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Resumé 
 
Användbarhetsarbete har historiskt sett inte placerats högt på agendan i 
systemutvecklingsprocessen. Trots det har forskningsvärlden framtagit metodologier, 
metoder och tekniker för detta arbetssätt. Orsaker till den bristande användningen har 
visat sig vara bland annat bristande kunskap om arbetssättet och föreställningen att det 
kostar mer än det ger tillbaka. Trots att forskningsvärlden hävdar att användbarhet kan 
sänka kostnader i systemutvecklingsprocessen och spara in stora summor i 
förvaltningsfasen visar studier på att många systemutvecklingsprojekt fortfarande 
misslyckas eller försenas.  
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för att undersöka hur större fokus kan 
läggas kan läggas på användarcentrerad systemutveckling och användbarhetsarbete i 
försäljningssituationer genom att intervjua företrädare för två av de stora aktörerna inom 
användbarhet i Sverige. 
 
De resultat som framkommit av studien visar på att det finns en del problem med att sälja 
användbarhet. Främst gäller detta de argument som tas upp i litteraturen, vilka ofta inte är 
praktiskt gångbara alternativt situationsspecifika. Vid försäljning har vi kommit fram till 
att det främst är ledning, projektledare och utvecklare som den säljande parten bör arbeta 
mot. Dessutom är det viktigt att vara inläst på beställarens organisation för att kunna 
komma med snabba förslag på möjliga lösningar till de problem som ställs, samt att få 
beställaren att tänka till, varför det skall investeras i ny IT och vilken effekt som är tänkt 
att komma ut av denna investering. 
 
Nyckelord 
Användarcentrering, användbarhet, systemutveckling, argument, försäljning. 
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1.   Inledning 
 
 
I denna del kommer vi att beskriva den inledande förklaringen till det valda 
problemområde som uppsatsen kommer att belysa. Därefter följer en formulering av det 
problem och syfte uppsatsen kommer att uppfylla.  
 
 

1.1 Bakgrund till valt problemområde 
 
Enligt Trenner & Bawa (1997) så har användbarhetsarbete historiskt sett inte placerats 
högt på agendan i systemutvecklingsprocessen. Många MDI (Människa-Dator 
Interaktion) metodologier, verktyg och tekniker har föreslagits av akademin och 
industrin, men har ännu inte fått en bredare respons i organisationer. Samtidigt har 
tidspressen och kravet på rättfärdigande av kostnader i systemutvecklingsprojekt ökat. 
Historiskt sett finns det extensiv statistik som visar på att en väldigt liten del av IT-
projekten har lyckats. CHAOS-rapporten är en studie som innefattar över 50 000 IT-
projekt spridda över hela världen. Rapporten från 1994 visar att 16,2 % av alla färdiga IT-
utvecklingsprojekt lyckades enligt utsatta mål, d.v.s. levererades inom satt tidsgräns, 
inom planerad budget, och med följd kravspecifikation. 52,7 % av projekten var 
försenade, hade överdragen budget och otillfredsställande funktioner och 31,1 % var 
misslyckade, d.v.s. nedlagda projekt, ej levererade system, eller system som aldrig 
använts (Gulliksen & Göransson, 2002; The CHAOS report, 1994). Den senaste CHAOS 
rapporten från 2004 visar på en positiv förändring mot fler lyckade projekt där 29 % av 
alla färdiga IT-utvecklingsprojekt lyckades, 53 % är ifrågasatta IT-utvecklingsprojekt och 
18 % var misslyckade IT-utvecklingsprojekt (The CHAOS report, 2004). 
 
 

  
 
Figur1: Visuell representation av The CHAOS report 1994 och 2004. (The CHAOS 
report, 1994 och 2004) 
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Utifrån CHAOS rapporten verkar det som att branschen sakta är på väg i rätt riktning. 
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1.2 Problemformulering 

• Vilka skillnader och likheter för användandet av ett användarcentrerat synsätt 

• ljningen av 

Jämförs CHAOS rapporten från 1994 med rapporten från 2004 visar studierna på en dr
åttioprocentig ökning, även om detta är från en låg nivå av antalet lyckade projekt det 
senaste decenniet. Fortfarande har dock många projekt en tendens att misslyckas, vilke
är ganska oroande med tanke på de belopp som satsas på systemutveckling. Ottersten & 
Berndtsson (2002) menar att dålig användbarhet kan medföra kostnader för att vissa 
uppgifter tar alltför långt tid att utföra, onödiga fel uppstår, stress, och i förlängningen
ohälsa och otrivsel. Är det så som Ottersten & Berndtsson (2002) hävdar att ett 
användarcentrerat arbetssätt kan vara en möjlig lösning på dessa problem? Leder
Prassad (1992) menar att över 63 % av alla förseningar och misslyckade projekt beror på
att systemutvecklaren och kunden har förbisett de kritiska framgångsfaktorer som gör att 
ett projekt lyckas, vilka var relaterade till användarcentreringen i projekten. Ottersten & 
Berndtsson (2002) anser att det ofta uppstår problem tidigt i en projektutveckling när 
kravbilden med målgrupper, nytta och användningssituation inte görs tydlig nog i 
förhandlingar med potentiella kunder. Gulliksen & Göransson (2002) menar att IT-
utvecklingsprojekt blir ett svårlöst problem för både kunden och systemutvecklaren 
de inte inser att det kan uppstå misstolkningar av kravbilden. Kan det vara så att dessa 
problem leder till att projekt försenas och blir dyrare än beräknat? Kan det vara så att 
kunden inte är insatt i begreppet användarvänlighet eller användarcentrering, eller kan
vara så att företag som utvecklar system är dåliga på att informera och argumentera om 
fördelarna med användarcentrering? 
 
O
risker för att projekt skall misslyckas, bör det belysas vem det är som köper system och 
hur försäljning av ett användarcentrerat arbetssätt bedrivs för att det skall leda till positiv
effekter på beställarens verksamhet. Utöver detta vill vi även undersöka hur 
användbarhetsarbete praktiskt tillämpas som en del i ett användarcentrerat sy
anser att en av de svåraste uppgifterna som det säljande företaget står inför är hur 
argumenten skall läggas fram för att få kunden att förstå nyttan med användarcentr
Dessutom har vi inte funnit en omfattande dokumentation av en argumentation för 
användarcentrering och användbarhet i praktiken. Det vi alltså vill undersöka är var
kunden skall betala för användarcentrering och användbarhet samt vilka organisatoriska
delar en säljare bör inrikta sig på för att lättast kunna sälja in dessa arbetsmetoder.  
 
 

 

och arbete med användbarhet framhävs i teori kontra praktik?  
Vilka organisatoriska delar bör påverkas för att underlätta försä
användbarhet? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att bidra till att visa hur ett större fokus kan läggas på 
användbarhetsarbete och användarcentrerad systemutveckling i försäljningssituationer.  
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi är intresserade av att undersöka hur det praktiskt går till att sälja ett användarcentrerat 
arbetssätt och användbarhet. Vi kommer därför inte att identifiera specifika modeller och 
metoder som skall, eller skulle kunna, användas för att öka användningen av 
användbarhetsarbete då vi anser detta vara mindre relevant för de frågor vi vill besvara. 
Vi kommer endast att använda litteratur som har en relation till ämnet MDI för att 
förhålla oss till ämnet informatik. Detta medför att litteratur såsom marknadsföring och 
försäljningsteknik ej kommer att behandlas, även om dessa skulle kunna tillföra aspekter 
inom beslutsfattande och förhandlingssituationer. 
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2.  Metod 
 

2.1 Litteraturinsamling 
 
2.1.1 Tillvägagångssätt 
Utifrån en litteraturgranskning av vad som tidigare skrivits inom områdena användbarhet, 
användarcentrerad systemdesign och användarcentrerad systemutveckling har vi försökt 
skapa en meningsfull och forskningsbar problemställning. Litteraturinsamlingen som vi 
genomfört har främst grundats på ambitionen att skapa en så bred grund som möjligt för 
det fortsatta arbetet. Syftet med litteraturbearbetningen har varit att få fram aspekter på 
hur användarcentrering säljs och argumenten för användbarhet från systemutvecklarens 
perspektiv. Litteraturen har således använts för att förstå och definiera användarcentrering 
i generella termer, samt för att väcka funderingar kring problemställning och 
frågeformuleringar för intervjuer. Vi har valt att primärt utgå från litteratur inom området 
MDI och användarcentrerad systemutveckling för att kunna belysa fördelar och nackdelar 
med användbarhet och användarcentrerat systemutveckling.  

