat beskrivs det istället som något subjektivt tilltalande och något som 

undersöks i en viss kontext. Hedoniska kvaliteter beskriver subjektiva uppfattningar av 

användarupplevelser (Laugwitz et al., 2008). Det fokuserar på användarens känslomässiga 

respons för att uppnå högre användbarhet inom ett system (Hassenzahl et al., 2013). Denna 

respons är individuell, och systemet får de attribut som användaren tillskriver (Hirschman & 

Holbrook, 1982).  
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Hedoniska informationssystem fokuserar på de njutningsmässiga aspekterna för att 

uppmuntra till långvarig användning. Detta gör utvecklare genom att exempelvis inkludera 

estetiska gränssnitt med bilder, färger och tilltalande design (van der Heijden, 2004). Studier 

visar att ju mer estetiskt tilltalande ett system är, desto lättare är det att använda (van der 

Heijden, 2004). Användbarhet påverkas därmed både av hedoniska kvaliteter och 

pragmatiska kvaliteter, vilka bör inkluderas vid systemutveckling.  

3.3.2 Pragmatiska kvaliteter 

De pragmatiska kvaliteterna är starkt förankrade i användarnas mål med beteendet, alltså 

vad de gör. Därför kan pragmatiska kvaliteter vara mer eftertraktade inom 

användarupplevelse beroende på kontexten. Tydlighet, effektivitet och pålitlighet är faktorer 

som exempelvis är framträdande när det gäller interna administrativa IT-system. Viktigt att 

poängtera är att ett system kan vara måluppfyllande (pragmatisk kvalitet) samtidigt som det 

inte är hedoniskt tilltalande (Hassenzahl, 2003). Dock är det såklart önskvärt att ett system 

uppfyller båda kvaliteter för att det ska uppskattas av användaren och dennes fortsatta 

användning av systemet. I arbetslivet lägger man i regel störst fokus på de pragmatiska 

kvaliteterna, medan hedoniska är mer vanligt förekommande i nöjessammanhang (van der 

Heijden, 2004). 

3.3.3 Kontext 

I definitioner av användarupplevelse framkommer det att det finns olika faktorer som 

påverkar. Detta inkluderar bland annat kontext, erfarenheter, färdigheter, förväntningar, och 

känslor (ISO 9241‑210:2010, 2.15; Roto et al., 2011). Vi kan se att de hedoniska och 

pragmatiska kvaliteterna inte utgör hela användarupplevelsen. McCarthy och Wright (2004) 

trycker på att användaren ska ses som en större del i upplevelsen. Användarens kvaliteter är 

en viktig del i pragmatikerna Bahktin och Deweys koncept kring upplevelse och McCarthy 

och Wright (2004) menar att detta måste has i åtanke när man designar för 

användarupplevelse.  

Användaren kan benämnas som subjektet inom kontexten. Dennes kvaliteter verkar som 

nämnt inom en kontext, vilket är av vikt när man talar om användarupplevelse 

(Stelmaszewska, 2004). Det kan innefatta social och kulturell kontext (Lallemand et al., 

2015; McCarthy & Wright, 2004), men också kontexten kring uppgiften, systemet och den 

tekniska kontexten. Vid interaktionen mellan människa och teknik är den förmedlande 

artefakten med och påverkar kontexten som den verkar inom och vice versa (Hassenzahl et 

al., 2013).  

Kontexten innefattar användaren, där dennes kvaliteter påverkar användarupplevelsen. 

Dessa kvaliteter kan vara miljö, erfarenhet, förväntningar, önskemål, motivation, behov och 

emotionell påverkan. Detta går i enlighet med McCarthy & Wright’s (2004) perspektiv kring 

användarupplevelse. För att få förståelse för upplevelser och hur man kan analysera dem kan 

man se till individens upplevelseprocess i kontexten denna verkar inom. Där ingår bland 

annat individens förväntningar, som är en ständigt pågående process inom upplevelser. 

Förväntningar kan innefatta möjligheter och associationer som användaren har kring ett 

system. Även hur systemet tolkas av användaren är en del i upplevelseprocessen. Tolkning 

innebär att användaren gör en bedömning av de aktörs- och aktivitetsmöjligheter som finns i 
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systemet; vad som händer och vad som kan exekveras. Användarupplevelse är något som kan 

erfaras i olika tidsintervall; innan (förväntningar), under och efter (reflektion) (Roto et al., 

2011; Lallemand et al., 2014). Tolkning av systemet kan därmed vara föränderligt över tid 

(Roto et al., 2011). Det kan alltså utvärderas i olika tidsintervaller då användarupplevelsen 

tenderar att förändras. De hedoniska kvaliteterna har benägenhet att bli allt viktigare i ett 

långsiktigt perspektiv (Kujala et al., 2011; Chitturi et al., 2008). 

Vidare beskriver McCarthy och Wright (2004) två tydligt kontextberoende faktorer; 

reflektion och appropiering. Att reflektera över upplevelsen handlar om att förstå vad som 

händer och hur man känner för den. Känslan i detta fall kan handla om hur upplevelsen 

motiverar användaren, exempelvis om personen får en känsla av meningsfullhet och hur 

upplevelsen förhåller sig till dennes förväntningar. Slutligen handlar det kontextbaserade 

perspektivet appropiering om att individen gör upplevelsen till sin egen, grundat på dennes 

tidigare erfarenhet.  

3.3.4 Attraktivitet - det generella intrycket  

Flera av de kvaliteter och faktorer som ingår i vårt ramverk återkommer i olika former i olika 

modeller (Stelmaszewska, 2004; Hassenzahl et al., 2013; Hassenzahl, 2003; Laugwitz et al., 

2008). Hassenzahl (2003) presenterar ett ramverk kring användarupplevelse där 

pragmatiska och hedoniska attribut influerar hur användaren uppfattar systemets 

attraktivitet, och vidare hur deras användarupplevelse uppenbarar sig. Både de hedoniska 

och pragmatiska kvaliteterna har påverkan på den upplevda attraktiviteten av ett system 

(Schrepp et al., 2006; Chitturi, 2008). 

 

“It is assumed that the perceived attractiveness results from an averaging 

process of the perceived pragmatic and hedonic quality.” (Schrepp et al., 2006, 

s. 1057) 

 

Även om de pragmatiska kvaliteterna är i fokus i arbetssystem anser van der Heijden (2004) 

att arbetssystem gynnas av att inkludera hedoniska kvaliteter. Detta för att systemet då kan 

ses som mer attraktivt för fler personer med olika preferenser. Hedoniska kvaliteter 

fokuserar på användarens psykologiska välbefinnande (Diefenbach et al., 2014; Hassenzahl, 

2003). Medan de pragmatiska kvaliteterna är relaterad till beteende, alltså vad användaren 

gör (Hassenzahl, 2004). 

Utifrån det som har presenterats i avsnittet kan vi se att Hassenzahl har en kognitiv 

inriktning på användarupplevelse och fokuserar mycket på de hedoniska kvaliteterna, medan 

vi vill förtydliga och komplettera dessa med McCarthy & Wright’s humanistiska perspektiv. 
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Figur 1. Vår modell över användarupplevelse 
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4 Metod 

Denna studie är avgränsad till svenska myndigheter och deras interna administrativa IT-

system. Vi har begränsat oss till en myndighet, Myndighet A och deras interna administrativa 

IT-system, Handläggningssystemet. I och med denna begränsning hamnar 

undersökningsdesignen av studien under begreppet fallstudie. Studien syftar till att 

undersöka användarupplevelse inom en specifik kontext; Myndighet A. Vid fallstudier 

undersöks det berörda studieobjektet intensivt och innefattar många gånger både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningsmetoder (Bryman, 2011). Även i detta fall ingick de valda 

forskningsmetoderna i både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. En kvalitativ 

datainsamling fokuserar på att få en förståelse för en subjektiv uppfattning hos en individ 

eller en grupp med individer. Detta går i linje med våra frågeställningar, där vi vill undersöka 

hur respondenterna resonerar kring användarupplevelse i interna administrativa IT-system. 

Inom de kvantitativa metoderna är syftet att identifiera egenskaper och hitta mätbara 

relationer mellan dem (Hartman, 2004).  

Metodteorierna inom de kvalitativa respektive de kvantitativa områdena fungerar som 

stöd och riktlinjer för undersökningen (Hartman, 2004). Det hjälper forskaren att kritiskt 

kunna granska sin undersökning och därmed kunna avgöra om studien uppfyller kraven för 

att kunna resultera i vetenskaplig kunskap. Med utgångspunkt i problemformuleringen 

samlas den vetenskapliga datan in, därför är valet av metodteori för datainsamlingen också 

viktig då den ligger till grund för studiens vidare analys. I denna studie lades det större vikt 

på den kvalitativa datainsamlingen som skedde genom observationer och intervjuer.  

Denna studie gjordes med en deduktiv ansats. Det betyder att metoden utgår från teori för 

att därefter kunna styra den empiriska undersökningen. Teorin kan vara sprungen ur 

litteratur och forskning inom området (Bryman, 2011), och kan ofta innefatta olika teoretiska 

idéer. Vidare studeras förhållandet mellan teorin och praktik, där den empiriska 

undersökningen ställs mot teorin och teorin prövas genom det empiriska stödet (Fejes & 

Thornberg, 2009). Vi skapade ett analytiskt ramverk där vi har kombinerat flera teorier inom 

användarupplevelse. Detta ramverk förhöll vi oss till under datainsamlingen och analysen av 

den insamlade empirin.    

4.1 Datainsamling 

Vår datainsamling bestod av två delar; en inledande förstudie och därefter vår huvudsakliga 

datainsamling som var observationer och intervjuer. Förstudien innefattade både en 

kvalitativ och kvantitativ del. I ett inledande möte med Myndighet A fick vi den gamla och 

nya versionen av Handläggningssystemet presenterad för oss. Vi fick sedan själva testa 

Handläggningssystemet för att få en djupare inblick i systemet. Detta som en del av vår 

förstudie, där vår egen förståelse för systemet bidrog till att underlätta skapandet av 

frågeformuleringar och struktur inför kommande intervjuer. Den andra delen i förstudien 

bestod av en enkät som även den influerade temana för de vidare intervjuerna. Förstudien 

stod till grund för vår huvudsakliga datainsamling som var kvalitativ och inkluderade både 

observationer och intervjuer med Myndighet A:s handläggare, samt intervjuer med IT-

ansvariga som var verksamma inom området användarupplevelse. 
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Vi valde att inkludera olika intressenter i vår studie. Detta för att datainsamling som 

endast innefattar en representant från en intressegrupp ökar risken till att resultatet blir för 

smalt (Preece et al., 2002). Om man däremot använder olika datainsamlingstekniker eller 

olika datakällor för att få olika perspektiv av studieobjektet, tillämpar man triangulering 

(Bryman, 2011). I detta fall handlade det om enkäter för att fånga en mer representativ 

användarupplevelse, observationer för att få en förståelse för kontexten och systemet, samt 

intervjuer för att nå specifika intressenter. Triangulering handlar alltså om att kombinera 

olika metoder för att förstå en problemställning. Det kan vara i syfte att fånga olika synsätt 

från olika intressenter (Preece  et al., 2002) och för att få en bredare och mer nyanserad bild 

av en specifik situation. Detta i förhållande till de frågeställningar denna studie ämnade att 

undersöka; hur handläggare och IT-ansvariga resonerar kring användarupplevelse. Härefter 

kommer vi gå djupare in på de olika datainsamlingsmetoder vi valde, respondenter och urval, 

forskningsetiska aspekter, vårt analytiska ramverk samt en avslutande metoddiskussion. 

4.1.2 Enkät 

Enkäter är en effektiv insamlingsmetod som gör att man kan nå ut till ett större antal 

respondenter, speciellt då de är enkla att distribuera över nätet (Bryman, 2011). Detta var 

viktigt i vårt fall då användarna av Handläggningssystem var få på det kontor vi utförde 

undersökningen. För att minska eventuellt bortfall vid enkätundersökningar poängterar 

Bryman (2011) vikten av att skapa ett bra introduktionsbrev. Därför formulerades ett 

försättsblad tillhörande enkäten (bilaga 1) där syftet med studien framgick och varför 

respondenternas svar var betydelsefulla för oss. Även våra kontaktuppgifter bifogades. Vi 

ville också hålla enkätens längd kort, då även detta är en åtgärd för att minska bortfallet 

(Bryman, 2011).  

Enkäternas syfte var att fånga en större grupp av användare och veta hur de upplever 

systemet. Enkäterna utgick ifrån User Experience Questionnaire (UEQ), som redan är en 

etablerad metod för användarupplevelseundersökningar. Syftet med att mäta 

användarupplevelse kvantitativt är utöver det enkla och effektiva sättet också ett sätt att 

svara på frågor relaterade till hur användarna upplever det befintliga systemet. Det kan också 

påvisa var fortsatt utveckling av nya versioner kan ha mest påverkan. Det kan även upplysa 

om systemet uppfyller de förväntningar användarna har, eller fastställa vilka faktorer som 

måste förbättras för att systemet ska inge känslan av en god användarupplevelse.  

 

“The User Experience Questionnaire (UEQ) allows a quick assessment of the user 

experience of interactive products. The format of the questionnaire supports 

users to immediately express feelings, impressions, and attitudes that arise when 

they use a product.” (http://www.ueq-online.org/)  

 

Enkäten baserades på den engelska versionen av User Experience Questionnaire, där 26 

egenskaper presenterades med tillhörande motsatsord. Dessa påståenden knyts an och 

fångas av sex olika teman; attraktivitet, effektivitet, tydlighet, pålitlighet, stimulering och 

aktualitet. Inför utformandet av enkäten översatte vi påståendena till svenska. Vissa aspekter 

ansåg vi föll bort i översättningen, därför la vi även till två påståenden till den ursprungliga 

enkäten. En pilotenkät testades på två personer för att få synpunkter på upplägget, 

http://www.ueq-online.org/
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ordanvändningen och få en bild av hur länge den tog att fylla i. Vi tog även hjälp av vår 

handledare på Umeå Universitet för att få respons på en andra version av vår enkät. Därefter 

såg vår handledare på Myndighet A över den för att ge synpunkter utifrån dennes erfarenhet 

av verksamheten. Utifrån de tips vi fick från testpersonerna och våra handledare ändrade vi 

den ursprungliga femgradiga skalan till en fyrgradig skala (bilaga 1). Detta för att undvika att 

respondenten förhöll sig neutral i något påstående. Mätningen skedde enligt likertskalan, där 

respondenten får markera alternativ som denne anser överensstämmer med deras 

uppfattning om systemet i fråga. Likertskalan används främst vid att mäta attityder kring 

särskilda teman (Bryman, 2011), där ett påstående representerar ett negativt värde och ett 

påstående representerar ett positivt. För att utveckla vår enkät och anpassa den till våra 

problemformuleringar lade vi till en avslutande del, som inte ingår i originalversionen av 

UEQ. Där fick respondenten välja max tre av de positiva påståendena i enkäten som denne 

tyckte var av stor betydelse för att få en god upplevelse av ett system. 