För att finna litteratur som belyser vårt ämne har vi valt att söka främst via Lunds 
bibliotekssystem. Vi har även använt IEEEs och ACMs digitala bibliotek då de är två 
stora aktörer för publicering inom forskning av bland annat MDI och användarcentrerad 
systemutveckling. Genom att använda välrennomerade källor kan även kravet på 
autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet som Bryman (2001) 
beskriver uppfyllas. 

 
2.1.2 Litteraturkritik  
När vi studerat litteraturen med fokus på just argument som talar för användarcentrering 
anser vi att det om vissa områden finns för lite beskrivet. Den forskning som gjorts inom 
användarcentrering fokuserar primärt på hur användbara och användarvänliga system 
utvecklas och då främst från användarens perspektiv. Därutöver förekommer främst 
metoder och metodologier som har till uppgift att hjälpa systemutvecklare att utveckla 
användbara system. Dock har litteraturen i viss utsträckning en tendens att vara ensidigt 
positivt inställd till ett användarcentrerat systemutvecklingsarbete, men det ligger 
förmodligen i sakens natur.  
 
 

2.2 Empiri 
 
2.2.1 Val av undersökningsmetod 
Vid valet av undersökningsmetod har vi utgått ifrån att studera hur våra respondenter 
uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten i en mer kvalitativ studie. Enligt 
Bryman (2001) är ett av de mest uppenbara målen med en kvalitativ forskningsmetod att 
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den är mer inriktad på ord än på siffror. Backman (1998) beskriver detta fenomen som att 
tolka den omgivande verkligheten, inte som i den naturvetenskapliga traditionen, hur 
observationer, registreringar och "mätningar" görs på en mer eller mindre given 
verklighet. Teorier i vår undersökningsfråga har på så vis utvecklats från de observationer 
som gjorts och de resultat som samlats in i litteraturen genom en analytisk generalisering. 
Enligt Lundahl och Skärvad (1998) innebär analytisk generalisering att resultatet från 
fallstudien kan generaliseras till att se mönster samt att utnyttja tidigare teorier som en 
referenspunkt mot vilken det empiriska resultatet sedan kan jämföras. Det empiriska 
materialet kan slutligen försvaga, modifiera eller stärka tilltron till den teori som har 
tillämpats och detta förhållningssätt genomsyrar valet av vår undersökningsmetod. Vad vi 
har undersökt grundas inte på en insamling av numerisk data utan de svar vi fått av 
respondenterna, det vill säga hur de ser på och praktiskt arbetar med användarcentrering 
och användbarhet vid försäljning av system. På så sätt har vi till viss del införskaffat en 
viss erfarenhet av försäljning, användarcentrering och användbarhet. Men vi anser att vi 
utifrån vår erfarenhet saknar djupare kunskap om hur detta samspel fungerar i praktiken. 
Således har forskningen som vi gjort inte lett till en teoriprövning som vi vill förkasta 
utan snarare gett ett kunskapsbidrag till detta samspel.  
 
 
2.2.2 Respondenter 
Inför valet av respondenter till vår undersökning gjordes ett urval av olika företag som 
arbetar mer eller mindre användarcentrerat. Undersökningen av urvalet gjordes genom att 
vi letade på Internet efter företag som arbetar med systemutveckling och genom deras 
hemsidor utgick vi från kravet att de skulle till större del arbeta med användarcentrering. 
På så vis kom vi fram till att ta med två respondenter från företag som arbetar uteslutande 
med användbarhet eftersom deras arbetssätt borde medföra att de har en bra uppfattning 
om försäljning av användarcentrering och användbarhet. Vi ville däremot inte ha en 
ensidig bild av detta fenomen och beslutade därför även att intervjua ytterliggare en 
respondent från ett företag som arbetar användarcentrerat, men som inte arbetar explicit 
med användbarhet. Syftet att genomföra intervjuer på detta sätt var att vi skulle kunna få 
en förståelse för hur upphandlingar av IT sker, samtidigt som olikheter mellan argument 
gällande användarcentrering och säljteknik kunde uppmärksammas. De respondenter som 
vi intervjuade arbetar alla direkt i förhandlingar med försäljning. Därför valde vi att 
inrikta oss på denna grupp eftersom det var dessa personer som ansvarade för själva 
försäljningen av system vilket borde innebära att det var de som argumenterade för en 
användarcentrerad systemutveckling.  
  
Respondenterna som vi har valt att undersöka är främst baserade på urval som grundats 
på de typer av tjänster som dessa erbjuder. Två av respondenterna som valdes arbetar 
nästan uteslutande med användbarhet och användarcentrering vilket var viktigt för att 
kunna ge en bild av hur medvetenheten kring dessa sätt att arbeta såg ut i förhållande till 
teorin. Därutöver vill vi visa på skillnader mellan de två företagen när det gäller 
argumenten som dessa använder för att kommunicera sina produkter och tjänster. Vår 
tredje respondent tar vi upp för att undersöka argument som fungerar ur beställarens 
perspektiv.  
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2.2.3 Intervjuer 
Enligt Flowerdew & Martin (2005) bör intervjuer genomföras på platser valda av 
intervjuobjekten för att de skall känna sig så avslappnade som möjligt.  
Av denna anledning lät vi de valda intervjuobjekten bestämma platsen efter det att vi tagit 
kontakt med dem och de valde plats och tidpunkt. Vid de tillfällen personliga möten 
under intervjuerna inte var möjliga genomfördes dessa via telefon. Vid alla tillfällen 
spelades samtalen in med hjälp av en diktafon för att sedan transkriberas efter den 
avslutade intervjun.  
  
Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, där vi utgick från några få specifika frågor 
för att vidare utveckla en diskussion med intervjuobjekten. Detta val motiverar vi med att 
vi utöver de specifika argumenten vi letade efter, även ville få en större överblick av vad 
intervjuobjekten hade för generella tankar och synpunkter (Bryman, 2001) kring 
användarcentrerad systemutveckling och användbarhet. 
  
Under intervjuns gång fördes även anteckningar om följdfrågor och för oss viktiga tankar 
och reflektioner som stöd till dikteringen via röstinspelning. Anledningen till att vi 
genomförde intervjuerna med dessa metoder och hjälpmedel är att dels kan vi vid en 
inspelning i större utsträckning fokusera oss på intervjuobjektet, dels ger en inspelning 
större möjligheter att upptäcka vad intervjuobjektet verkligen har sagt, vilket inte alltid 
uppfattas vid nedteckning. En uppspelning av en intervju är också befriad från 
kroppsspråk, vilket kan påverka intervjuarens uppfattning och tolkningar av svar 
(Flowerdew & Martin, 2005).  
 
Intervjuerna transkriberades kort efter intervjutillfället för att bibehålla en hög kvalité 
genom att vi då fortfarande hade anteckningarna och intervjuerna i färskt minne. Därefter 
sammanställdes intervjuerna i en resultatdel för att en kategorisering av insamlad data 
skulle vara möjlig.  
 
 
2.2.4 Kritik av respondenter 
De respondenter vi intervjuat har alla en hög befattning i sina respektive organisationer.  
Då vi har valt att intervjua personer som har en säljande position i ett företag måste vi ha 
i åtanke att dessa personer antagligen även försökt att sälja en image av sin organisation 
till oss som intervjuade. Enligt Flowerdew & Martin (2005) så är en intervjuare ofta 
underlägsen sitt intervjuobjekt om denne kan kategoriseras som en affärsman (eng. élites 
and business people). Det är dessa intervjuobjekt som besitter informationen vi vill åt och 
dessa vill inte alltför sällan försöka påverka forskningsprocessen. Eftersom vi är 
medvetna om detta har vi försökt att vara vaksamma på detta problem. 
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2.3 Etik 
 
Bryman (2001) menar att respondenter skall ha rätten att bestämma över sin medverkan 
gällande samtyckeskravet, och det begärde vi också i vår undersökning. Respondenterna 
kontaktades alla via telefon för bokning av intervju och i samband med bokningen fick de 
reda på att intervjun skulle vara mellan 45 minuter till en timme. För att uppfylla de krav 
Bryman (2001) ställer på information fick även respondenterna reda på att intervjun 
skulle beröra försäljning av användarcentrering i praktiken. En kort resumé av innehållet 
av intervjufrågorna gicks igenom. Syftet med detta var att vi ville informera om att deras 
deltagande var frivilligt och de själva hade rätten att avbryta om de så önskade.  
 
Enligt Bryman (2001) bör även konfidentialitetskravet uppfyllas. Vi var medvetna om 
detta krav, vilket också presenterades för våra respondenter. Konfidentialitetskravet 
belyser att uppgifter om alla respondenter som ingår i undersökningen skall behandlas 
med största möjliga konfidentialitet för att minimera risker att för att obehöriga skall 
kunna utnyttja informationen. Vår undersökning var utformad så att risken fanns att de 
svaren vi fick av respondenterna skulle kunna skada undersökningsföretagen om det 
visade sig att de sade sig arbeta med användarcentrering men i själva verket inte gör det. 
Skadan skulle i sådana fall bestå i att deras nuvarande och potentiella kunder skulle 
kunna ifrågasätta företagets tillvägagångssätt och välja att anlita någon annan istället. 
Detta var även något som vi förklarade för våra respondenter vid kravet på 
intervjuobjektens anonymitet. Dock ansåg inte respondenterna att detta krav var av stor 
vikt, vilket har medfört att vi har använts oss av deras personnamn och företagsnamn för 
att uppfylla nyttjandekravet för vårt forskningsändamål (ibid.).  
 

 

2.4   Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Bryman (2001) bör kravet på validitet uppfyllas, och då särskilt den interna 
validiteten. Den interna validiteten innefattar möjligheterna till överförbarhet, pålitlighet 
och möjligheterna till att styrka och konfirmera äkthet. Detta, menar Bryman (2001), kan 
dock ibland vara svårt och att det kan vara bättre att vara realistisk i sin presentation. För 
att uppnå en hög validitet bör metoder användas som undersöker det fenomen som 
reflekterar verkligheten. Eftersom vi använt oss av intervjupersoner som representerar 
företag som är två av de få experter inom användbarhet som finns i Sverige samt litteratur 
från välrenommerade källor, anser vi det finns goda möjligheter att uppnå en hög validitet 
i arbetet.  
 
Reliabiliteten i uppsatsen handlar om möjligheten att upprepa studien vi genomfört 
(Bryman, 2001). Eftersom vi har dokumenterat det sätt vi utfört arbetet på anser vi också 
att möjligheten är stor att kunna återupprepa studien, men det som kan diskuteras är om 
samma resultat skulle uppnås. Detta ställer vi oss frågande till eftersom branschen är 
under ständig förändring och nya arbetsmetoder ständigt utvecklas. Samtidigt tror vi att 
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kunskapsspridningen om användarcentrering och användbarhet kan komma att öka 
markant den närmaste tiden. 
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3 Litteraturstudie 
 
 
 
För att skapa en klarhet kring den terminologi vi använder i uppsatsen kommer vi i 
följande stycken behandla de centrala begrepp som litteraturen använder. Just termen 
användarcentrering är något som inte har en fast definition (Gulliksen & Göransson 
2002). Därefter följer avsnitt rörande argument om användbarhet och användarcentrering 
samt organisatoriska delar en säljare böra arbeta mot för att sälja detta arbetssätt. 
Litteraturstudien leder fram till en teorisyntes där vi förehåller oss till de begrepp och 
argument som tagits upp. 
 

3.1 Användarcentrering och användbarhet 
 
Användare benämns ofta i litteraturen som de människor som arbetar med datorsystem 
för att genomföra sina arbetsuppgifter. Enligt Gulliksen & Göransson (2002) är den 
generella tolkningen av användare själva slutanvändaren, alltså inte de som beställer 
systemet. ISO definierar användare som följande "en person eller individ som interagerar 
med produkten eller systemet" (ISO 9241-11, 1998; ISO 9241-10, 1996). 
Gulliksen & Göransson (2002) definierar begreppet centrerad som något som placeras i 
mitten. I begreppet användarcentrering betyder detta att systemutvecklingsprocessen 
kretsar i huvudsak kring användarna och deras behov. 
 
När litteraturen talar om användbarhet används ofta det engelska uttrycket usability. 
Preece (et. al., 2002) och Nielsen, (1993) definierar usability hos interaktiva produkter 
som; lätt att lära, effektiv att använda, lätt att minnas, innehåller få fel och är njutningsbar 
från användarens perspektiv. Ottersten & Berndtsson (2002) beskriver även att 
användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. De anser även med detta 
att produkten har hög användbarhet om den uppfyller beställarens och användarens 
syften. Författarna pekar på att användbarhet är en egenskap som uppstår när en produkt 
används, där fokus läggs på användningen av produkten, istället för på själva produkten i 
sig. ISO definitionen som beskriver ordet ”usability”är följande: 
 

”Usability is the 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) 
 

Användbarhet syftar till alla aspekter där en människa interagerar med ett system. Det 
kan vara allt från att lösa en uppgift i ett ordbehandlingsprogram till att genomföra 
installationer och uppdateringar (Nielsen, 1993). 
 
 
 

 9



Hallberg & Leidecker – Konsten att övertyga om användbarhet 

3.2 Att arbeta användarcentrerat 

Användarcentrering kan tolkas utifrån litteraturen som en attityd eller ett tankesätt som 
genomsyrar hela systemutvecklingsprocessen snarare än en ren arbetsmetod. Nedan följer 
ett utdrag ur Preece et. al. (2002) som beskriver tre principer för arbete med ett 
användarcentrerat synsätt. 

• Tidigt fokus på användare och dess arbetsuppgifter. Med detta menas att tidigt ta 
reda på vilka användarna kommer att vara genom att studera deras kognitiva och 
mänskliga drag samt attityd och beteende. För att kunna göra detta krävs 
observationer av användare när de utför sina vardagliga arbetsuppgifter och 
därefter analysera detta för att sedan involvera användare i 
systemutvecklingsprocessen.  
 

• Empirisk mätbarhet. Tidigt bör det empiriskt undersökas hur användare reagerar 
och utför arbetsuppgifter på prototyper, genom att observera, spela in, och 
analysera hur de arbetar med dessa. Detta material bör sedan jämföras med 
material insamlat på liknande sätt när samma personer testar versioner av den 
färdiga produkten för att se om rätt mål har uppfyllts.  
 