  För att nå ut till fler handläggare skickades enkäten ut till flera kontor inom Myndighet 

A. Enkäten skickades som en bifogad fil i ett mail till särskilda nyckelpersoner med 

förhoppning att de skulle distribuera enkäten till berörda handläggare. Detta 

tillvägagångssätt användes eftersom Myndighet A har blockerat vissa domäner vilket inte 

gjorde det möjligt att fylla i enkäter om de skickades med hjälp av ett online-verktyg. Vi 

använde oss därför av verksamhetens rutiner gällande enkätutskick och gjorde utskicket via 

mail.  

Tyvärr kunde inte enkäten distribueras till handläggarna och vi fick omvärdera vår 

datainsamling, då bortfallet blev för stort. De enkäter som blev besvarade delade vi ut till de 

handläggare som vi observerade och de handläggare som vi intervjuade. I samband med 

observationen lät vi enkäten besvaras efteråt för att den inte skulle påverka informanten. 

Inför intervjuerna fungerade enkäterna som en inledande del av intervjuerna, med syfte att få 

respondenterna att reflektera över systemet inför den kommande intervjun. Enkäterna lade 

även grunden för vår intervjuguide, i syfte att formulera frågor utifrån användarnas 

upplevelse kring de sex teman som UEQ bidrog med.  

4.1.3 Observationer 

Den första delen av vår kvalitativa datainsamling var observationer, som vi använde för att få 

en djupare förståelse för både handläggaren och Handläggningssystemet. Observationer 

används för att få kunskap om beteenden och handlingar i naturliga eller laborativa miljöer 

(Hartman, 2004). Det finns många fördelar med att observera i informantens naturliga miljö, 

eftersom den har lättare att beskriva sitt arbete mer konkret och detaljrikt (Beyer & 

Holtzblatt, 1998).  

Vi använde oss av användarupplevelsemetoden Contextual Inquiry, som passar bra som 

metod då användarupplevelse bland annat fokuserar på beteende och känslomässiga 

aspekter. Contextual inquiry’s grundidé är att man ska observera informanten på arbetet, där 

det är viktigt att både observera hur de arbetar och hur de pratar om sitt arbete. Det finns 

fyra principer att ta hjälp av för att utföra en Contextual inquiry; kontext, partnerskap, 

tolkning och fokus. Kontexten handlar om att observatören ska befinna sig i informantens 

jobbmiljö när denne utför observationen, för att få en bredare förståelse av dem. Det finns 

flera fördelar med att vara i den verkliga miljön, såsom att informanten känner sig mer 
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bekväm än i en laborativ miljö. Det kan vara lättare för informanten att upptäcka saker att 

prata om när det gäller arbetet, eftersom de faktiskt sitter aktivt och arbetar. Den 

omkringliggande miljön ger även observeraren viktig information om vad som kan påverka 

informanten i sitt arbete. Partnerskap handlar om hur relationen mellan informanten och 

observeraren ser ut. Traditionellt sett har oftast observeraren kontrollen över intervjun, men 

i denna metod ges kontrollen till informanten. Denne får fritt berätta och visa hur den 

arbetar, medan observeraren endast ställer frågor för att klargöra något som kändes oklart. 

Tolkning är hur man väljer att analysera datan och fokus handlar om vad observeraren tittar 

efter och vad som är relevant att fokusera på under observationen (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

Därför skapade vi en observationsmall (bilaga 2) som stöd under observationerna, med olika 

temaområden; beteende, känslor och faktorer som påverkar dessa. Temana jobbade vi fram 

genom att både titta på Contextual Inquiry och enkäten UEQ. De teman vi identifierade för 

sammanhanget var beteende, känslor och faktorer som påverkar dessa. 

Vi observerade två handläggare på Myndighet A:s kontor. Vår ursprungliga tanke var att 

observera dem i deras normala jobbmiljö, på deras egna kontor. På grund av sekretess och 

behörigheter var vi dock tvungna att tänka om. De fick istället sitta och arbeta i det kontor vi 

fått tillgång till av Myndighet A, då vi hade tillgång till en testversion av systemet på våra 

datorer. Systemet är detsamma, men istället för deras naturliga arbetsmiljö blev det snarare 

en laborativ miljö. Trots att vi befann oss på deras arbetsplats, fick vi utföra observationerna 

på en annan avdelning, i en miljö som de inte var riktigt bekant med. Vi valde att båda två 

vara med under observationerna, för att få en mer objektiv bild samt att båda 

observationerna skulle vara likvärdiga. Vi valde dock att observera informanterna var för sig 

för att undvika att de blev påverkade av varandra eller att någon hörs mer än den andre. 

Under observationerna valde vi att dela upp arbetsuppgifterna där en antecknade medan den 

andre fokuserade på att ställa eventuella följdfrågor. Den som antecknade hade vår 

observationsmall till hjälp och observationerna tog cirka 20 minuter var. 

4.1.4 Intervjuer 

Den största delen av vår datainsamling bestod av intervjuer med handläggare på Myndighet 

A och IT-ansvariga. Alla respondenter intervjuades enskilt. Intervju som metod är lämplig 

när kunskapen man är ute efter lättast inhämtas genom att en person berättar om det. Det 

kan bland annat handla om frågor om beteende, attityder och upplevelser (Hartman, 2004).  

Vi använde oss av en semi-strukturerad intervjumetod, eftersom svaren tenderar att bli 

rikare i och med att frågorna är mer öppna. I semi-strukturerade intervjuer jobbar forskaren 

utifrån olika förutbestämda teman eller bredare frågor som ska beröras under intervjun. Dess 

ordningsföljd kan variera mellan de olika intervjuerna, men alla teman och frågor ska beröras 

i varje intervju. Denna metod är mindre strukturerad och därmed kan forskaren fritt ställa 

följdfrågor utifrån de förutbestämda temana. Denna intervjumetod är flexibel och formas av 

hur intervjuaren uppfattar och tolkar respondenten. Semistrukturerade intervjuer är 

användbara när forskaren har ett tydligt fokus på ett visst område som denne vill undersöka. 

Detta för att de förutbestämda temana kan hjälpa forskaren att få respondenten att hålla sig 

till ämnet, samtidigt som respondenten får prata relativt fritt (Bryman, 2011).  

Inledningsvis utformades en intervjuguide för handläggarna där flera av frågorna var 

sprungna ur de teman som enkäten bistod med. Utifrån den definition av 
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användarupplevelse som tillämpas i denna uppsats identifierade vi de olika temana som 

skulle beröras under intervjun; känslor och attityder, förväntningar, miljö och kontext, 

förändring (byte av system), samt ett avslutande tema gällande Myndighet A:s 

förhållningssätt till systemutveckling. Till detta framarbetades ett antal frågor till respektive 

tema (se Bilaga 3). Vi intervjuade fyra handläggare och alla intervjuer skedde över 

videosamtal (Skype) på grund av geografiska avstånd. Detta är en effektiv metod då man 

både kan höra respondenten och visuellt tolka dennes kroppsspråk med hjälp av tekniska 

lösningar. Vid videosamtalen satt respondenterna i sina kontor. Det är fördelaktigt om 

intervjun sker på respondentens arbetsplats eller hemmiljö, eftersom det kan kännas lättare 

för respondenten att prata om sitt arbete genom att visa intervjuaren hur de jobbar och vilka 

system eller artefakter de använder (Preece et al., 2002). Respondenterna godkände 

ljudupptagning av intervjun vilket underlättade vår vidare bearbetning av materialet. Vi 

valde båda två att delta i varje intervju, dels för att de skulle bli likvärdiga och dels för att 

fördela arbetsuppgifterna. En hade huvudansvaret över intervjun medan den andra gjorde 

stödanteckningar och hjälpte med eventuella följdfrågor. Dessa roller alternerades dock vid 

varje intervju för att fördela ansvaret mellan oss.  

Vidare intervjuades IT-ansvariga inom myndigheter. Intervjuguiden för denna intervju 

utformades enligt andra teman för att anpassa frågorna efter kontexten (se Bilaga 4). 

Inledningsvis frågade vi om respondentens kompetens och därefter om dennes perspektiv på 

användarupplevelse inom myndigheter. Två av dessa tre intervjuer med de IT-ansvariga var 

fysiska intervjuer, medan en skedde över videosamtal (Skype). Även dessa respondenter 

godkände ljudupptagning av intervjun.  

4.2 Forskningsetik 

Inom forskning måste man ta hänsyn till de etiska aspekter ens forskning kan bidra till. 

Därför har forskningskravet och individskyddskravet tagits fram för att förbättra forskningen 

samtidigt som individen skyddas. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras 

i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

innebär att man måste informera de personer som är involverade i studien om dess syfte. De 

ska även få veta vilka moment som ingår i studien och att deltagandet är frivilligt, vilket 

betyder att de när som helst kan hoppa av. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva har 

gått med på att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om deltagarna 

som samlas in under studien ska behandlas på ett säkert sätt och att personuppgifter förvaras 

så att obehöriga inte kan få tag på det. Nyttjandekravet innebär att all data som samlats 

endast får användas till studiens syfte (Bryman, 2011). I enlighet med vetenskapsrådets fyra 

krav har vi informerat samtliga informanter om studiens syfte, att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi informerade även om att 

de var anonyma i studien och att datan enbart skulle användas för studiens syfte.   

  När datainsamling sker via en enkät behövs det inte samtycke på förhand, dock måste det 

finnas utförlig information om enkäten och studiens syfte. Samtycke får man i regel när 

enkäten lämnas tillbaka ifylld (Vetenskapsrådet, 2002). Detta hade vi i åtanke när vi 

utformade vår enkät och använde oss av ett försättsblad (se Bilaga 1) där vi presenterade 
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syftet med studien och varför respondenternas svar var betydelsefulla för oss.   

  Inför observationerna och intervjuerna har vi muntligt informerat respondenterna om 

studien, deras rättigheter och anonymitet. Innan intervjuerna frågade vi respondenterna om 

de samtyckte till att vi spelade in intervjun. När man informerar om studien inför en intervju 

och en observation gäller det att avväga vilken information som bör lämnas ut och vad som 

inte ska det, så att det inte förstör studien. Avvägning mellan information och etik. Det kan 

även vara problematiskt med att ha anonyma deltagare eftersom forskaren kan ta sig friheter 

och förvränga data, samtidigt som anonymitet skyddar respondenternas identitet. Det finns 

för- och nackdelar med alla val, där en riktlinje är att fördelarna för respondenterna måste 

överväga nackdelarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta hade vi i åtanke när vi valde vilken 

information vi gav respondenterna och gjorde valet att alla skulle vara anonyma. 

4.3 Urval och respondenter  

Vi använde oss av bekvämlighetsurval vid våra intervjuer och observationer med 

handläggarna. Det betyder att vi valde de individer som är tillgängliga. Fördelarna med 

denna urvalsmetod är att det är enkelt, bekvämt och sparar tid. Bekvämlighetsurval är ofta 

ett resultat av den restriktion och tillgänglighet forskaren har. Detta kan visa sig som 

restriktioner där en organisation väljer ut respondenterna och informanterna, istället för att 

forskaren får välja fritt (Bryman, 2011). Denna urvalsmetod valdes dels på grund av att vi 

hade begränsat med tid, men också för att vi var beroende av vilka personer på Myndighet A 

som hade möjlighet att delta i undersökningen. När det finns begränsningar vad gäller tid är 

bekvämlighetsurval ett effektivt sätt att tillämpa (Hartman, 2004). Vi har varit beroende av 

vilka på Myndighet A som har kunnat medverka i undersökningen, men när chefen för 

respondenterna kontaktades inför intervjun lämnades önskemålet om att få respondenter av 

olika kön, ålder och arbetserfarenhet inom Handläggningssystemet. Viktigt att nämna är att 

vi ämnade att skicka ut vår enkät till alla handläggare som arbetar med 

Handläggningssystemet, men eftersom enkäten inte kunde distribueras blev urvalet 

detsamma som för observationerna och intervjuerna med Myndighet A:s handläggare.  

Vidare använde vi oss av ett målinriktat urval när det kom till intervjuerna med de IT-

ansvariga. Målinriktat urval betyder att forskaren själv bestämmer respondenter utifrån sin 

studies syfte och frågeformulering (Bryman, 2011). Vi valde ut tre lämpliga respondenter med 

förmåga att besvara våra frågor utifrån vårt fokus på användarupplevelse. Detta för att få veta 

på vilket sätt de värderar och hanterar användarupplevelse inom myndigheter och deras 

system. En av respondenterna var användbarhetsdesigner på Myndighet A och hade 

utbildning inom människa-datorinteraktion. En annan jobbade som UX-arkitekt på 

Myndighet B och hade gått en utbildning som innefattar människa, datateknik och arbetsliv. 

Vidare valde vi ut en respondent med ledningsperspektiv som var verksam på Myndighet A. 

Detta för att få en övergripande bild över hur myndigheter förhåller sig till 

användarupplevelse när de utvecklar system. 

Urvalet gjordes för att bredda perspektivet kring användarupplevelse genom att intervjua 

flera intressenter inom Myndighet A. Vidare valde vi en respondent från en annan 

myndighet, Myndighet B, som var en datakälla av intresse för att kunna validera vår tidigare 

inhämtade datainsamling. Validitet innebär att kunna påvisa hur giltig undersökningen är 
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(Hartman, 2004) och studiens kvalitet (Fejes & Thornberg, 2009). I vår studie handlar 

validitetsaspekten om i hur stor grad resultatet kan generaliseras (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) beskriver att många forskare inom kvalitativ forskning tycker att kvalitativa studier 

ska utvärderas utifrån fler kriterier. Ett av de föreslagna kriterierna är möjlighet att styrka 

och konfirmera tillförlitligheten i sin studie. Detta genom att säkerhetsställa att de resultat vi 

fått inte är färgade av Myndighet A:s eller våra egna värderingar (Bryman, 2011).   