• Iterativ design. När problem uppmärksammas under arbetets gång måste dessa 
rättas till. Detta leder till en iterativ cykel av design, test, mätning och slutligen en 
ny design. Denna procedur skall upprepas så ofta det behövs.  

 
Vidare beskriver Preece et. al. (2002) fem principer mer ingående med fokus på 
användare och dess arbetsuppgifter. 

• Användarnas arbetsuppgifter och mål är den drivande kraften bakom utvecklingen 
av systemet.  

• Användarnas beteende och kontexten i vilken de skall använda systemet studeras 
och designas för att stödja detta.  

• Användarnas särdrag fångas in och systemet designas utifrån dessa.  
• Användarnas konsulteras genom hela utvecklingsprocessen och deras synpunkter 

tas på stort allvar.  
• Alla beslut rörande design av systemet tas i kontexten rörande användarna, deras 

arbete och deras miljö.  
• Preece et. al. (2002) förespråkar även användandet av etnografiska studier och 

observationer för att ta reda på användarnas karaktärsdrag. Dessa kan dock ibland 
vara alltför tidskrävande och kostsamma att genomföra, vilket är det starkaste 
argumentet mot denna undersökningsmetod.  

 
För att tydliggöra dessa definitioner av användarcentrering beskriver vi nedan utifrån 
Preece et. al. (2002) vad som menas med ett användarcenterat arbetssätt och beskriver 
kort Participatory design och Contextual design. Detta gör vi för att visa bredden av det 
område inom vilken det kan arbetas med användarcentrering.    
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3.3 Användarcentrerade utvecklingsmetoder 
 
Participatory design är ett av många sätt att arbeta användarcentrerat. I detta sätt att 
arbeta involveras användare aktivt och görs till en ”likvärdig partner” i utvecklingsteamet 
och utvecklar systemet i samarbete med utvecklare. Detta arbetssätt utvecklades i 
Skandinavien under 60- och tidigt 70-tal då lagar gav arbetare rätten att hävda sig när 
deras arbetsmiljö var i förändring. Participatory design tar fokus från produkten till 
arbetet som skall utföras på arbetsplatsen och ställer således användaren i centrum (ibid.). 
  
En annan användarcentrerad utvecklingsmetod är contextual design. I motsats till 
participatory design, involverar denna metod inte användare i direkt mening utan 
användare sätts i centrum genom att typiska användare modelleras. Metoden inom 
contextual design där information samlas om användare kallas contextual inquiry. Detta 
är en form av etnografisk studie, med skillnaden att den ofta är kortare än en normal 
studie.  Med hjälp av den information som samlats in under dessa undersökningssessioner 
skapas sedan en modell över användare. Vidare finns det tre perspektiv av hur en 
konceptuell modell kan utvecklas. Den första berör vilken typ av interaktion som skall 
utföras, t.ex. typ av inmatningsverktyg såsom tangentbord eller mus. Den andra 
undersöker om det finns någon metafor som grund till gränssnittsutveckling (Preece et. 
al., 2002). Goldstein et. al. (2003) menar att metaforer är ett bra sätt att göra ett system 
lättförståligt och lätt att lära. Sista perspektivet berör vilken typ av interaktionsparadigm 
som systemet skall designas för. Traditionellt sett har vi desktopparadigmen som berör 
vanliga persondatorer, men nya miljöer där datorer integreras såsom ”ubiquitous-”, 
”pervasive-”, och ”wearable computing” har kommit de senaste åren (Preece et. al., 
2002).   
 
Om de två ovannämnda arbetssätten jämförs kan det konstateras att de båda har starkt 
fokus på användaren, men att de är två skilda världar när det gäller involveringen av 
användare i utvecklingsprocessen. Det har gjorts omfattande undersökningar inom 
området användarcentrering och i nästa avsnitt ämnar vi ge en bild av de specifika 
argument litteraturen presenterar som styrker ett användarcentrerat arbetssätt. Vi har valt 
att dela in dessa argument i undergrupper i syfte att ge en klarare bild över hur 
användarcentrering och användbarhet kan förbättra IT och organisationer.  
 
 

3.4 Argument för användarcentrering och användbarhet 
 
Ottersten & Berndtsson (2002) beskriver, som ovan nämnt, användbarhet som en 
kvalitetsegenskap i interaktiva produkter. Användbarheten visar sig över en tidsperiod när 
den används, alltså efter att projektet är slutfört. Författarna menar att ett system som är 
enkelt och effektivt att använda borde vara en stor motivationsfaktor för både de som 
utvecklar system och för de som köper dem. Gulliksen & Göransson (2002) menar att 
detta sällan brukar vara det explicita målet för systemutvecklare. Snarare betraktas 
användbarhet som något som förväntas uppstå under projektets gång. Hur kan det nu 
komma sig att detta är fallet? Det skulle kunna vara så att denna utsago i stor utsträckning 
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beror på vilken typ av system som utvecklas. Riley & McConkie (1989) menar att 
användarcentrering hjälper utvecklare skapa enklare produkter, vilket leder till att 
slutanvändarna känner sig mer nöjda. Gulliksen & Göransson (2002) diskuterar vidare att 
fokus måste ligga på att användaren skall kunna utföra sitt arbete utan att systemet utgör 
ett hinder, alltså vara anpassad till arbetssituationen. Det som utgör ett hinder behöver 
nödvändigtvis inte vara det grafiska gränssnittet, utan systemets beteende kan vara det 
som avgör huruvida det är användarvänligt eller inte (Ottersten & Berndtsson, 2002). 
Nielsen (1998) menar att en maskin behöver inte nödvändigtvis vara användarvänlig 
gentemot användaren, utan snarare att maskinen inte ska stå i vägen för användaren när 
denne skall utföra sitt arbete. Ottersten & Berndtsson (2002) menar också att eftersom 
systemets användbarhet visar sig över en tidsperiod när den används måste funktioner 
alltså stämma överens med användarens tankemodell redan från början för att undvika att 
frustration skapas hos slutanvändarna. För att kunna skapa ett system som skall uppfylla 
kraven på funktioner som skapar nytta för slutanvändarna är det nödvändigt att så tidigt 
som möjligt fånga de viktigaste och mest begränsande kraven för systemet. Nielsen 
(1998) menar också att användare har olika behov, vilket betyder att ett användbart 
system för en användare nödvändigtvis inte behöver betyda att systemet är användbart för 
en annan. 
 
Gulliksen & Göransson (2002) anser att det vid en upphandling av ett nytt IT-system inte 
alls är ovanligt att kunden inte förstår att den har en bristande kompetens och förstår inte 
heller att den behöver ta in en systemutvecklare för att hjälpa till med kravarbetet, utan i 
stället försöker kunden så gott den kan att själv författa en kravspecifikation. Detta leder 
ofta till att projektet inte kommer att motsvara kundens egna förväntningar på systemet. 
Gulliksen & Göransson (2002) menar att kunden är ganska försvarslös när den kommer 
till att säkerhetsställa kravspecifikationen om den inte författar kravspecifikationen 
tillsammans med systemutvecklaren.  
 
Kunden måste tillsammans med systemutvecklaren även förstå sina skyldigheter till 
användarna genom att tidigt i IT-utvecklingen säkerhetsställa användbarheten i enlighet 
med lagar och förordningar. Arbetsmiljölagen Kapitel 2 arbetsmiljöns beskaffenhet (1 juli 
2001, § 1) säger:  
 

"Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget 
arbete." 