 

Alias Yrkestitel År i 

Handläggningssytemet 

Intervjuform Intervjutid 

Anna Handläggare 15  Observation 20.00 

Berit Handläggare 14  Observation 20.00 

Cecilia Handläggare 6  Skypeintervju 13.36 

Doris Handläggare 7  Skypeintervju 14.13 

Erika Handläggare 18 Skypeintervju 27.52 

Frida Handläggare 10  Skypeintervju 16.54 

Gustav Användbarhetsdesigner X Fysisk intervju 1.09.33 

Henrik UX-arkitekt X Skypeintervju 29.10 

Ivar IT-Chef X Fysisk intervju 27.24 

Figur 2. Tabell över studiens respondenter 

4.4 Databearbetning 

Inför observationerna skapade vi en observationsmall med temana; beteende, känslor samt 

faktorer som påverkar dessa. Dessa teman använde vi sedan för att sammanställa resultatet 

av observationerna. Först sammanställde vi de anteckningar vi fört under observationen, för 

att sedan placera in resultatet under temana. Slutligen sammanställdes varje tema till en 

sammanhängande text och resultat. Denna databearbetning går i linje med Hedin (1996) 

grundläggande databearbetningsmetod som presenteras i fyra steg. Det första och andra 

steget är kodning och identifiering av teman, vilket vi gjorde redan i utformandet av 

observationsmallen. Steg tre handlar om att koppla ihop all datainsamling från 
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informanterna i de gemensamma temana. Det sista steget är att sammanställa 

datainsamlingen till ett sammanhängande resultat (Hedin, 1996).       

Gällande de kvalitativa intervjuerna valde vi att transkribera dessa, eftersom samtliga 

spelades in. Under en kvalitativ intervju är forskaren intresserad av vad som sägs och hur 

respondenten säger det (Fejes & Thornberg, 2009). Därför är det gynnsamt för intervjuaren 

att inte behöva föra anteckningar och istället fokusera på att vara närvarande och lyssna 

(Bryman, 2011). Materialet transkriberades relativt noggrant för att underlätta den vidare 

analysen. Detta är viktigt för att analysarbetet skulle kunna utföras på ett grundligt och 

tillförlitligt sätt (Fejes & Thornberg, 2009). Den transkriberade texten bearbetades sedan 

genom vår analysmetod. Eftersom våra frågeformuleringar skiljer sig åt gällande handläggare 

och IT-ansvariga, valde vi att presentera respektive intressegrupps resultat separat. I 

resultatet sammanställde vi dock de fyra handläggarnas intervjuer gemensamt. Medan 

intervjuerna med de IT-ansvariga sammanställdes var för sig för att tydliggöra perspektiven 

från respektive roll. Databearbetningen kategoriserades i en tabell enligt koder, 

underkategorier och kategorier som användes under analysen.  

4.5 Analysmetod 

Vår tabell som användes i analysen är sprungen ur vårt teoretiska ramverk kring 

användarupplevelse, och framarbetades med hjälp av de teman som framträdde under 

datainsamlingen. I enlighet med User Experience Questionnaire’s (UEQ) sex teman, där 

attraktivitet beskrivs som det generella intrycket, placerades övriga teman in under hedonisk 

respektive pragmatisk kvalitet, i en analystabell. För att förtydliga underkategorierna som 

ingår i de hedoniska och pragmatiska kvaliteterna presenteras en kort beskrivning nedan 

(Santoso et al., 2016): 

 

 Aktualitet: är det innovativt och kreativt? 

 Stimulering: är det intressant, spännande och motiverande att använda? 

 Tydlighet: förstår användaren systemet? 

 Effektivitet: är systemet funktionellt gällande användningen och gränssnittets 

struktur? 

 Pålitlighet: kan användaren kontrollera interaktionen; är den säker och förutsägbar? 

 

I kategorin för kontext har underkategorin arbetats fram utifrån vår egen definition av 

användarupplevelse och kompletterats med teman vi identifierat i resultatet. Denna 

analysmetod använde vi för att koda och kategorisera vårt resultat med hjälp tabellen. Den 

hjälpte oss att få en illustrering och sammanfattning av resultatet.  
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Figur 3. Vår analystabell 

4.6 Metoddiskussion 

Nedan presenteras en reflektion gällande datainsamlingen och vår analysmetod. 

4.6.1 Datainsamling 

En nackdel med fallstudier och begränsat urval är att resultatet är svårare att generalisera 

(Bryman, 2011). Problematiken med att generalisera fallstudier innebär svårigheter med att 

göra en teoretisk analys av ett enda fall. Detta är dock en problematik som återfinns i en stor 

del av kvalitativ forskning, då det ofta handlar om att förstå kontextbundna fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2009). Detta är ändå en viktig aspekt att lyfta fram, då det finns svårigheter med 

att applicera samma undersökning i ett annat sammanhang för att uppnå hög reliabilitet. I 

vår studie uppnår vi reliabilitet även om det är det möjligt att resultatet inte skulle bli 

detsamma om undersökningskontexten var annorlunda.  

 För att se till att vårt forskningsresultat inte var färgat av våra egna värderingar, bad vi 

vår handledare på Myndighet A att läsa igenom rapporten som en slags validering. För att 

säkerställa att rapporten skulle vara tillförlitlig inom kontexten svenska myndigheter, valde 

vi att ha en intervju med en utomstående respondent med kunskaper inom 

användarupplevelse och som samtidigt var verksam inom en myndighetsorganisation. Hans 

medverkande fungerade också som en valideringskontroll med syfte att se om det fanns 

signifikanta skillnader i deras resonemang kring hur olika myndigheter uppfattar betydelsen 

av användarupplevelse. Detta för att studien skulle bli mer tillförlitlig i den bemärkelse att vi 

inte blev färgade av Myndighet A:s värderingar. Begreppet validitet i forskningssammanhang 

beskrivs oftast som en kontroll för att se att det som undersöks har studerats med lämpliga 

metoder. Det innebär alltså att se till att de valda metoderna undersöker det som är tänkt att 

undersökas (Fejes & Thornberg, 2009). I vårt fall är studieobjektet användarupplevelse, där 

vi tillämpat vedertagna metoder och teorier inom området för att undersöka det.  
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I och med att vi inte lyckades distribuera enkäterna till alla handläggare blev det ett stort 

bortfall och därmed blir resultatet av enkäterna inte representativt. Därför valde vi att inte 

sammanställa eller analysera enkäternas data.  

Några nackdelar med observationer är att de är tidskrävande (Hartman, 2004) och att 

informanten kan känna sig obekväm i situationen (Beyer & Holtzblatt, 1998). Vi var två som 

observerade vilket kan kännas otryggt för informanten, dock ansåg vi att fördelarna med att 

vara två övervägde nackdelarna. I och med att vi var två lade vi märke till mer och vi 

uppmärksammade olika saker under observationen. Vi ansåg att observationerna blev mer 

objektiva och att de båda observationerna blev likvärdiga. För att motverka att informanterna 

skulle känna sig obekväm under observationen såg vi till att prata med dem innan och 

etablera en relation. En ytterligare nackdel med vår observation var att vi använde oss av en 

slags laborativ miljö, istället för informanternas naturliga miljö på deras kontor. Detta val var 

vi tvungna att göra på grund av sekretess. Även om vi var medvetna om att det finns många 

fördelar med att observera i informantens naturliga miljö, då de lättare kan beskriva sitt 

arbete mer konkret och detaljrikt (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

Fördelar med videosamtal är att det är mindre tidskrävande att ringa upp respondenten, 

när det finns geografiska avstånd, och att en denna typ av intervju ger respondenten mer 

flexibilitet (Bryman, 2011). Vi valde att transkribera intervjuerna och även om fördelarna 

med detta är många så finns det även nackdelar. Transkribering är tidskrävande och man kan 

drabbas av tekniska fel så som att det inte spelades in, slut batteri eller att det är dålig 

ljudupptagning. Respondenten kan även bli mer obekväm om intervjun spelas in (Bryman, 

2011). Dock upplevde vi inte att detta påverkade intervjun i särskilt hög utsträckning och för 

att försäkra om att vi inte skulle riskera tekniska fel, använda vi oss av två enheter för att 

spela in intervjun. 

Teoretisk mättnad handlar om att urvalet inte genererar någon ny eller relevant data, och 

vidare att resultatet i sådana fall kan förklaras med hjälp av teori (Bryman, 2011). Det 

handlar om att bedöma när datainsamlingen från respondenter är tillräcklig. Detta upplevde 

vi både vid vår datainsamling med handläggarna, och de IT-ansvariga. Därför gjorde vi 

bedömningen att datan från de nio respondenterna var tillräckligt. Vi använde metoden 

bekvämlighetsurval vid handläggarurvalet, där nackdelen är att urvalet inte blir 

representativt (Hartman, 2004). Urvalet för handläggarna bestämdes i stort sett av 

Myndighet A, vilket inte är optimalt. Dock tydliggjordes önskemål kring urvalet, vi ville bland 

annat få respondenter i skilda åldrar och olika kön, och med olika erfarenhet i 

Handläggningssystemet. Detta för att skapa en större chans att urvalet skulle kunna spegla 

en större population. Våra önskemål möttes inte då samtliga handläggare var kvinnor och 

alla hade arbetat relativt länge i Handläggningssystemet. Detta kan bero på att de inte hade 

möjligheten att tillhandahålla oss med det vi efterfrågade.    

Under denna studie har vi upplevt utmaningar med att jobba inom en större organisation. 

Där vi har fått vara flexibla och kreativa på att komma på alternativa lösningar till de 

utmaningar vi ställts inför. Några av utmaningarna har varit, såsom tidigare presenterat; 

urval, sekretess och geografiska avstånd.  
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4.6.2 Analysmetod 

Vår analystabell lämpar sig bäst för att analysera enskilda individers användarupplevelse, då 

användarupplevelsen är subjektiv. Den kan användas för att koda och kategorisera resultat 

från kvalitativa datainsamlingar, för att få en tydlig överblick av respondentens 

användarupplevelse. Vi ser dock ett behov av att vidareutveckla analysmetoden. De 

underkategorier inom hedonisk och pragmatisk kvalitet är redan beprövade. Dock ser vi ett 

behov av att förfina underkategorierna inom området kontext, för att förtydliga dem. 

Samtidigt ser vi utmaningar med detta då användarupplevelse är ett komplext begrepp och 

kategorierna hedonisk kvalitet, pragmatisk kvalitet och kontext går in i varandra.  

Vår analystabell konstruerades med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk och 

sammanfördes med User Experience Questionnaire. I vår tabell använde vi oss UEQ’s teman 

som underkategorier, inom kategorierna hedonisk och pragmatisk kvalitet. Vi ansåg att det 

saknades något utöver dessa kvaliteter och vi lade därför till kategorin kontext. Kontextens 

underkategorier har vi identifierat utifrån tidigare forskning. Vi är medvetna om att dessa 

underkategorier kan placeras i de hedoniska och pragmatiska kvaliteterna. Vi såg dock 

svårigheter med detta, då kontextens underkategorier kan ingå i både hedonisk och 

pragmatisk kvalitet. Exempelvis kan underkategorin förväntningar både innefatta 

förväntningar på de hedoniska kvaliteterna respektive de pragmatiska kvaliteterna. Vår 

modell visar att alla kategorier går in i varandra, medan vår analystabell gör ett försök att 

separera dem. 
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5. Resultat 

Inledande presenteras först resultatet från observationerna och sedan intervjuerna med 

handläggarna. Avslutningsvis presenteras resultatet för de tre IT-ansvariga. Resultatet av 

intervjuerna är uppdelade områdesmässigt, utifrån intressegrupp, först handläggarna och 

sedan de IT-ansvariga.   

5.1 Observationer av handläggare 

Handläggningssystemet är inte det primära systemet man använder på Myndighet A, men 

det är ett centralt system som samverkar med andra system inom organisationen. 

Handläggningssystemet används för att registrera företag och ändra eller uppdatera 

uppgifter gällande de företagen. Nyligen kom det ut en ny version av Handläggningssystemet 

där två av Myndighet A:s handläggare, Anna och Berit, fick vara med och delta i utvecklingen 

av den nya versionen. De nämner att detta är den största förändringen av systemet sen det 

kom 1998. Tidigare har ändringar i systemet skett på grund av lagändringar och liknande, 

och då har nya funktioner endast “klämts in” i den redan existerande designen. Ett exempel 

på ett sådant tillägg är att man sätter ett plus istället för ett minus i en persons 

personnummer för att skilja på de som är födda på 1900-talet och 2000-talet. Anna och Berit 

tycker att det var positivt att få vara med under utvecklingen av systemet, eftersom det 

faktiskt är de som sen ska använda det. Berit berättar hur IT-avdelningen ville att systemet 

skulle använda sig av en steg-för-steg funktion, men att hon och Anna fick igenom sitt 

önskemål om att systemet skulle ha en överblickande vy.     

5.1.1 Skillnader mellan den nya och gamla versionen 

En skillnad mellan systemen är att funktioner som sällan används av Anna och Berit har 

flyttats undan till en mindre central plats, vilket har gett mer utrymme för andra mer 

välanvända funktioner. I det nya systemet har man även frångått att använda förkortningar 

och skriver nu ut hela orden. Detta för att det ska vara lättare för nyanställda att förstå 

funktionerna. Berit beskriver att det nya systemet använder sig mer av igenkännelse, med 

exempelvis liknande knappar på samma funktioner. Detta gör att man lättare känner igen 

vilka funktioner som gör vad. Anna lyfter fram en ny funktion i nya systemet som indikerar 

när fel gjorts. Hon berättar att handläggarna tidigare fått föra in en uppgift åt gången och 

sedan trycka på verkställ för att få veta om de fyllt i uppgiften rätt. Den nya funktionen talar 

automatiskt om för handläggaren när en uppgift är felaktigt ifylld.    

Båda respondenterna uttrycker att det blir mycket dubbelarbete när de jobbar i 

Handläggningssystemet. Detta på grund av att alla funktioner inte finns i samma system och 

att det inte heller finns en enkel övergång till andra system på Myndighet A. Exempelvis sker 

beslut och ärenden i ett annat system, medan registrering sker i Handläggningssystemet. 