Utdrag ur arbetsmiljölagen (Gulliksen & Göransson, 2002, s. 21) 

Ottersten & Berndtsson (2002) skriver även att användarmedverkan skall inledas tidigt 
och sträcka sig igenom hela utvecklingsarbetet som stöd i projektarbetet för att skapa 
användningskvalitet. Om systemutvecklaren följer arbetsmiljölagen genom att ta in 
användarna vid kravinsamlingen, kan det visa sig att de ger systemutvecklaren en snabb 
hjälp när det gäller arbete som att peka ut lämpliga kontaktpersoner, värdera 
lösningsdetaljer och hjälpa till med informationsstrukturering. På så vis blir användarnas 
medverkan viktig redan tidigt i projektet. Men enligt Ottersten & Berndtsson (2002) är 
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det viktigt för att detta skall lyckas, att användarna organiseras på ett genomtänkt sätt. De 
anser att kunden och systemutvecklaren så tidigt som möjligt bör analysera vilka 
användare som skall ingå i projektet när det gäller målgruppsanalys, eventuella 
referensgrupper och vilka som skall ingå vid olika tester av systemet. Enligt Nielsen 
(1998) är det viktigt att utveckla systemet utifrån två kriterier av användare, nybörjare 
och experter. De två olika grupperna behöver olika typer av uppbyggnad. En 
expertanvändare är t.ex. i behov av komplicerade genvägar om denne skall kunna utföra 
arbetet snabbt, medan nybörjare behöver ett lättförståeligt gränssnitt som går snabbt att 
lära. Vidare medför detta två olika inlärningskurvor. Ett system som är byggt för experter 
medför initialt låg produktivitet, men har slutligen en högre produktivitet än vad som kan 
åstadkommas med ett system designat för nybörjare. För att kunna tillgodogöra båda 
gruppers intressen menar Nielsen (1998) att ett gränssnitt med multipla interaktionsstilar 
kan konstrueras. 
 
Preece et. al. (2002) anser att genom att involvera användaren under utvecklingen av 
systemet ger detta användaren en bättre bild av hur den slutgiltiga produkten kommer att 
se ut, samtidigt som det kan korta ner upplärningstiden. Detta i sin tur medför ofta att de 
involverade känner en form av ”äganderätt” till systemet vilket kan leda till en högre grad 
av acceptans av systemet hos dem som medverkat i utvecklingsprocessen. Det måste 
dock finnas en balans i vilken grad användare skall involveras. En alltför stor 
användarinvolvering kan vara kostsam samtidigt som för låg involvering kan skapa ett 
system som inte uppfyller de önskade kraven. Vidare menar Preece et. al. (2002) och 
Nielsen (1998) att varje utvecklingssituation är unik. Ibland kan det vara bäst att skapa en 
representantgrupp som agerar som den typiska användaren, medan det andra gånger 
behövs en specifik användare som medverkar under hela utvecklingsprocessen. Sedan är 
det också en fråga om vilken typ av produkt som utvecklas. Är det en produkt för den 
öppna marknaden är det ofta orealistiskt att en användare kommer att kunna integreras i 
utvecklingsteamet (Miller, 2005 och Preece et. al. 2002). Enligt Nielsen (1998) är även 
alla utvecklingssituationer är olika, men att de aktiviteter som genomgås för att uppnå ett 
gott resultat relativt konstanta.  
 
 

3.5 Användarcentrering kan reducera kostnader 
 
Rhodes (2000) menar att de flesta av oss vet att företag är ute efter att sänka kostnader i 
svåra tider och att de behöver hålla inne på sina investeringar och kostnader. Vad de vill 
ha är en garanti att projektet genererar vinster innan de är beredda att spendera resurser, 
som kommer att leda till en höjning av företagets marknadsposition. Det kan dock vara 
problematiskt att få en organisation att investera i ett IT projekt. Enligt Lund (1997) så 
ser beslutsfattare ofta inte den nytta som kommit ut av gamla projekt, vilket leder till att 
de inte alltid kan förutse det förväntade värdet i nya projekt. Han menar också att i dagens 
företagsklimat är intresset för att studera vad som åstadkommes igår inte är lika stort som 
att försöka staka ut en väg för organisationen imorgon. Vad som kan behövas göras är att 
utbilda kunden i hur användarcentrering kan genomföras resurssnålt och vilken nytta den 
kan skapa för organisationen på längre sikt (ibid.). Den del i utvecklingsprocessen där det 
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kommer att behöva läggas pengar initialt för att undvika detta är snarare behovet av 
engagemang från beställare och användare (Ottersten & Berndtsson, 2002). Kostnader för 
drift, utbildning, support och underhåll är de delar som ofta glöms bort då en bedömning 
och beräkning av kostnader görs. Det är ofta inom dessa områden stora belopp kan 
komma att spenderas om inte system utvecklas användarcentrerat. Det finns heller inga 
bevis som pekar på att användbarhetsarbete direkt medför ökade kostnader, utan det är 
snarare så att genom att arbeta användarcentrerat med användbarhet reduceras risken att 
oförutsedda kostnader uppkommer eller att projektet försenas (ibid. och Donahue, 2001). 
Bias & Mayhew (1994) menar också att under utvecklingsfasen kostar en ändring av 
funktionaliteten på systemet 1.5 - 6 enheter att genomföra, medan det efter 
implementeringen kostar 60-100 enheter. När det gäller just kostnaden för support av IT 
är ett användarcentrerat arbetssätt att föredra. Genom att designa ett system som beaktar 
kontexten kring användarens olika krav kan markant lägre supportkostnader uppnås 
(Bloomer & Croft, 1997). Ottersten & Berndtsson (2002) pekar även på att ibland 
används produkterna inte ens, eller i alltför liten omfattning. Då talas det inte längre om 
dåliga investeringar, utan om bortkastade pengar. Det finns en del tekniker för att beräkna 
hur mycket pengar som kan sparas i ett systems livscykel genom att arbeta 
användarcentrerat såsom t.ex. nuvärdesberäkningar (Lund, 1997 och Bias & Mayhew, 
1994), men enligt Trenner & Bawa (1998) är detta i realiteten svårt att kvantifiera. 
Författarna menar också att påståendet att göra ett system 50 % mer lättanvänt är av en 
subjektiv natur och kan inte jämföras mot något annat system. Istället bör 
systemutvecklarens fokus belysa de delar som är lättare att rättfärdiga, såsom ökad 
användning och ökad acceptans. 

Riley & McConkie (1989) menar att användbarhet är ett enkelt och bra sätt att spara 
pengar på. Användarvänlighet hjälper systemutvecklarna att skapa enklare produkter, 
vilket leder till att slutanvändarna känner sig mer nöjda. Enkla produkter är enklare att 
bygga, enklare produkter är enklare att sälja och de är också mycket enklare för kunder 
att bibehålla. Eftersom företag kan dra ner på kostnader genom att tillämpa ett 
användarcentrerat synsätt i utvecklingsprocessen, kan användarvänlighet komma att 
hjälpa företaget att maximera sina vinster.  