“Det hade varit bra med en smidig övergång för att byta system, nu måste man öppna ett till.” 

(Anna) 
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5.1.2 Känslor och attityder   

Även om Anna och Berit fick vara med och påverka utvecklingen av den nya versionen av 

Handläggningssystemet upplever de att bytet till ett nytt system har varit besvärligt. De 

påpekar att de är så pass vana vid det gamla systemet att omställningen till det nya systemet 

ändå har påverkat dem. De nämner att de är vana vid förkortningarna som användes i gamla 

versionen och vissa funktioners tidigare placering, vilket gjorde att det kändes ovant att 

använda den nya versionen. “Tror att det nya systemet är tydligare än det gamla, men jag är 

van vid det gamla, men jag tror att det kommer bli bra.” (Anna) 

5.2 Intervjuer med handläggare 

Handläggningssystemet är ett viktigt system på Myndighet A då alla handläggare antingen 

jobbar i systemet eller hämtar information från det systemet. Det beskrivs som navet bland 

alla Myndighet A:s olika system och anses som ett tryggt och säkert system som det sällan är 

problem med. “[...] inte att det är problem med det tekniska, det känns som ett tryggt 

program.” (Frida) 

5.2.1 Implementeringen av den nya versionen 

Inför implementeringen av det nya Handläggningssystemet berättar Doris och Erika att det 

delades ut arbetsbeskrivning av systemet, så de fick en inblick i det nya systemet innan det 

började användas. Det skickades även med en lista med kända fel i systemet och hur 

handläggarna skulle göra för att arbeta runt dem. 

“Nämen det gick bra, de hade skickat ut en arbetsbeskrivning först, man kunde 

läsa sig till mycket. Dels fick vi en arbetsbeskrivning och så kommer det en lista 

med kända fel som de hade och vilka åtgärder de skulle göra för att lösa det. Så 

det var ganska tydligt ändå.” (Doris) 

De flesta respondenter har upplevt problem sen implementeringen av nya 

Handläggningssystemet och detta är relaterat till de redan kända felen. Cecilia påpekar att 

Myndighet A håller på att åtgärda de kända felen, men tycker det var störande att det nya 

systemet implementerades trots att det fanns kända fel. Hon berättar att felen gjort att varje 

uppgift kräver mer klickande och är därmed mer ineffektivt. Samtidigt berättar Cecilia att det 

troligen inte är lika störande för henne som det kan vara för andra; “Just för att jag har 

jobbat så pass länge, har man ju lärt sig lite knep och sådant och gå runt när inte systemet 

riktigt vill (skratt)”. Både Doris och Erika uttrycker att det känns ovant att jobba i det nya 

systemet, men att det nog kommer att bli bra i slutändan, speciellt då de har fixat alla felen. 

Frida som inte jobbar lika mycket med Handläggningssystemet upplever inte att skillnaderna 

mellan nya och gamla Handläggningssystemet är speciellt stora och har därför inte 

reflekterat så mycket över förändringen.  

“Den här förändringen, den är jag ganska nollställd över. Visst det har blivit liten 

förändring, men inte i funktionen. I mitt arbete har det inte blivit någon 

jätteförbättring eller förändring. Självklart har det blivit en förbättring i allt, 

generellt, men det är ingenting som man upplever, att det vart så mycket bättre.” 

(Frida) 
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5.2.2 Skillnader mellan den nya och gamla versionen 

Respondenterna upplever att det nya Handläggningssystemet kräver färre klick för att utföra 

en uppgift, vilket har gjort systemet effektivare. “Tidigare var det rullistor som skulle väljas 

och nu är det bara att klicka i istället, det har blivit mycket bättre och kommer gå snabbare 

för oss.” (Cecilia). Doris lyfter fram den nya funktionen som tillkommit i det nya systemet 

som indikerar när fel gjorts. Den talar om för handläggaren direkt när denne har fyllt i något 

fel och därmed upptäcks felen snabbare. Utav respondenterna är det Erika som har upplevt 

förändringen mest negativ. Hon tycker det nya systemet gör det svårare att hitta i, och med 

att de funktioner hon använder har gömts undan under flikar och finns inte längre på första 

sidan. Även ytan har blivit mindre, vilket hon upplever som jobbigt. “Jag tycker nästan att det 

gamla Handläggningssystemet var bättre för nu är det ju mycket mindre bild i den nya.” 

(Erika)   

 De flesta respondenter har upplevt en omställning med det nya systemet, men de tror även 

att det kommer kännas bättre när de blivit mer vana vid det. Doris berättar; “Man har nog 

börjat komma överens med det. Från början är det ju alltid nytt, man vet inte riktigt vart man 

ska titta och sådär, men det har man ju som kommit in i nu.”. De andra nämner bland annat 

förändringen som bra, så länge felen åtgärdas. Dock menar de att bytet till en nyare version 

känns konstigt och ovant för tillfället.  

5.2.3 Synpunkter på det grafiska utseendet 

Genomgående tyckte alla respondenter att Handläggningssystemets utseende är grått och 

tråkig, men samtliga påpekade också att de inte förväntar sig mer av ett arbetssystem. Frida 

anser att systemets funktioner är viktigare än utseendet.  

”Det är ju ganska tråkigt upplägg. Det är fyrkanter och rader. Men det är 

funktionen som är bra och det är inte så att man efterfrågar att det ska se ut på 

något annat sätt”. (Frida) 

“Det är klart, det kan se lite grått och tråkigt ut (skratt). Det gör det ju, men det är 

ändå översiktligt tycker jag [...] Det är inget roligt utseende men samtidigt är det 

kanske inte det jag begär heller av det. Huvudsaken är ändå att det är översiktligt 

och att det är lätt att jobba med, och det är det ju ändå.” (Cecilia) 

“Det är ju inte så färgglatt, utan det är ju som lite grått och vitt, men det kanske 

ska vara så i och med att det är ett arbetssystem.” (Doris) 

 

Alla respondenter påpekar att det först och främst är funktionerna i systemet som är viktiga 

och samtliga tycker att Handläggningssystemet uppfyller deras behov som handläggare. 

Beroende på deras arbetsuppgifter möts deras behov olika av Handläggningssystemet. För 

Cecilia som enbart jobbar med Handläggningssystemet uppfylls hennes behov i hög grad. 

“Allting finns ju samlat i samma program, så det är himla smidigt.” (Cecilia). Medan Frida 

förklarar att det finns många andra system som kompletterar Handläggningssystemet, där 

systemet fungerar som huvudprogram. Hon menar att alla funktioner hon behöver inte finns 

i Handläggningssystemet, utan i andra system, men hon anser att Handläggningssystemet 

har de största funktionerna.   
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“Det finns andra program som kan komplettera Handläggningssystemet, men 

Handläggningsprogrammet är huvudprogrammet och sen kanske du måste gå in 

på ett annat program, men i det stora hela, så fyller den de största funktionerna.” 

(Frida) 

 

5.2.4 Känslor och attityder 

Respondenterna hade skilda känslor gällande Handläggningssystemet; någon upplevde 

positiva känslor medan en annan kände sig nollställd över förändringen, men ett 

genomgående tema är att de kände irritation. Både Cecilia och Doris upplever att 

implementeringen av nya Handläggningssystemet har skapat irritation, eftersom det nya 

systemet implementerades trots att det fanns kända fel med det. Cecilia förklarar att hon nu 

måste jobba förbi felen, vilket tar längre tid. Dock tror både Cecilia och Doris att systemet 

kommer bli bra när felen åtgärdas.   

 

“Just nu när de lanserade det nya har det varit lite irritation, när man inte riktigt 

har vetat hur man ska göra men nu vet vi ju om att de jobbar på att ändra det så 

att det ska bli lättare i alla fall.” (Cecilia)  

 

“Ja det är väl positiva känslor, det är väl bara när det inte fungerar som man blir 

lite irriterad, i och med att det är ju som ett av huvudsystemen så man blir ju lite 

ställd om det inte funkar, det är ju svårt att jobba.” (Doris) 

 

Trots problemen med implementeringen upplever respondenterna att 

Handläggningssystemet anses som ett bra system bland handläggarna. Cecilia upplever att de 

flesta är nöjda med systemet överlag. Hon påpekar även att förändringen kommer göra deras 

arbete lättare, då det blir mindre knapptryckningar och mindre scrollande då rullistorna har 

försvunnit. Alla respondenter tycker att systemet är lätt att jobba i och tror även att 

nyanställda skulle ha lätt att lära sig systemet. Frida förklarar att systemet i sig inte är svårt 

att lära sig, utan att det snarare är svårt att förstå hur Myndighet A jobbar. 

 

“Det är sällan man hör någonting, att det är problem eller att folk funderar om 

hur Handläggningssystemet fungerar. [...] utan mer bara det som är registrerat, 

vad det betyder. Så jag tror inte det är så mycket funderingar på själva 

programmet.” (Frida) 

 

Doris påpekar dock att systemet vid första anblicken är otydlig, men att ju mer man jobbar i 

det blir man mer van vid det. Frida tror även att den nya versionen av 

Handläggningssystemet kan vara enklare för nyanställda då den nyare versionen har all 

nödvändig information samlad på ett ställe, vilket har gjort arbetsytan lättare att läsa av.  

  



33 
 

5.2.5 Vad behöver handläggare i ett system för att uppleva att det är 

lockande att använda? 

Respondenterna vill att ett system ska vara enkelt, lätt att förstå, snabbt, tillgängligt, tydligt, 

överskådligt och att det ska fungera för att det ska upplevas som lockande att använda. Med 

överskådligt menar de att de vill ha den viktigaste informationen och funktionerna direkt på 

första sidan och inte under några flikar. Doris efterfrågar även lite färg så det blir lättare att 

hitta i systemet. Erika vill ha ett enkelt system där man inte behöver läsa en 

arbetsbeskrivning för att förstå och kunna använda systemet, och Cecilia håller med; ”Det ska 

vara lätt att använda, man ska inte behöva vara någon datatekniker för att förstå sig på det 

(skratt), utan lättanvänt”. Frida vill ha ett system där man får tillräckligt med information 

och gärna samlat på ett ställe så att man inte behöver använda flera system. “Systemet ska 

vara snabbt och det ska vara enkelt att förstå, överskådligt. Kanske lite olika färgfält så att det 

ska vara lätt att hitta i dem”, säger Doris.    

 Av ett administrativt system förväntar de sig att det ska vara lätt att förstå, snabbt, tydligt, 

överskådligt och att det ska fungera. Frida påpekar att hon inte förväntar sig något speciellt 

av ett administrativt system, men hon uppskattar om det innehåller ovanstående. Doris 

berättar; “Det ska fungera, det ska gå snabbt och det ska vara överskådligt och tydligt, och ha 

snabba svarstider.”   

 En återkommande efterfrågan från alla respondenter, är en önskan om ett stort system 

eller i alla fall bättre samarbete mellan de olika systemen på Myndighet A.  

“Det blir jobbigt att man ska fara mellan olika system. Man önskade ju att man 

hade ett system som man kunde jobba och göra allt och se allt. Men vi har ju så 

mycket olika man ska jobba med. Så flera har ju nu två skärmar, men jag har ju 

bara en stor skärm. För upplevde att jag satt och såg tennis (skratt). Då får man ju 

så ont i nacken.” (Erika)  

 

Samtidigt anser Frida att detta kanske inte lämpar sig för alla system och att 

Handläggningssystemet ändå fungerar som en bra grund med kompletterande system.  

 

“Alla system kan ju inte hitta alla bitar, alltså det systemet skulle bli för stort; att 

jag kanske måste gå in i många program för att hitta och få en samlad bild. Men 

Handläggningssystemet tycker jag är en bra grund.” (Frida) 

5.2.6 Myndighet A:s satsning på interna administrativa system 

Frida anser att det är jätteviktigt att Myndighet A är i framkant när det gäller tekniken, för att 

inte hamna efter i samhället. Både Cecilia och Doris tror att Myndighet A satsar mycket på att 

utveckla interna system, men har samtidigt inte upplevt någon större förändring, förutom det 

nya Handläggningssystemet som just implementerats. Cecilia förklarar; “Det är säkert andra 

system som prioriteras som inte jag jobbar med, men just där jag sitter upplever jag väl inte 

att det görs så mycket”. Hon menar på att det lagts mer resurser på andra system som inte 

hon jobbar med och därför inte märker av. Erika vet att Myndighet A satsar mycket på 

interna system; “Ja de satsar mycket på det, men man har ju inte riktigt förstått varför de 

måste ha så många olika system”. 
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5.3 Intervju med en användbarhetsdesigner på Myndighet A  

Gustav jobbar som användbarhetsdesigner på myndighet A och hans arbetsuppgifter 

innefattar tidiga analyser av användarnas upplevelser, synpunkter och tankar, som ligger till 

grund för prototypsskisser och diskussionsunderlag. Gustavs roll innefattar både att svara 

upp mot verksamhetsbeställningen och uppfylla användarens önskemål, samtidigt som han 

ska ha i åtanke att konstruktionen ska vara genomförbar.   

 Han har märkt att projekten på Myndighet A numer är mer användarcentrerade redan 

initialt och att hans roll inkluderas tidigare i processen. Förut blev han oftast delaktig mitt i 

ett projekt och fick försöka rädda upp situationen lite grann, så kallade 

”brandsläckningsjobb”. Då fick han göra undersökningar för att stödja att det som redan var 

gjort förhoppningsvis var bra. Nu upplever han att det blivit mer strukturerat och att hans 

roll i projekten tas med redan inledningsvis, ”Så att man i förväg tar med den här rollen på ett 

sådant sätt så att det blir ax till limpa upplägg på det”. Ju tidigare han kan vara med, desto 

större möjlighet har han att påverka. Det blir billigare att göra eventuella åtgärder om man är 

med tidigare, menar Gustav. Han kan då vara med att undersöka om det ens är värt att utföra 

projektet och om det är meningsfullt.  

5.3.1 Kompetens och projektarbete 

I vissa fall menar Gustav att när det inte funnits tillräckligt många projekt som nyttjat hans 

kompetens till fullo så har han ofta hamnat på utfyllnadsjobb. Han berättar att det vanligtvis 

blir krav och systemanalys, då han arbetat med det på tidigare arbetsplatser. Nu har 

Myndighet A börjat mobilanpassa många e-tjänster och har i det arbetet satsat fullt ut på 

Gustavs roll, något han menar är jätteintressant.  

”Det finns tid och pengar att vara med tidigt; skapa sitt grundunderlag med 

enkäter och prata med folk, intervjua, skissa. Känna att det finns möjligheter att 

iterera och köra några svängar!”  

Han uppskattar utrymmet för iterationer, då han upplever att det inte alltid finns den 

möjligheten att göra tillräckligt många iterationer i varje steg i processen. Vidare tycker han 

också att det borde läggas mer resurser på att ha mer bollplank i projektprocessen. Han talar 

om frågor som han ibland ställer sig själv ”vad skulle kunnat bli bättre” och ”hur skulle man 

kunna göra det på ett annat sätt”, men förklarar att de ofta talar om ”lessons learned” på 

Myndighet A. ”Väldigt sällan tar man del utav sådant”. Gustav fortsätter förklara; ”Och det är 

inte Myndighet A unikt på något sätt, utan det känns väldigt generellt. Men tid för reflektion 

kan ju saknas”. Han menar att ofta får man hoppa över till ett annat projekt och arbeta med 

dessa parallellt, vilket kan innebära att man inte hinner utvärdera sin insats och projektet 

man arbetat i.   

 Vid interna systemprojekt tycker Gustav att man kan komma in lite sent i processen och 

då finns det inte tillräckligt med tid och pengar för att underbygga projektet ur 

användarperspektivet. ”Framförallt vet man inte vart man är på väg, det blir mycket att man 

upprepar sig själv. Och ett tu tre så är man som en tråkig referensperson som har förutfattade 

meningar och man har redan målat in sig mot en specifik lösning”. Gustav menar att om man 

bara kör på rutin och inte tänker utanför boxen så kan det inte bli bättre än godkänt. Han 
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förklarar att det kan vara svårt att nå högre om man inte får vara med hela vägen, utan slängs 

in i ett redan påbörjat projekt. Samtidigt får man inte enbart fokusera på användaren och ha 

för hög ambitionsnivå, då kommer det inte heller bli ett fantastiskt system. Det måste vara 

genomförbart och has i åtanke att det finns flera intressenter.  

”Keep the crowd happy, alltså det finns många intressenter, användaren är en 

utav dem, men man måste samtidigt kunna hitta den här kompromissen - för 

ingenting blir sådär löjligt perfekt som det är i många böcker.” 

När respondenten talar om användare syftar han främst till handläggare när det gäller de 

interna systemen. Handläggarna har också olika strukturer, hierarkier och grupperingar 

inom olika områden som Gustav menar att man får ta hänsyn till vid systemutveckling av 

administrativa system. När han talar om externa användare syftar han till allmänheten 

generellt, samt byråer och företagare; privata och juridiska personer. ”’Vem är användaren?’ 

Ja, det är det man måste gräva reda på tidigt i projekten och förstå; ’vem gör vi det här för?’”.  

5.3.2 Kompetensnätverk 

Utöver projektarbetet har Gustav ett nätverk med andra anställda inom Myndighet A med 

likartade uppgifter. Det är ett kompetensnätverk där de kommunicerar och drar lärdom av 

varandra. ”Det finns ett nätverk där de dels är i samma roll som jag, och sen de som är 

intressenter som också får vara med”. Det menar Gustav är positivt då man vill främja god 

reklam av sin yrkesroll och framförallt motivera sin existens och visa att kompetensen 

faktiskt finns. Dock kan han uppleva att när budgeten dras så kan hans roll i projektet vara en 

lätt sak att kapa, ”För många kan tycka att den [hans roll] är klipp och klistra och då saknar 

man en kunskap runt; ’vad är det här och vad är vinsten med det?’”. Gustav berättar att 

utifrån ett slags existensberättigande är det viktigt att kunna motivera sin roll i ett projekt 

och framförallt hitta rätt motiveringar för att påvisa värdet med att satsa på hans roll i 

projektet; ”Jag tror det är värdefullt att också påminna om att - jamen vem gör vi systemen 

för? Det är ju allt som oftast, ja.. folk!”   

 I sin yrkesroll förklarar Gustav att hans titel som ”användbarhetsdesigner” är tvetydig. 

Även om det låter bra, så tror han att man inte riktigt har full förståelse för innebörden. Detta 

kan vara svårt att sälja in på ett bra sätt, men Gustav upplever ändå att medvetenheten kring 

hans roll har ökat på flera nivåer inom Myndighet A. ”Men jag upplever det som att man är 

mer och mer medveten om den här rollen och kompetensen som vi besitter. Det är ju 

jättebra”. En bredare förståelse för kompetensen och kunskapen kring användarupplevelse 

gör att det blir lättare att motivera arbetet och skapa ett bättre kontaktnät.  

5.3.3 Intern och extern systemutveckling 

När frågan ställdes om vad respondenten upplever att det mest fokuseras på ur ett 

användarperspektiv menar han att det handlar om en helhetsbedömning. Om det är ett 

internt system menar Gustav att han skulle tänka i termer som effektivitet.  
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”För interna system bygger på att folk ofta sitter och nöter väldigt, väldigt mycket 

[…] och där kanske det är bra att försöka hitta sätt som gör att man minimerar 

klick. De kanske inte har lika stor nytta utav hjälptexter och olika hjälp-

funktionaliteter. De har kanske mer nytta av att få en intelligent utbildning hur 

man använder systemet. Då hittar man den här nivån med ’såhär intuitivt 

behöver systemet vara’ och ’såhär ska deras utbildning vara’”.  

Detta skiljer sig från ett externt system, då man bland annat inte kan ha denna typ av 

utbildningsdepå. ”Där vill jag väldigt ogärna ta på mig effektivitetshatten”. Han menar att 

publika e-tjänster ska vara så intuitiva som möjligt, framförallt enkla, smidiga och 

självförklarande. Gustav förklarar att en behaglig upplevelse för användaren innefattar 

igenkänning av systemets utformning, tonalitet och texter. Igenkännelsefaktorn är en viktig 

del av en god användarupplevelse menar han och förklarar att orienteringen i ett system ska 

vara tydlig. I ett processflöde ska användaren veta vilket steg denne är på för att inte tappa 

bort sig, och att man får feedback på de val man gör i systemet. Han ger exemplet om en 

flyttanmälan, där slutet av processen bör innefatta en återkoppling om vad som kommer 

hända med användarens anmälan;  

"’Sitt stilla i båten nu, nu kommer det här att hända och nu kommer någon 

handläggare att jobba med det här. Det kan ta si och så lång tid och du kommer få 

ett brev hem […] Tänk på att du kanske får göra en eftersändning av post, här har 

du en länk till adressändring.’” 

Dock finns det begränsningar, då Myndighet A har ramverk och tekniska begränsningar 

gällande externa system. Gustav menar att det finns en skillnad mellan satsningen på interna 

och externa system. Externa system har en styleguide och internt har man i teorin bestämt 

att skapa en liknande styleguide för de interna systemen. “Det pratade man om när jag 

började jobba här, och det finns fortfarande inte. En sådan grej hade ju varit jättebra”. Gustav 

förklarar att styleguiden är ett verktyg som involverar projektdeltagarna på andra sätt där det 

finns checklistor för olika typer av roller.  

”Det vore ju väldigt trevligt om man hade hela den här typen av struktur även 

internt. […] Jag tror att det finns mycket vinster i det. Så det skulle jag säga är en 

stor grej som saknas internt. I och med att du inte har en sammanhållande 

styleguide, så blir det väldigt spretigt. Då kan man ju uppleva system som väldigt 

inkonsekventa och märkliga. Man kan nästan känna att 'här har det suttit flera 

olika personer och jobbat’ - för att det är så många olika stilar.”  

Gustav anser att interna systemutvecklingsprocesser blir mer personberoende när man inte 

har de här standardiseringarna i form av styleguider. Den som har en beställande roll i ett 

projekt, eller en projektledare, måste specifikt vara en person som satsar på användbarhet i 

det projektet. Vidare att den personen också tar med en roll, liknande Gustavs, som har 

helhetstänket och inte tänker ”Den som konstruerar det här, designar ju. Då får de ju designa 

någonting användbart!”.   

 När frågan om vad Gustav tror att Myndighet A kommer lägga mer fokus på i framtiden så 
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svarar han att arbetet med mobilanpassningar av publika e-tjänster kommer att fortgå, samt 

att han tror att pappersblanketter är något de mer och mer kommer att frångå. 

”Om du kan göra något intuitivt och bra direkt i e-tjänsten, om du helt och hållet 

själv styr så har du ju väldigt mycket vunnet. Jag tror att när man har mättat det 

området, så måste man se vinsten med att göra det mer internt. Så det är väl lite 

grann vad jag tror kommer att spilla över på det interna. Man kommer även att se 

att många utav de effekter man uppnår med effektmålen man satt upp externt, 

säkert går att applicera internt. Så det är vad jag tror och hoppas att det är så det 

kommer att bli. [...] Men sen vill man också att deras [användarnas] 

förväntningar, förhoppningar ska uppfyllas.”  

5.4 Intervju med en UX-arkitekt på Myndighet B 

Respondenten Henrik är en UX-arkitekt och verksam på en annan myndighet, Myndighet B. 

Denna myndighet fokuserar mycket på användarupplevelse på sina externa IT-system. 

Henrik arbetar dock främst med användarupplevelse gällande myndighetens interna 

administrativa system.  

5.4.1 Systemutveckling med fokus på användarupplevelse 

När frågan om att de har sett ett behov med att arbeta med användarupplevelser internt så 

svarar Henrik att det absolut är så. Han menar att behovet har funnits där länge men att 

organisationen har gjort andra prioriteringar. Han menar att deras organisation har blivit 

duktiga på att profilera sig och lägga fokus på användarupplevelse samt tillgänglighet externt. 

Henrik fortsätter att förklara att deras ambition är att försöka driva samma arbete internt 

också. Där finns dock andra förutsättningar vad gäller teknik, externt har de webbaserade 

system och applikationer. “Tittar vi på insidan så har vi en del system som är "modell äldre" 

(skratt), som gör det lite svårare att effektivt jobba med användarupplevelse”. Henrik 

förklarar att myndigheten har satsat mycket på utveckling av det externa, men internt finns 

det mycket gammal teknik kvar. ”Men vi har sett ett utvecklat behov av driva arbete med 

användarupplevelse, även på insidan”. Deras externa kanaler har väldigt stort fokus på 

slutkundsupplevelsen, och Henrik menar att man ser ett ökat behov även internt. 

Myndigheten använder sig i nuläget av väldigt många olika interna system där flera är av 

äldre karaktär. Dessa äldre system är textbaserade och då kan det vara svårt att arbeta med 

användarupplevelse på ett bra sätt, men att de nu på insidan arbetar med nyare system och 

använder vissa webbaserade delar som stöd i handläggningsprocessen. Då stora delar av 

verksamheten bygger på processer så designar de flöden av användargränssnittet med hjälp 

av processorienterade verktyg.  

”Du bygger processer fast visuellt kan man säga. Så du bygger ett formulär där du 

behöver mata in den datan som behövs för första steget i en process. Och sen går 

man vidare till nästa steg och så vidare.”  

I denna utvecklingsfas inkluderar Henrik ofta användarna, och identifierar vilka uppgifter 

som behövs och i vilken ordning. Henrik förklarar att de har mycket att förhålla sig till när 

det gäller utveckling av de interna systemen. En utmaning med detta kan vara att äldre 
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system kan vara svåra att ändra och modifiera, och ofta är de kopplade till många andra, 

ännu äldre, system som ligger bakom, vilket kan verka begränsande. ”Men samtidigt är vissa 

av de här systemen de som används ofta och mycket, så ibland kan det finnas ganska stora 

effekter av att hitta mindre åtgärder i dessa system.” Gällande det interna arbetar Myndighet 

B på två horisonter; långsiktigt och kortsiktigt. Det handlar om arbetet med ett helt nytt 

handläggningsstöd som byggs, men det görs även mindre åtgärder inom handläggarnas 

digitala arbetsmiljö som ändå genererar snabba effekter.   

”Tidigare har man varit väldigt fragmenterad. Man har väldigt många olika 

system för att göra saker, vilket gör att en handläggare idag kanske får sitta med 

5-10 olika system för att göra en sak eller handlägga ett ärende. Och det är ju 

varken bra ur ett rent UX-perspektiv, det är inte effektivt och så vidare.”  

Henrik menar att de nu försöker samla funktioner i ett och samma system och arbeta för att 

automatisera de delar i verksamheten som är möjliga. ”Bygga nytt och bättre.” Det framtida 

arbetet kommer inkludera utveckling av interna system och Henrik berättar ”En del av mitt 

arbete handlar om att försöka bygga upp en tydlig organisation internt som arbetar dedikerat 

med UX och UX-frågor i utvecklingen av våra interna system”.  

5.4.2 Användarupplevelse och kompetensnätverk 

Henrik förklarar att arbetet kan gå långsamt eftersom det är en så pass stor organisation 

”Men man har ett uttalat fokus och driv att man vill komma längre vad det gäller UX.” I 

nuläget kan de gamla systemen verka som bromsklossar men Henrik menar ändå att han ser 

att organisationen går från att ha arbetat med klassiska vattenfallsmodeller till att arbeta mer 

agilt.   

”Jag tycker särskilt med det nya arbetssättet vi har med nya 

handläggningsportalen, kan få med användaren i form av handläggare och 

specifikt specialister direkt i utvecklingen. Det är ju fantastiskt att komma så 

långt. Att de faktiskt är med och ser när vi skissar upp gränssnittet live i det 

verktyget som vi jobbar i. Så vissa delar har vi kommit långt i men vissa delar 

har vi en del kvar att jobba med, kan man säga.”  