Även om arbetet bedrivs användarcentrerat kvarstår ändå kravet på att sätta den ”rätta” 
användaren i centrum. När ett system utvecklas för den öppna marknaden är det viktigt 
att finna den rätta målgruppen. Genom att grundligt undersöka detta underlättas 
insamlingen och användningen av användardata under hela utvecklingsprocessen (Miller, 
2005). Författaren menar också att det är viktigt med ett flexibelt utvecklingsteam för att 
kunna dra nytta av den information som samlats in om användaren. Genom att arbeta 
användarcentrerat fås ett strukturerat arbetssätt som sparar tid i 
systemutvecklingsprocessen (ibid. och Bloomer & Croft, 1997). Vidare anser Nielsen 
(1993) att användbarhet inte kan ses som en isolerad del i en bredare 
systemutvecklingskontext. Användbarhet bör innefattas i hela utvecklingsprocessen, inte 
bara som ett delmål. System som släpps i flera versioner och grupper av system behövs 
kontinuerligt utvärderas gällande användbarhet. Detta, menar Nielsen (1993), stärker 
argumentet för att användbarhetsarbete bör implementeras så tidigt som möjligt i 
systemutvecklingsprocessen.   
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3.6 Försäljning av användarcentrering  

För att kunna sälja användarcentrering och användbarhet menar Bloomer & Croft (1997) 
att de som kommer att kunna påverka beslut om användandet av detta arbetssätt behövs 
identifieras. Ofta handlar det om flera grupper inom organisationen, och för att kunna 
övertyga dessa kan det behövas specifika försäljningsargument. Grupper som är värda att 
övertala innefattar bland annat ledning, användare, utvecklare, potentiella allierade, samt 
andra interna grupper. De grupper som författarna lyfter fram som de mest kritiska att 
övertyga är ledning, utvecklare och användare. Bland dessa är det ledningen som fattar 
det ultimata beslutet om användarcentrering är värt att satsa på och är den organisatoriska 
del som kontrollerar medlen för detta. Ett bra argument för att få ledningens 
uppmärksamhet är genom att visa att användarcentrering faktiskt sparar resurser i form av 
tid och pengar. Bloomer & Croft (1997) menar även att det finns två olika typer av chefer 
i ledningen, nämligen IT-chefer och övriga chefer. IT-chefer ser ofta användbarhet som 
ett hot mot budget och tidsgränser, och vidare går gränsen för deras intresse vid design av 
gränssnitt. För att övertyga dessa chefstyper måste de övertygas just på denna punkt. 
Andra typer av chefer lyssnar ofta på argument som berör kostnadsbesparingar. Även IT-
chefer kan övertygas med dessa typer av argument, men då måste de vinklas på ett sätt 
som övertygar dessa om att budget och tidsgränser inte kommer att överskridas, utan att 
det snarare är tvärt om. Att användbarhetsarbete inte utgör ett hot mot dagens sätt att 
arbeta är enligt författarna även ett bra argument (ibid.). 

Den andra gruppen värda att övertyga är utvecklare. Bloomer & Croft (1997) menar att 
dessa ofta är förbisedda vid försäljning av användbarhet även fast det är de som kommer 
att jobba med det explicit i systemutvecklingsprocessen och förmodligen är de som är av 
stor vikt att övertala. Dessa personer arbetar ofta under stor tidspress och begränsad 
budget. Utvecklare behöver övertygas om att användbarhetsarbete inte kommer att 
medföra en överskriden budget eller tidsgränser och även att det inte kommer att innebära 
att deras arbete kommer att bli tråkigt. De behöver få veta att användbarhet kommer att 
göra deras arbete lättare. Trenner & Bawa (1998) menar att uppfattningen om 
användbarhetsarbete bland systemutvecklare ofta är att det enbart är ett verktyg för att 
bygga ett estetiskt gränssnitt. Sprids detta tankesätt, är det inte otroligt att detta kan 
påverka beslutsfattare till att motsätta sig arbetssättet, vilket leder till att det i sin tur blir 
svårare att övertyga denna grupp.

Användarna o andra sidan är de som slutligen kommer att bruka systemet, och är således 
de som borde vara med och framhäva möjligheterna med ett användarcentrerat arbetssätt. 
Denna grupp skulle möjligtvis motsätta sig detta, om de tror att ett användarcentrerat 
arbetssätt kommer att medföra ökade kostnader för utvecklingen, vilket i sin tur skulle 
leda till besparingskrav. Det är alltså viktigt att på ett bra sätt övertyga de verkliga 
användarna om de fördelar användarcentrering medför (ibid.).  

För att kunna övertyga dessa grupper behövs olika språk. För det första behöver det 
undersökas hur organisationens olika delar fungerar i nuläget, eller lämnas exempel på 
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vilka fördelar användarcentrering har haft i andra projekt. När det gäller att övertyga 
ledningen skulle det kunna pekas på t.ex. hur IT-supportavdelningen kan spara pengar 
genom att färre antal fel kommer att göras, eller att mängden underhåll kommer att 
minskas. Slutligen är det också så att ett nytt IT-stöd har som huvudfunktion att hjälpa 
organisationen att uppfylla dess nyckelmål, och detta behöver kommuniceras med 
ledningen. När det kommer till användarna behövs ett annat språk, nämligen hur det nya 
systemet kommer att stödja dem i deras arbete, och att det kommer att vara bättre 
anpassat till deras arbetsmiljö i sin helhet (Bloomer & Croft, 1997). 

Även om ledningen instämmer i att ett användarcentrerat arbetssätt är bra, så måste de 
trots allt ha sina underställda medarbetare med sig. Omvänt så visar undersökningar på att 
systemutvecklare underställer sig sina chefer och är villiga att arbeta enligt tron på den 
agenda chefer har (Trenner & Bawa, 1998).  
 
 
 

3.7 Teorisyntes 
 
Synen på användarcentrering är inte helt entydig enligt det inledande avsnittet i detta 
kapitel. Att användarcentrering inte är en arbetsmetod står klart, men vad är det då? Vi 
anser att det är mer ett synsätt på hur en utvecklingsprocess genomgående skall 
genomföras, alltså med användaren i centrum. Kravet på att involvera användare i 
systemutvecklingsprocessen är en central del i detta sätt att arbeta, men det är dock inte 
det explicita målet. Det är snarare viktigare att hela tiden sätta användaren i centrum och 
bygga system utifrån tanken på att det är användaren som är i fokus och inte den tekniska 
produkten. I användbarhetsarbete är synen på att användaren skall stå i centrum väldigt 
viktig, och det är så vi som författare valt att använda begreppet i denna uppsats.  
 
Vi använder alltså termerna på följande vis:  

• Användarcentrering: handlar om det övergripande synsättet i en 
utvecklingsprocess. 

• Användbarhet: berör utförandet av specifika åtgärder i utvecklingsprocessen som 
syftar till att höja kvaliteten på en interaktiv produkt. 

  
En sak värd att diskutera är hur litteraturen ser på användarcentrering och användbarhet 
ur ett tidsperspektiv. Litteraturen är inte helt entydig på denna front. Vissa ser det som en 
del i en process, medan andra ser det som en helhetssyn som sträcker sig genom ett 
systems hela livscykel. Vad som är korrekt i detta fall är snarare beroende av i vilken 
situation utvecklingen av systemet sker. Utvecklas ett system inom en organisation med 
ett användarcentrerat synsätt genomsyrar detta hela utvecklingsprocessen, men om en 
användbarhetskonsult anlitas kommer detta förmodligen inte vara fallet om inte 
organisationen har en användarcentrerad syn på systemutveckling. Detta synsätt kommer 
då endast bestå under en kort period i systemutvecklingsprocessen.  
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De författare som tas upp i detta teoriavsnitt gör alla anspråk på att ett användarcentrerat 
synsätt och användbarhetsarbete bör användas. De fördelar, som vi väljer att kalla 
nyckelargument, i en systemutvecklingsprocess som kan förväntas komma av dessa sätt 
att arbeta är enligt litteraturen: 

 
• Enkelhet (Riley & McConkie, 1989) 
• Kvalitet i kravspecifikation (Gulliksen & Göransson, 2002) 
• Ger användarna en bra bild över hur systemet kommer att se ut och bete sig 

(Preece et. al., 2002) 
• Reducerar chansen för uppkomsten av oförutsedda utgifter och förseningar 

(Bloomer & Croft, 1997; Ottersten & Berndtsson, 2002; Gulliksen & Göransson, 
2002; Nielsen, 1993)  

• Att ett systems beteende motsvarar ställda förväntningar (Ottersten & Berndtsson, 
2002) 

• Ökad acceptans och användning (Ottersten & Berndtsson, 2002) 
• Sänkta utgifter för drift, utbildning, support och underhåll (Ottersten & 

Berndtsson, 2002 och Donahue, 2001) 
 

Givet dessa fördelar, hur kommer det sig då att CHAOS rapporten som redovisas i kapitel 
1 redovisar så pass stor andel projekt som inte lyckats? Kan detta bero på att 
användbarhetsarbete och ett användarcentrerat synsätt inte fungerar i praktiken eller är 
det kanske snarare så att dessa inte används i stor utsträckning? Om detta är fallet, hur 
skall man komma tillrätta med denna problematik? I och med att litteraturen visar på att 
användbarhet med ett användarcentrerat synsätt är ett bra arbetssätt bör det mer ingående 
undersökas hur tillvägagångssättet för övertygandet om användbarhet genomförs i 
praktiken. Vad som behövs fokuseras på är därför säljsituationer och då specifikt hur ett 
användarcentrerat synsätt och användbarhet kan lyftas fram i dessa situationer.  
 