När Henrik berättar om han och hans kollegors kompetenser förklarar han att de har 

bakgrund som interaktionsdesigners och användbarhetsspecialister, antingen 

utbildningsmässigt eller erfarenhetsmässigt. ”Men som det ser ut idag så är den 

grupperingen ganska utspridd i vår organisation.” Han förklarar att de inte har någon 

sammanhållande funktion vad gäller fokus på användarupplevelse. Därför har ett arbete 

påbörjats för att etablera ett kompetenscenter för användarupplevelser inom interna 

administrativa system. ”Som är en sammanhållande funktion där vi försöker hitta 

gemensamma linjer för hur vi ska arbeta med UX i våra olika projekt”. Avslutningsvis tror 

han även att generationsväxlingen tillsammans med teknikutvecklingen kommer att ha 

påverkan. ”Nästa generations anställda kommer förmodligen att ha helt andra 

förutsättningar och vilja ställa andra krav vad gäller användarupplevelse i interna system och 

liknande”. 
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5.5 Intervju med en IT-chef på Myndighet A 

Ivar jobbar som IT-chef på Myndighet A, där han arbetar med något som heter 

”kompetenscenter”, där han hanterar resurser och uppdrag. I hans arbetsuppgifter ingår 

bland annat att sätta ihop bra projektgrupper med rätt kompetens som ska lösa Myndighet 

A:s uppdrag. Ivar påpekar att det är viktigt att Myndighet A har egna erfarna medarbetare så 

att det inte hela tiden måste ta in konsulter. ”Vi måste hela tiden pussla; strategisk 

bemanning som det heter”. Han berättar att de mer och mer försöker gå ifrån rolltänket och 

istället tänker kompetenser. Att varje person kan göra mer än en sak och detta kräver att 

medarbetarna kan fortbilda och utveckla sig.  

5.5.1 Kompetensnätverk 

Ivar är även sponsor i ett kompetensnätverk på Myndighet A, samma kompetensnätverk som 

respondent Gustav är med i. I detta kompetensnätverk ingår användbarhetsdesigner, 

interaktionsdesigner och andra med liknande kompetenser. Kompetensgruppen arbetar med 

att fler ska få upp ögonen för nyttan med vad en interaktionsdesigner kan göra och bidra med 

i projekt. ”Hur får vi spridning på det här, att man ska efterfråga och se bidraget av en 

interaktionsdesigner?”. Ivar berättar att när han tidigare arbetade på ett annat kontor med 

interaktionsdesigners, försökte han få ledningen att se vilken bra kompetens de har och vad 

de kan bidra till för organisationen.  

 

”Vi skriver ihop en fin powerpoint och ska presentera för chefer och projektledare 

och beställare och alla möjliga, men det är ingen framgångsfaktor att göra det. 

Det funkar inte, man förstår ändå inte bidraget. Då bestämde vi oss för att då går 

vi in och så gör vi ett jäkligt bra jobb och talar om att man gör det utifrån 

användbarhet. […] Vi har lärt dem den vägen och det har tagit lite längre tid men 

den har ändå gett resultat.” 

 

De senaste fyra åren har interaktionsdesignerna fått ett lyft och nu använder sig Myndighet A 

av dem i alla projekt. ”Det är så otroligt bra just nu, det efterfrågas hela tiden, alla vet vad 

man får också”. Även om Myndighet A idag har lyckats övertyga dess ledning om 

interaktionsdesigners nyttiga kompetens och bidrag, lyckades de inte göra det första gången. 

Ivar berättar att Myndighet A faktiskt var ledande med att använda interaktionsdesigners 

under 2005-2006. Dock var det svårt att få förståelse för dessa kompetenser i organisationen 

då de inte fanns inom de olika systemutvecklingsprocesserna. Det var mycket mallar och 

roller som gjorde att det var svårt att få förståelse för deras bidrag. 

5.5.2 Värdeskapande, kundnytta och tillgänglighetskrav 

Ivar berättar att det har börjat jobba med värdeskapande och kundnytta. Istället för att bara 

fokusera på leverans ska fokusera på kundnytta och värdet som skapas för användaren. ”Men 

den som vet värdet är ju den som ska ta emot det”. Ivar påpekar att de måste bli bättre på att 

prata med den som ska använda slutprodukten, oavsett om det är ett företag, medborgare 

eller medarbetare. ”Men det viktiga där är just att man ska tänka värdeskapande, ‘Är det 

verkligen värdeskapande?’. Man ska inte gissa man ska fråga den som ska ha det, punkt slut”. 

Detta gör de genom att göra kundundersökningar, onlineenkäter eller ha möte med företaget 
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i fråga. ”Vi försöker inte hitta på saker själva, utan man försöker fånga de som ska använda 

det.”  

Ivar berättar att det finns ett tillgänglighetskrav på dem som myndighet. Med 

tillgänglighet menas att alla ska kunna använda sig av Myndighet A:s tjänster. Myndighet A 

har jobbat mycket med att förbättra tillgängligheten med till exempel mer e-tjänster och 

mobilanpassningar. Dock nämner Ivar att kraven om tillgänglighet har utökats och att 

Myndighet A måste jobba mer med det. De måste både utveckla bättre och nya system, men 

också förbättra de gamla systemen som finns.  

5.5.3 Interna system 

Satsningar på interna system har hamnat lite i skymundan och även om Ivar påpekar att 

Myndighet A vill göra mycket internt så gäller det att prioritera och för tillfället prioriteras 

interna system inte lika mycket. ”Samma tänk skulle vara internt naturligtvis […] Är det brist 

på tid eller resurser så är det, det interna som får stå lite grann åt sidan”. Han berättar att 

Myndighet A har en styleguide för extern webb och att de länge försökt få till en liknande för 

interna system, men har inte lyckats ta tag i det. Ivar säger att Myndighet A vet att de måste 

bli bättre internt och tycker inte att man ska göra skillnad på externa och interna system, 

utan de är lika viktiga. Dock påpekar han att kraven som ställs på dem som myndighet är 

tydligare gällande externa system än de interna. Ivar berättar att de har kört flera projekt 

som skulle ta tag i problemen med de interna systemen. ”Listan blev stor och projektet blev 

stort, och det körde i två år, och det lades ner, och körde igång igen, och kom inte riktigt i 

hamn. [...] så vi har försökt och vi vill, men inget specifikt”.  

5.5.4 Framtiden 

Framtida planer på Myndighet A är att man ska jobba med ”livshändelser” och ett gränssnitt 

mot företagen. Livshändelser innebär att de ska samla all information man kan tänkas 

behöva under sin livstid på ett och samma ställe, för att göra det lättare för allmänheten att 

hitta det de söker. Det ska vara som en guide över alla steg som medborgare måste göra för 

att utföra det tänkta syftet. De ska även länka till andra myndigheter som allmänheten kan 

tänkas behöva kontakta, för att göra det ännu smidigare. Gränssnittet mot företagen handlar 

om att göra det enklare för företagen att tillgodose Myndighet A med de uppgifter som krävs. 

Detta skulle underlätta för både företagen och Myndighet A och dessutom tror de att detta 

skulle generera färre fel.  
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6. Analys 

Analysen har utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk som inkluderar vår modell över 

användarupplevelse. Strukturen i analysen utgår ifrån vår tabell som vi har presenterat i 

avsnittet analysmetod. Först presenteras de hedoniska kvaliteterna, följt av de pragmatiska 

kvaliteterna och kontexten. Avslutningsvis illustreras vår analys med hjälp av vår modell från 

det teoretiska ramverket.  

6.1 Hedoniska kvaliteter 

De hedoniska kvaliteterna aktualitet och stimulering syftar till ett systems kvaliteter när det 

kommer till aspekterna innovativ, kreativ, intressant, spännande och motiverande att 

använda. Handläggarna uttryckte sig negativt om dessa kvaliteter i Handläggningssystemet 

och beskrev det som grått, tråkigt och färglöst. Detta går i linje med vad Söderström (2015) 

säger om administrativa IT-system i arbetslivet. Användarnas beskrivning av systemet 

översatte vi till de hedoniska kvaliteterna fantasilös, tråkig, omodern och ointressant. 

Beskrivningarna tyder på att systemet inte upplevs som positivt ur ett hedoniskt perspektiv. 

Van der Heijden (2004) menar dock att arbetssystem gynnas av att inkludera dessa 

kvaliteter. Handläggarna uttrycker ändå att Handläggningssystemet är värdefullt för dem, 

alltså motiverande att använda. Detta kan bero på att de pragmatiska kvaliteterna får bra 

omdömen, vilket gör det värdefullt för handläggarna att använda systemet. Detta för att både 

de hedoniska och pragmatiska kvaliteterna har påverkan på det generella intrycket av ett 

system (Schrepp et al., 2006; Chitturi, 2008). 

 Gällande de hedoniska kvaliteterna ur de IT-ansvarigas perspektiv är Myndighet A och 

B:s externa system på god väg mot aktualitet. De e-tjänster som erbjuds och deras utveckling 

med mobilanpassning av sina externa system är modernt och ligger i tiden. Dessa system är 

värdefulla i den bemärkelse att de är värdeskapande och ger nytta för den externa 

användaren. De IT-ansvariga uppfattar äldre interna system inom myndigheterna som 

omoderna, bakåtsträvande och inte särskilt innovativa. Äldre interna arbetssystem är vanligt 

förekommande då utvecklingen av dessa går sakta och många tenderar att ha kvar sina 

ursprungliga system (Söderström, 2015). 

I och med att både de hedoniska och pragmatiska kvaliteterna ingår i användarupplevelse, 

är uppfattningen om det hedoniska viktigt (Schrepp et al., 2006; Chitturi, 2008). Dock kan vi 

se utifrån de båda intressenternas perspektiv att det inte fokuseras på det hedoniska vid 

interna administrativa system. De IT-ansvariga prioriterar snarare de externa systemen, vad 

gäller de hedoniska kvaliteterna, framför de interna. Fastän det tillför mer än man tror; 

”Snygga program gör användaren på bättre humör, och forskningen har visat att när man är 

på bättre humör både jobbar man snabbare och löser problem lättare” (Söderström, 2015, s. 

236). Handläggarna är inne på samma spår som de IT-ansvariga vad gäller de hedoniska 

kvaliteterna; “Det är inte så färgglatt utan det är lite grått och vitt, men den kanske ska vara 

så i och med att det är ett arbetssystem.” (Doris) 

6.2 Pragmatiska kvaliteter 

De pragmatiska kvaliteterna tydlighet, effektivitet och pålitlighet får generellt goda omdömen 

från handläggarna. De pragmatiska kvaliteterna har likheter med användbarhet där bland 
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annat effektivitet och lätt att lära sig ingår. Dessutom är tillförlitlighet, pålitlighet och 

säkerhet extra viktiga i administrativa system hos myndigheter, då de hanterar känsliga 

uppgifter (Ludwick & Doucette, 2009). Detta går i enlighet vad handläggarna tycker om 

Handläggningssystemet då de säger att det känns som ett tryggt program.  

 De negativa pragmatiska kvaliteterna som har framkommit kommer främst från 

respondent Erika, som upplever att det nya systemet är mer ineffektivt än det gamla. Erika 

nämner att det är svårare att hitta i systemet, eftersom de funktioner som hon använder sig 

av har flyttats till en mindre central plats i systemet. Vidare förklarar handläggarna att de 

tror att Handläggningssystemet är lätt för nyanställda att lära sig. Dock nämner Doris att 

Handläggningssystemet kan vara förvirrande och otydlig vid första anblicken för en 

nyanställd.  

De IT-ansvariga beskriver de pragmatiska kvaliteterna inom de interna systemen som 

inkonsekventa och spretiga, vilket kan innebära att de upplevs förvirrande och komplicerade. 

De IT-ansvariga menar att de externa systemen ska vara intuitiva, alltså enkla, begripliga, 

lätta att använda och tydliga. Samtidigt är de medvetna om att de interna systemen är många 

och olika, vilket kan verka rörigt, opraktiskt och ineffektivt. Utvecklingen av interna 

arbetssystem sker ofta i olika etapper och av olika människor (Söderström, 2015), vilket gör 

att systemen lätt uppfattas som röriga, opraktiska och ineffektiva. Vad gäller pålitlighet 

skiljer sig de externa och interna systemen enligt de IT-ansvarigas tycke. De externa 

systemen upplevs som stödjande och möter användarnas förväntningar, medan det finns 

brister internt. Detta då det saknas en intern styleguide, vilket är en bidragande orsak till att 

de interna systemen upplevs som oförutsägbara. 

Det görs en skillnad i fokus vad gäller pragmatiska och hedoniska kvaliteter vid externa 

och interna system. Både handläggarna och de IT-ansvariga anser att de pragmatiska 

kvaliteterna är viktiga i interna administrativa IT-system. Dessa kvaliteter anses lämpligt att 

använda i interna administrativa IT-system, vilka syftar till att stödja användarnas arbetssätt 

(Preece et al., 2002). Respondent Henrik förklarade också svårigheten att arbeta med 

användarupplevelse internt. Eftersom de interna systemen är av äldre karaktär och 

utvecklades när tekniken var mer begränsad (Lunell, 2011) uppstår det svårigheter med att 

förbättra gamla system med hedoniska kvaliteter. Det kan också vara en anledning till att de 

pragmatiska kvaliteterna är mer framträdande i intern systemutveckling. Däremot kan man 

skapa nya system som inkluderar mer hedoniska kvaliteter, vilket respondent Henrik 

påpekar; ”Bygga nytt och bättre”.   

6.3 Kontext 

Kontexten påverkar handläggarens syn på hedoniska och pragmatiska kvaliteter av systemet. 

I detta fall påverkade miljön handläggarna i hög grad i och med att det nyss implementerats 

en ny version av Handläggningssystemet. Många av respondenterna nämnde att det hade 

varit problem med systemet vid implementering, eftersom den nya versionen innehöll kända 

fel, vilket skapar irritation. Det är vanligt att implementering av ett nytt system skapar viss 

friktion, eftersom det alltid tar tid att lära sig något nytt (Söderström, 2015). Alla 

respondenterna anser att den nya versionen av Handläggningssystemet är bättre än den 

gamla versionen, när väl alla felen blivit fixade.  
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 Handläggningssystemet är ett av flera system på Myndighet A och ofta jobbar 

handläggarna i mer än ett system. Flera respondenter har uttryckt en önskan om bättre 

samarbete mellan systemen, så de slipper dubbelarbete. “Det hade varit bra med en smidig 

övergång för att byta system, nu måste man öppna ett till” (Anna). Om man ska ha flera 

system är det viktigt att de kan samarbeta med varandra. Detta kan vara en svårighet då fel i 

ett system kan generera fel i ett annat (Söderström, 2015). Det kan alltså ge oväntade 

komplikationer och kan skapa sårbarhet i systemkedjan (Lunell, 2011).  

Enligt det teoretiska ramverket framkommer det att förväntningar kan påverka en 

användarupplevelse (ISO 9241‑210:2010). Handläggarna förväntar sig inte hedoniska 

kvaliteter i ett arbetssystem vad gäller exempelvis utseende. Det uttrycks från flera att det är 

funktionen som är det viktiga, inte utseendet. Dessa förväntningar påverkar hur de upplever 

systemet och därmed kan systemet upplevas som värdefullt, trots att de hedoniska 

kvaliteterna inte uppfylls. En annan orsak till att systemet upplevs som värdefullt kan bero på 

att det är ett administrativt IT-system. Därför tolererar handläggarna de negativa aspekterna 

eftersom de är tvungna att använda systemet. Enligt Unionen (2009) upplever många 

anställda att de inte kan påverka sin egen arbetssituation och förbiser därför vissa saker.  

Generellt är handläggarna överens över hur Handläggningssystemet upplevs, med 

undantag på några punkter. På de punkter där respondenterna inte har varit överens, har 

kontexten påverkat dem, till exempel att de har olika arbetsuppgifter. De är väldigt positiva 

till de pragmatiska kvaliteter Handläggningssystemet besitter, medan de hedoniska 

kvaliteterna är genomgående negativa. De antyder att det är funktionerna som är det 

viktigaste med Handläggningssystemet. Jordan (2003) har studerat användbarhet och 

användarupplevelse hos produkter anser att användarupplevelse blir allt viktigare eftersom 

användare kräver allt mer av produkter. Han menar på att användarna vill ha en 

välgenomtänkt design som är tilltalande och passar deras behov. Även om detta handlar om 

produkter går detta att applicera på IT-system också.  En god design bör bestå av en 

kombination av både användbarhet och användarupplevelse; 

 

“Furthermore, nowadays users look for much more than just a usable system” 

(Preece et al., 2002, s. 319) 

 

De IT-ansvariga uttryckte svårigheter med att synliggöra kompetenser, där man vill öka 

förståelsen för användarupplevelse inom myndigheten. De menar att det finns en bristande 

förståelse för värdet med användarcentrerat arbete. Detta problem har de försökt lösa genom 

att tillsätta ett kompetensnätverk för att arbeta mer med användarupplevelse. Samtliga 

respondenter har uttryckt att kompetensnätverket behövs för att skapa förståelse för 

kompetensen kring användarupplevelse, då det i nuläget inte är tillräckligt etablerat.  

Kompetensnätverket beskrivs som en motiverande faktor i deras arbete med 

användarupplevelse. Det utgör en möjlighet att kunna bolla med kollegor med liknande 

kompetens och aktivt jobba användarcentrerat. Detta innebär att sätta användaren först, 

genom att skapa ett interaktivt system som både stödjer och gläder användaren (Benyon, 

2014). Ludwick & Doucette (2009) anser att det är viktigt att arbeta användarcentrerat även 

inom offentlig sektor, där man inkluderar användaren i systemutvecklingsprocesser. 
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De IT-ansvariga gör skillnad i systemutvecklingen vid interna administrativa system och 

externa system. De anser att det inte ska vara skillnad mellan de externa och interna 

systemen, men att de måste prioritera vad de ska satsa på. Att de prioriterar externa system 

beror dels på yttre krav som finns i form av arbetet med behovsdriven utveckling och 

tillgänglighetkravet. De yttre kraven fokuserar mest på myndigheters externa tjänster, därför 

arbetar Myndighet A:s mest med användarupplevelse utåt. Dock uttrycker E-delegationen ett 

behov av att även arbeta med denna typ av systemutveckling och användarcentrerat arbete 

även internt (Näringsdepartementet, 2015).  

De IT-ansvarigas förväntningar av system är att interna system ska vara effektiva och 

möta användarnas behov. De förväntar sig också att verksamheten hänger med i trender och 

vidare skapar gemensamma riktlinjer för både interna och externa system, exempelvis 

styleguider som innefattar komponenter som bidrar till goda användarupplevelser såväl 

internt som externt. Detta påvisar även Söderström (2015) som uppfattar en problematik när 

det inte finns någon standardisering kring systemutvecklingen. Detta kan det resultera i att 

många små, oförutsägbara detaljer som kan irritera användaren vid interaktion med 

systemet. Då olika individer utvecklat olika system utan någon styleguide blir det svårt att se 

en sammanhängande design. För verksamheten kan skilda system innebära att dessa blir 

svåra att lära sig. 

6.4 Illustration av analys 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilken roll betydelsen av användarupplevelse 

har på en svensk myndighet. Detta genom att beskriva och synliggöra olika uppfattningar 

gällande användarupplevelser inom organisationens IT-system. Den inledande modellen 

(figur 4) kopplas till vår första frågeställning om hur handläggarna upplever användningen 

av interna administrativa IT-system i sin yrkespraktik. I resultatet kunde vi se att de 

hedoniska kvaliteterna fick mindre utrymme i jämförelse med de pragmatiska kvaliteterna. 

Då många handläggare bland annat tycker funktioner är viktigare än systemets estetik. 

Kontext fick mer utrymme än de hedoniska kvaliteterna, mycket på grund av att 

sammanhanget påverkade. Handläggningssystemet uppdaterades och en ny version hade 

nyligen införts när studien gjordes. 
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Figur 4. Illustrering av handläggarnas resonemang kring användarupplevelse 

 

Modellen nedan (figur 5) hänförs till vår andra frågeställning om på vilket sätt de IT-

ansvariga värderar och hanterar användarupplevelse. Även här kan vi se att de pragmatiska 

kvaliteterna fick stort utrymme jämfört med de hedoniska. Både gällande de interna och 

externa systemen på myndigheten menade de IT-ansvariga att faktorer såsom effektiv, 

begriplig, tydlig och stödjande var viktiga i detta sammanhang. Dock fick de hedoniska 

kvaliteterna i externa system större fokus än i de interna. Detta är en av anledningarna till att 

kontexten tar så pass stort utrymme. Beroende på sammanhanget prioriteras de hedoniska 

och pragmatiska kvaliteterna olika. 
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Figur 5. Illustrering av de IT-ansvarigas resonemang kring användarupplevelse 

7. Diskussion 

I vår diskussion kommer vi inleda med att diskutera vår tredje och sista frågeställning; Hur 

förhåller sig handläggarnas upplevelse och resonemang kring användarupplevelse till de IT-

ansvarigas? Därefter kommer vi diskutera vår upplevelse av Handläggningssystemet, 

forskningsområdet användarupplevelse och avslutningsvis vår modell över 

användarupplevelse.  

7.1 Hur förhåller sig handläggarnas upplevelse och 
resonemang kring användarupplevelse till de IT-
ansvarigas? 

Det finns ett önskemål från ledningshåll att arbeta med intern systemutveckling och 

användarupplevelse, men i nuläget är det en prioriteringsfråga. Externa system får mer tid 

och resurser avsatta för detta syfte. Det finns en uttalad problematik med interna system, 

men de prioriteras ändå inte i samma utsträckning som de externa. Det finns en medvetenhet 

bland de IT-ansvariga om att interna system bör utvecklas, då de är daterade och inte skapar 

en god användarupplevelse. Även om handläggarna uttryckte sig positivt kring det interna 

systemet så fanns önskemål om att förbättra vissa hedoniska kvaliteter. De nämnde bland 

annat att systemet upplevdes som tråkigt, grått och färglöst. Båda intressegrupperna har 

uttryckt att interna system är omoderna och bakåtsträvande. De IT-ansvariga är som sagt 

medvetna om de hedoniska bristerna i interna system, men sätter hellre på sig 

effektivitetshatten och fokuserar på de pragmatiska kvaliteterna. Vilket märks då 

handläggarna generellt är nöjda med de pragmatiska kvaliteterna i Handläggningssystemet. 
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De IT-ansvariga uppmärksammar att interna system ofta är inkonsekventa och spretiga. 

Samtidigt nämner handläggarna att det skulle vara önskvärt med ett system eller bättre 

samarbete mellan systemen. Detta kanske skulle förbättras om de hade en intern styleguide, 

för att skapa riktlinjer vad gäller intern systemutveckling.  

Anledningen till att handläggarna hade skilda åsikter kring sin upplevelse av systemet 

berodde mycket på de användarfaktorer som ingår i kontexten. Där bland annat olika 

arbetsuppgifter spelade stor roll i hur man upplevde Handläggningssystemet. Det kan också 

bero på att de har olika preferenser till olika system, men också hur vana de är att arbeta i 

systemet. Användarna är individer och har subjektiva upplevelser av systemet, vilket gör att 

deras skilda åsikter var förväntade. För myndigheten är det svårt att möta alla användares 

behov då de har olika förväntningar, erfarenheter, önskemål, motivation och på grund av att 

de verkar i olika sammanhang. Därför blir det en avvägning för utvecklarna, då det är 

omöjligt att tillfredsställa varje individs behov lika mycket. Vid systemutveckling måste 

myndigheten vara medveten om användarnas behov, arbetssätt och andra kontextuella 

faktorer som kan påverka. Vi förespråkar att utvecklarna ska tillämpa ett användarcentrerat 

perspektiv i systemutveckling, både externt och internt, för att nå en så god 

användarupplevelse som möjligt. 

Både handläggarna och de IT-ansvariga upplever att det är skillnad på externa och interna 

system, ur ett användarupplevelseperspektiv. Myndighet A gör skillnad mellan externa och 

interna satsningar på system. De har endast en styleguide för de externa systemen, vilket 

visar prioriteringsordningen på det hela. Respondent Gustav påpekade att externa system 

måste vara intuitiva, de måste vara självförklarande då man inte kan utbilda allmänheten på 

samma sätt som man kan göra med myndighetens egna anställda. Dessutom finns det krav 

från allmänheten som blir allt högre i samband med teknikutvecklingen;  

 

“Den nivå som folk förväntar sig, för förväntansbilden som finns idag, den blir 

bara högre och högre. För allting som finns på Internet, det är helt amazing. Och 

ska du ha en sökfunktion då förväntas det vara minst lika bra som Google, 

minst!” (Gustav) 

 

Förväntansbilden på externa system blir väldigt hög och blir därmed svåra att uppfylla. 

Myndigheter måste dessutom förhålla sig till teknikförändringen i samhället som genererar 

ett större användarupplevelsefokus. Det var detta som arbetet med behovsdriven utveckling 

ämnade att förbättra. Därmed förstår vi varför Näringsdepartementet tillsatte en kommitté 

för att arbete med detta ändamål; det fanns ett behov av det. Vi kan därför förstå Myndighet 

A:s prioritering av externa system, samtidigt är det lika viktigt att deras anställda får en bra 

upplevelse av de system som de använder i det dagliga arbetet. Även internt måste 

myndigheter förhålla sig till yttre påtryckningar i form av Arbetsmiljölagen, 1 § i 2 kap.: 

”Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och 

tekniska utvecklingen i samhället. ” (Arbetsmiljölagen, 2003:365). Det påvisar att arbetslivet 

ska hänga med i den tekniska utvecklingen och därför bör det inte vara någon skillnad på 

arbetssystem och de system man använder i vardagen.  
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Varje system behöver inte uppfylla alla kvaliteter inom både hedonisk och pragmatisk, 

men någon kvalitet från respektive del borde innefattas. Det handlar om att uppfylla 

användarens krav på de hedoniska och pragmatiska kvaliteterna för den specifika kontexten, 

för att uppnå en god användarupplevelse. 

7.2 Vår upplevelse av Handläggningssystemet 

I början av studien fick vi en inblick i Handläggningssystemet och gjorde en egen analys. Vi 

tyckte systemet var väldigt grått och hade otydliga ikoner. Vi upplevde att systemet inte hade 

någon tilltalande estetik och utformning. Det kändes föråldrat och påminde om 

operativsystemet Windows 95 och vi fick en ”flashback” till programmet MS Röj i Windows 

95. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det var svårt för oss att analysera de pragmatiska 

kvaliteterna i systemet. Eftersom vi inte hade nog med insikt i hur systemet används och 

därmed inte hade kunskap om vilka pragmatiska kvaliteter som behövs och efterfrågas. Här 

litar vi på handläggarnas uttalanden, då de har störst kunskap om systemet och hur de 

arbetar. Utifrån vår upplevelse och handläggarnas upplevelse blev vi dock förvånade av att de 

inte hade mer synpunkter på de hedoniska kvaliteterna av systemet. Detta kan bero på att de 

inte förväntar sig mer av ett arbetssystem och ändå var vana vid att arbeta med dessa gråa 

och stela system. Samtidigt är vi medvetna om att kontext med tillhörande subjektiva 

faktorer spelar roll i hur man uppfattar systemet. I detta fall kan det exempelvis handla om 

att vi är verksamma inom institutionen för informatik på Umeå Universitet, och genom vår 

kunskap och erfarenhet har andra förväntningar på informationssystem. Våra och 

handläggarnas kontext skiljer sig åt och därför upplever vi Handläggningssystemet olika. 

7.3 Forskningsområdet användarupplevelse  

Inom vår avgränsning; interna administrativa IT-system inom myndigheter, finns det 

begränsat med forskning kring användarupplevelse. Vi kan dock se tendenser av att det blir 

mer eftertraktat att skapa goda användarupplevelser även där, exempelvis genom begreppet 

Enterprise UX och arbetet med behovsdriven utveckling. Vi har sett att många konsultföretag 

använder sig av användarupplevelse och specialiserar sig inom det, vilket tyder på ett ökat 

behov och trend inom området. Samtidigt finns det väldigt mycket information om 

användarupplevelse, vilket tyder på dess stora betydelse. Det mesta av informationen handlar 

dock om användarupplevelse inom spel, nöje och externa system hos företag. Dessutom 

försvåras sökningen av information då begreppet användarupplevelse saknar en tydlig 

definition och används olika inom olika områden.  

7.4 Vår modell över användarupplevelse 

I rapportens struktur har vi delat upp begreppen; hedoniska kvaliteter, pragmatiska 

kvaliteter samt kontext, även om vi ponerar att de går in i varandra, vilket vi även illustrerar i 

vår modell. För läsarens skull har vi ändå försökt hålla isär dem för att det ska vara lättare att 

förstå varje begrepp. Detta är också för att bibehålla en genomgående struktur i rapporten 

och vi har skilt begreppen åt i den utsträckning det har varit möjligt.  