Enligt Bloomer & Croft (1997) bör inriktning göras på följande målgrupper i en 
organisation: 
 

• Ledning 
• Utvecklare 
• Användare 

 
Problematiken kring att sälja användbarhet till dessa olika grupper visar sig vara stor. En 
säljare behöver inte bara tala olika språk med de olika grupperna, utan måste även 
använda olika argument för att övertyga om fördelarna med användarcentrering och 
användbarhet (ibid.). 
 
För att sammanfatta den syn vi uppfattar att litteraturen har gällande organisatoriska delar 
som bör påverkas, alternativt tas i beaktande, vid försäljning av användarcentrering, 
föreslår vi följande modell (se figur 2). 
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Användare

Utvecklare

Säljare

Beställarorganisation

Ledning

 
Figur 2: Organisatoriska delar som är värda att övertyga om användbarhet enligt 
litteraturen (egen konstruktion). 
 
Ett problem med denna modell kan vara hur säljaren får så pass stor åtkomst i en 
organisation att det går att påverka dessa organisatoriska delar. Vad vi alltså vidare vill 
undersöka är hur det praktiskt går till att sälja användbarhet genom att ställa följande 
vägledande frågor som är kopplade till vår problemformulering. 
 

1. Vilka skillnader och likheter finns mellan argumenten i litteratur och praktik? 
 

2. Hur går säljaren praktiskt tillväga för att sälja användarcentrering? 
 

3. Vilka problem uppkommer i praktiken vid försäljning av användarcentrering och 
användbarhet? 

 
Den första frågan är intressant främst på grund av den enstämmigt positiva attityden för 
användbarhetsarbete som beskrivs i litteraturen och huruvida den är grundad på praktik 
samt om de argument som tas upp i litteraturen är praktiskt gångbara.  
 
Den andra och tredje frågan har sin grund i att artikeln Bloomer & Croft (1997) är 
skriven utifrån erfarenheter från australiensisk systemutveckling samt att Trenner & 
Bawa (1998) är skriven i Storbritannien. Om de tekniker som beskrivs är applicerbara på 
skandinaviska organisationer kommer att vara intressant att se. 
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4. Empiri 
 

4.1 Presentation av respondenter 
 
Peter Hedman arbetar på företaget Guide Redina AB som startades 1988 och finns i 
Uppsala. Företaget har 41 anställda och arbetar huvudsakligen inom områdena 
verksamhetsanalys och användarcentrerad systemutveckling, vilket de har gjort sedan 
mitten av 90-talet. Peter Hedman är sälj- och marknadsansvarig på företaget och arbetar 
mot både nya företag och befintliga kunder för att säkerställa beläggningen. Guide 
Redina AB arbetar främst med stora och medelstora företag och organisationer som är väl 
medvetna om informationen och personalen som resurs. Exempel på kunder är landsting, 
myndigheter, samt en del större företag. Guide Redina AB arbetar i stor utsträckning på 
ett uppsökande sätt där de försöker hitta kunder som skulle passa företaget för att skapa 
en långsiktig relation. Företaget består primärt av medarbetare som har studerat MDI 
samt systemutveckling vid Uppsala Universitet.  
 
Mijo Balic arbetar på företaget InUse AB primärt som konsult, men är också delägare och 
styrelseordförande i bolaget. InUse AB bildades 2002 av fyra personer som alla arbetat 
med användbarhet innan bildandet. Anledningen till att de startade företaget var att de var 
trötta på att försöka övertyga om nyttan med användbarhetsarbete. Företaget har sedan 
starten vuxit snabbt och har idag 16 medarbetare. Företaget har kontor i Stockholm, 
Göteborg och Malmö där kontoret i Malmö är störst med åtta medarbetare. Mijo Balic har 
arbetat med interaktionsdesign, användbarhet och användarcentrering sedan 1995. InUse 
AB arbetar med sin skyddade tjänst Effektstyrning© som hjälper kunder att få bättre 
effekt av sina IT-investeringar, ökad styrbarhet i sina projekt, och högre kvalitet i sina IT-
system. Typiska kunder för InUse AB är större organisationer såsom Sony Ericsson, 
IKEA, E-on och Tetra Pak. Företaget medverkar även i projekt som har avsikten att 
sprida nyttan med användbarhet till mindre företag. Medarbetarna på InUse AB har 
primärt studerat interaktionsdesign och MDI vid Malmö Högskola, Högskolan i 
Ronneby, samt Linköpings Universitet. 
 
Joachim Löwin arbetar med R & D på avdelningen Clinical Information Science hos 
företaget Astra Zeneca AB i Södertälje. Avdelningen har ca 25 anställda och arbetar 
primärt med konfigurering av moduler för kliniska system. Joachim Löwin är anställd 
som projektledare och har arbetat med detta i fyra år. Hans primära arbetsuppgifter 
innefattar att sätta standarder för hur Astra Zeneca AB skall bygga sina system. 
Avdelningen agerar i flera roller när det gäller systemutveckling, både som köpare av 
färdiga moduler och plattformar, konfigurering av dessa, samt försäljning av system till 
kliniker. Medarbetarna på avdelningen består av bland annat programmerare, statistiker, 
analytiker, och dokumenterare. 
 
 
 

 19



Hallberg & Leidecker – Konsten att övertyga om användbarhet 

4.2 Att arbeta användarcentrerat 

Enligt Guide Redina AB:s hemsida arbetar företaget efter följande principer:  

• Aktiv användarmedverkan 
• Iterativ utveckling 
• Prototypdriven design 
• Utvärdering av användbarheten 
• Kompetenta användbarhetsdesigners  

(Http://www.redina.se) 

Guide Redina AB sätter in experter i kundorganisationen som en resurs för att säkerställa 
användbarheten för en produkt eller tjänst. Undersökningarna i kundorganisationen görs 
primärt genom fältstudier. Guide Redina AB anser sig täcka ett brett spann av utveckling, 
både inom organisation och systemutveckling, som t.ex. infrastruktur, utveckling, 
verksamhetsutveckling, användarcentrering, och tester. 
 
 
inUse AB arbetar mycket utifrån ett pragmatiskt synsätt. Mijo Balic menar att han ofta 
stöter på interaktionsdesigners som är väldigt subjektiva i sin design samt har för stor 
designfokus, vilket han starkt ifrågasätter.     
  

”Vi försöker alltid motivera varför vi gör saker och försöker koppla det till den 
kunskap som finns och även till den affärsnytta som företaget tänkt sig.” 

 
Mijo Balic menar vidare att det finns två ”naturlagar” som inUse AB arbetar efter. 

1. "Nyttan uppstår i användning” och det är mantrat på företaget. Det kan tyckas 
självklart, men det är först när användaren brukar ett system på ett rätt sätt som 
det blir en nytta eller en verksamhetseffekt.  