Vår modell utgår ifrån olika teorier kring användarupplevelse, då vi ansåg att vissa viktiga 

aspekter föll bort i de modeller vi tog del av. Då många forskare poängterar hur stor påverkan 
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kontexten har inom användarupplevelse, vi ville sammanföra detta med de mer vedertagna 

hedoniska och pragmatiska kvaliteterna. Modellen är ett förenklat verktyg för att illustrera 

användarupplevelse. Den påvisar komplexiteten med användarupplevelse och tydliggör att de 

olika begreppen påverkas och går in varandra. Vi använde modellen för att illustrera vilka av 

begreppen som fick störst utrymme i våra respondenters resonemang kring 

användarupplevelse. Vi är medvetna om att denna modell kan vidareutvecklas och förfinas 

för att bli mer användbar inom det komplexa området användarupplevelse.  

8. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att skapa en förståelse för vilken roll betydelsen av 

användarupplevelse har på en svensk myndighet. Detta genom att beskriva och synliggöra 

olika uppfattningar gällande användarupplevelser inom organisationen. Våra frågeställningar 

för denna uppsats var:  

 

 Hur upplever handläggare användningen av interna administrativa IT-system i sin 

yrkespraktik? 

 På vilket sätt värderar och hanterar IT-ansvariga användarupplevelse? 

 Hur förhåller sig handläggares upplevelse och resonemang kring 

användarupplevelse till de IT-ansvarigas? 

 

Dessa frågor formulerades då vi såg att begreppet användarupplevelse inte uppmärksammats 

tillräckligt inom organisationers interna administrativa IT-system. Detta undersöktes genom 

att frågeställningarna riktade sig till de två tydligaste intressegrupperna; användarna och de 

som är involverade i utvecklingen av IT-system. Nedan presenteras vår slutsats utifrån våra 

frågeställningar. 

 

 Handläggarna uttryckte att systemets funktioner går före utseendet. De upplever att 

det viktigaste är att systemet fungerar så att de kan utföra sitt arbete. Detta visar att 

handläggarna värdesatte de pragmatiska kvaliteterna högre än de hedoniska 

kvaliteterna. De menade dock att de inte förväntade sig mer av ett internt 

administrativt IT-system, vilket påverkade deras perspektiv gällande de pragmatiska 

och hedoniska kvaliteterna. 

 Det framkom att de IT-ansvariga värderar och hanterar de interna och externa 

systemen olika. Internt fokuseras det främst på pragmatiska kvaliteter, där de gärna 

tar på sig effektivitetshatten. De anser att de externa systemen ska vara intuitiva och 

självförklarande och här fokuserar de IT-ansvariga mer på användarupplevelse. Det 

fanns dock en medvetenhet om att det borde fokuseras på användarupplevelse även 

internt.  

 Både handläggarna och de IT-ansvariga uttryckte att de interna systemen var 

omoderna. De var också överrens om att det i första hand ska fokuseras på de 

pragmatiska kvaliteterna internt. Även om de förespråkar de pragmatiska kvaliteterna 

fanns det önskemål gällande förbättringar av de hedoniska kvaliteterna. Deras 
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förhållningssätt skiljer sig åt när det kommer till deras resonemang kring 

användarupplevelse. Hos de IT-ansvariga fanns det en medvetenhet om att de interna 

administrativa systemen borde utvecklas för en bättre användarupplevelse. Medan 

handläggarna bemöter det med en axelryckning, då de inte förväntar sig mer av ett 

internt administrativt system. 

 

En ytterligare slutsats vi kan dra utifrån vår studie var att det fanns skillnader i satsningar på 

användarupplevelse gällande de interna och externa systemen. Myndighetens 

systemutveckling av interna administrativa system och publika e-tjänster prioriterades olika. 

Samtidigt har de IT-ansvariga uppmärksammat att de interna systemen är inkonsekventa 

och spretiga. De ser ett behov av att utveckla dessa system och designa för en bättre 

användarupplevelse. Ändå prioriteras externa system över interna när det kommer till 

användarupplevelse. Allmänheten använder myndighetens system vid få tillfällen, medan 

myndighetens anställda använder myndighetens system dagligen. Varför gör man skillnad på 

användare och användare? Detta tycker vi är intressant och därför föreslår vi att vidare 

forskning bör göras inom detta område.   

 Under denna studie utvecklade vi en modell över användarupplevelse utifrån ett teoretiskt 

ramverk. Denna modell kan användas för att beskriva det komplexa begreppet 

användarupplevelse. Modellen skapar en mer representativ bild av användarupplevelse, då 

den innefattar en ytterligare komponent; kontext. Vi har utgått ifrån de vedertagna 

begreppen hedonisk och pragmatisk kvalitet samt lagt till kontext. Detta anser vi bidrar till en 

mer sanningsenlig och korrekt bild av vad som kan påverka en användarupplevelse. Vi är 

dock medvetna om att denna modell kan vidareutvecklas och förfinas för att bli mer 

användbar inom forskningsområdet användarupplevelse.   

 Vår slutsats är att användarupplevelse just nu inte efterfrågas inom myndigheters interna 

administrativa system. Det påkallas inte av användarna och prioriteras inte heller av de IT-

ansvariga. Samtidigt kan vi se att forskning tyder på att det blir allt vanligare och mer 

eftertraktat att designa för en god användarupplevelse gällande systemutveckling. Även 

myndigheter måste följa med i den sociala och tekniska utvecklingen i samhället och därför 

bör de uppmärksamma användarupplevelse även inom interna administrativa IT-system.  
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

 
Användarundersökning av Myndighet A:s Handläggningssystem 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som skriver examensarbete i informatik. I vår C-uppsats 
kommer vi undersöka användarupplevelsen (user experience) av Handläggningssystemet. User 
experience innefattar individens upplevelse och attityd kring användandet av ett system. På senare år 
har begreppet user experience växt fram och blivit uppmärksammad som betydelsefull i syfte att 
utföra mer kvalitativa efterforskningar inom olika system. Syftet med studien är att undersöka hur ni 
användare upplever ett administrativt IT-system, Handläggningssystemet. Vi vill nämligen få en 
utökad förståelse för betydelsen av user experience och vilken roll begreppet har inom myndigheter. 

 
Inför denna studie är det viktigt för oss att få veta vad ni som användare tycker och hur ni upplever 
Handläggningssystemet. Vi uppskattar verkligen att ni tar er tid att besvara denna undersökning.  

 
 

Tack på förhand!  
 

Sara Matti         Sinikka Ankkuriniemi  
sara_matti@hotmail.com    s.ankkuri@live.se 
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Användarundersökning av Myndighet A:s Handläggningssystem  
Denna enkät är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan och då kommer inte 
materialet användas i studien. Enkäten är anonym och kommer enbart användas för studiens syfte. 

 
Kön:___________ Ålder: <1920-2930-3940-4950-5960> 

 
Hur upplever du systemet?  
1.   Irriterande    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Njutbar  
2.   Obegriplig    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Begriplig  
3.   Kreativ     ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Tråkig  
4.   Lätt att lära sig   ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Svår att lära sig  
5.   Värdefull     ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Värdelös  
6.   Tråkig      ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Spännande  
7.   Ointressant    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Intressant  
8.   Oförutsägbar   ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Förutsägbar  
9.   Snabb      ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Långsam  
10.  Uppfinningsrik   ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Fantasilös  
11.  Hindrande    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Stödjande  
12.  Bra      ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Dålig  
13.  Komplicerad    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Enkel  
14.  Möter inte behov  ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Möter behov  
15.  Bakåtsträvande   ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  I framkant  
16.  Inte tilltalande   ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Tilltalande  
17.  Säker      ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Inte säker  
18.  Motiverande   ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Omotiverande  
19.  Möter förväntningar ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Möter inte förväntningar  
20.  Ineffektiv     ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Effektiv  
21.  Tydlig      ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Förvirrande  
22.  Opraktisk    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Praktisk  
23.  Strukturerad   ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Rörig  
24.  Estetisk     ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Oestetisk  
25.  Användbar    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Inte användbar  
26.  Konservativ    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Innovativ  
27.  Inspirerande    ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Oinspirerande  
28.  Modern     ⃝  ⃝  ⃝  ⃝  Omodern  

 
Markera max 3 alternativ som du tycker är viktiga faktorer i ett administrativt system för att du ska 
få en bra upplevelse av det.  

 
Njutbar  Begriplig Kreativ  Lätt att lära sig  Värdefull  Spännande 

Intressant Förutsägbar Snabb  Uppfinningsrik  Stödjande  

Enkel  Möter behov  I framkant  Tilltalande  Säker Motiverande  Möter 

förväntningar   Effektiv   Tydlig   Praktisk Strukturerad  Estetisk   Användbar   

Innovativ  Inspirerande Modern   
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Bilaga 2 Observationsmall 
Syfte: 
Berätta hur de arbetar för att vi ska få en förståelse för interaktionen och användning av 
systemet. 

 
Teman inför observation: 

 
Känslor och attityd (hur de pratar om det): 
Verbal kommunikation (hur de pratar om systemet - negativt/positivt/betonas något särskilt) 
Vilka känslor är framträdande 

Beteende (vad de gör): 
Systemet (hur använder de systemet, klickar de på särskilda ställen) 
Kroppspråk 

 
Faktorer som kan påverka ovanstående: 
Kringliggande miljö (miljön som de verkar inom) 
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Bilaga 3 Intervjuguide Handläggare 
Informerat samtycke: anonym, får avbryta, kommer endast användas för studiens syfte. 
Fråga efter godkännande för inspelning av intervjun. 
 
Inledande frågor  

 Hur länge har du arbetat på Myndighet A? 
 Berätta kortfattat vad du arbetar med. 
 Hur länge har du arbetat med Handläggningssystemet? 

 
Känslor och attityder 

 Vad är ditt generella intryck av Handläggningssytemet? 
o Utveckla 

 Hur tror du att en nyanställd skulle uppleva systemet? (tydlig, pedagogisk, lätt att 
lära sig?) 
 Hur upplever du det grafiska utseendet? (färger, utformning, design)  
 Vilka känslor upplever du när du använder systemet? (positiva/negativa?) 

o Hur påverkar det din användning av Handläggningssystemet? 
 Hur anser du att Handläggningssystemet möter dina behov? 
 Hur upplever du att du kan påverka systemet? (kontrollera eller är den förutsägbar?)  
 Hur skulle du beskriva den nya versionen av Handläggningssystemet i relation till 
den tidigare? 

 
Förväntningar 

 Vad behöver du i ett system för att du ska uppleva det lockande? (bra att använda) 
 Vad förväntar du dig av ett administrativt system? 

o På vilket sätt/Varför? 
 Hur upplever du att Myndighet A arbetar med användarupplevelse? (utvecklar, 
lägger resurser på) 
 Hur tycker du att ett idealiskt system skulle se ut? 

o Varför, utveckla 

 
Miljö, kontext 

 Vad skulle du säga är den allmänna attityden till Handläggningssystemet? (hur 
pratas det om systemet) 
 Handläggningssystemet samarbetar med flera olika system, hur påverkar det din 
användarupplevelse? (Kontext, externa faktorer, dubbelarbete, driftstörningar) 

 
Förändring - byte av system 

 Hur upplevde du förändringen av systemet? 
 Vilka skillnader kan du se mellan den nya och gamla versionen? 
 Finns det något du saknar? 

o Varför? 
 Finns det något du vill förbättra? 

o Varför? 

 
Myndigheter och Myndighet A:s förhållningssätt till utveckling 

 Hur tycker du Handläggningssystemet är i förhållande till de system du använder i 
vardagen/på fritiden? (ex hemsidor, sociala medier, nöjesappar) 
 På vilket sätt tycker du att Myndighet A satsar på interna administrativa system? 
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Bilaga 4 Intervjuguide IT-ansvariga 
Informerat samtycke: anonym, får avbryta, kommer endast användas för studiens syfte. 

Fråga om godkännande för inspelning av intervjun. 

Yrkeskompetens 

 Vilken utbildning har du? (Förklara) 
 Berätta vad du har arbetat med innan du började på Myndighet A? 
 Hur länge har du arbetat på Myndighet A? 
 Berätta om din roll på Myndighet A. (Arbetsuppgifter, ansvarsområden, 
nätverk/samarbete) 
 Vilka projekt på Myndighet A har du varit delaktig i? 

 Berätta lite om dem. 
 Är det något som du tyckte var extra intressant?  
 Har du sett några mönster i de projekt du arbetat med? 
(återkommande problem/utmaningar/tillvägagångssätt/fokusområden)  

Expertperspektiv/åsikt 

 Vad upplever du generellt det fokuseras mest på i din yrkesroll: användbarhet eller 
användarupplevelse (usability/user experience eller annat begrepp)? 

 Varför?/Utveckla (externt mot medborgare/internt mot medarbetarna) 
 Vad anser du är de viktigaste faktorerna vid systemutveckling ur ett 
användarperspektiv? 

 Hur tycker du att Myndighet A stödjer/underlättar för detta? 
 Finns det något du anser att Myndighet A bör lägga mer resurser på? 
 Ser du några behov gällande användarupplevelse i interna administrativa system? 

 Varför inte/Vilka? 
 På vilket sätt tycker du att Myndighet A satsar på utveckling av system? 

 Ser du skillnader på satsningarna på interna respektive externa 
systemutvecklingar? (Utveckla) 

 Hur jobbar Myndighet A för att skapa goda användarupplevelser? (Internt/externt) 
 På vilket sätt/Varför? 

 Har du märkt skillnad över tid i hur man går tillväga när man utvecklar system? 
(utifrån användarperspektivet: tillvägagångssätt, tankar och trender) 

 Varför/Varför inte? 
 (Vad var viktigast då och vad är viktigast nu?) 

 Tycker du att det finns något som är speciellt viktigt när det gäller att utveckla 
system, som det inte fokuseras tillräckligt på idag? 

 Utveckla 
 Hur upplever du att Myndighet A arbetar med användarvänlighet inom interna 
system? 

 Ser du ett behov av det? 
 Tycker du att man ska göra skillnad på interna administrativa system och publika e-
tjänster ur ett användarperspektiv? (användbarhet, användarupplevelse, 
användarvänlighet) 
 Vad tror du att det kommer läggas mer fokus på inom Myndighet A i framtiden? 

 

 Finns det någonting som du vill berätta mer om som inte kom upp under intervjun? 
 Har du något att tillägga? 
 