2. ”Det finns bra och dålig design” Det är avgörande hur saker är utformade och det 
kan sägas att en sak är bättre än en annan, men det krävs att det finns en 
referenspunkt för vad som är bra och dåligt. För detta finns två referenspunkter.  

- ”vad vill du åstadkomma med det här?”  
- ”vem skall skapa det?”  

 
Den sistnämnda är användarna och det kan vara bra och dåligt för både användarna och 
företaget. Det är kombinationen av de båda referenspunkterna som skapar nyttan.  
 
Mijo Balics kritik mot användarcentrering som den ser ut traditionellt är att det ställs 
frågor och pratas med användaren, vilket ofta inte räcker. Uppnås inte 
verksamhetseffekten så måste systemet byggas om. Det är alltså kombinationen av dessa 
två som är det viktiga och samtidigt det svåra och det är det inUse AB har satt fingret på. 
Det är klart att ledare vill att systemet skall vara bra för användarna, men det måste ju 
även vara till nytta för företaget.  
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Astra Zeneca AB använder sig av representanter som träffar slutanvändarna och även 
arbetar med slutanvändartester. Joachim Löwin menar att de ofta är väl insatta i vilka 
behov slutanvändarna har när det gäller system som utvecklas för läkare på kliniker som 
generellt har hög datorvana. Andra gånger utvecklar de system för insamling av 
patientinformation genom webbaserade formulär etc. Här anser Joachim Löwin att det 
viktigaste är att skapa ett naturligt flöde för att slutanvändaren skall få en förståelse för 
hur systemet fungerar, då de ofta har en lägre datorvana.   
 

”Exempel på frågor och problem som då kan dyka upp är att användarna måste 
skrolla upp på sidan för att komma till nästa sida. Här måste man tänka på var man 
placerar inmatningsrutor, knappar, och hur man presenterar text [...] Det beror på 
systemet [...] En del system som vi har där tänker vi inte så mycket på 
slutanvändaren [...] Men vi är oftast väl insatta i vad slutanvändaren behöver [...] 
Men jag har en grundprincip som jag alltid utgår ifrån, det är att slutanvändaren 
är en fullständig "idiot", systemet måste alltså vara så självförklarande som det 
bara går." 

 
Fördelen med att köpa och bygga upp systemen internt, anser Joachim Löwin, är att det 
fås en bättre förståelse för vad systemet skall fylla för behov och användas till. Ibland 
görs uppföljningar. De går ut och tittar på klinikerna och frågar dem vad patienterna 
tycker om systemet.   

 

4.3 Argument för användarcentrering och användbarhet 
 
Peter Hedman menar att de arbetar efter synen att användarcentrering är lika mycket ett 
synsätt som ett arbetssätt, och att det trots allt är användandet av en produkt som gett 
effekt i en organisation. Guide Redina AB bygger oftast upp en tjänst eller produkt för att 
få ut en nytta i en verksamhet. Om denna tjänst eller produkt inte stödjer ett sätt som 
passar slutanvändaren, så leder det till en dålig eller felaktig användning av systemet, 
vilket i sin tur betyder att effekten kommer att vara låg. Då får kunden inte tillbaka sina 
investerade pengar, och det är den grundtesen som företaget arbetar utefter. Bra argument 
är ofta de som berör kunden själv och inom samma bransch och vilka erfarenheter som 
fåtts ut av dem.  
 

”För en del IT-chefer så handlar det om att utvecklingen av systemet är en ganska 
liten del. Ofta är det förvaltningsfaser som är den långa livstiden på ett system, och 
är oftast en väldigt stor kostnad. Då visar studier att de täckta 
användningsområden och användarnas behov inte har hittats. Så mycket av 
förvaltning handlar om att implementera behov som man inte visste om och att hitta 
vad som är rätt och fel. Då visar studier på att om man kan fånga om sådana delar 
tidigt i processen så tjänar man in ganska mycket av förvaltningskostnaderna och 
på utdragen tid så ger det tillbaks ganska mycket pengar.” 
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Peter Hedman berättar också att när de arbetar med uppdrag inom den offentliga sektorn 
så är arbetsmiljölagen ofta den motiverande faktorn till ett användarcentrerat arbetssätt.  

 
”Då skall arbetsplatsen vara arbetsmiljösäkrad. Så för många myndigheter som vi 
arbetar med så är det dessa kraven som kommer uppifrån är en viktig anledning 
varför man arbetar på det här sättet och försöker säkerhetsställa det.  
Så det är lite olika beroende på vilka man träffar. 

 
Enligt Mijo Balic har inUse AB som mission för företaget att förändra synen på IT från 
en kostnad till en investering, då en kostnad ofta ses som något negativt. Det är viktigt att 
titta på vart kunden är på väg för att kunna skapa ett funktionellt IT-stöd och sätta upp ett 
antal mätpunkter för att se om de kan nå dit. När det gäller slutanvändarna menar Mijo 
Balic att det är de som slutligen skall uppnå de mål som organisationen sätter och det är 
för dem användbarhetsarbetet skall riktas. Det är viktigt att identifiera de målgrupper 
inom organisationen som skall använda sig av IT-stödet. Varje målgrupp har ett antal 
användningsmål, d.v.s. vad som är intressant med systemet. Fördelen med att arbeta med 
användbarhet genom ett användarcentrerat perspektiv är enligt Mijo Balic att kunna 
identifiera vad som behövs för användarna, då de ofta kan kategoriseras i olika 
”användartyper”. 
 

”Det gjorde vi för Ericsson där vi hade två målgrupper som vi kallade för ”de 
slarviga” och ”de ordentliga”. De slarviga karaktäriserades av att de 
rekonstruerade vad de gjort i efterhand genom att kolla igenom kalendrar o.s.v. och 
kom fram till en karta. Sen hade vi de ordentliga som hade en lista där de bockade 
av saker de hade planerat. Det är två helt olika mönster, man gör på två olika sätt, 
man beter sig på två olika sätt och man olika behov från ett stöd.” 

 
Genom att arbeta användarcentrerat kan alltså en högre användbarhet uppnås och 
samtidigt sparas pengar. Fel som upptäcks i designfasen av ett projekt kostar bara en 
bråkdel att rätta till i jämförelse med vad det skulle kosta i t.ex. implementeringsfasen 
eller när systemet är i drift. Han menar också att inUse AB inte arbetar med att hitta alla 
problem som användare kan tänkas ställas inför, men om de kan hitta 85-90 % så är det 
skäl nog att göra en investering i användbarhet. Slutligen handlar det trots allt om att 
skapa en balans mellan systemets användbarhet och verksamhetsnyttan hos kunden för att 
kunna rättfärdiga en investering i användbarhet.  
 

”Det är kopplingen mellan att "det här är inte bra" och det faktiskt kostar pengar 
är det man måste åstadkomma. Det är alltså de termerna, för det är det som det 
handlar om i slutändan. Får man ihop det, då tror jag att det finns en chans [...] Att 
ha en organisation där man kan ifrågasätta är väldigt viktigt.” 

 
 
Astra Zeneca AB arbetar efter vad Joachim Löwin kallar ”gyllene regeln”, med vilket han 
menar att ett system måste ha ett naturligt flöde, vilket sker i det grafiska gränssnittet. 
Finns inte ett naturligt flöde är det inte heller självklart hur slutanvändaren skall använda 
sig av systemet. 
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”Fördelen med att bygga system internt som vi gör är att vi har en bättre förståelse 
för vad systemet skall fylla för behov och användas till. Exempelvis, så vet jag vem 
slutanvändaren är, och så. Men jag har en grundprincip som jag alltid utgår ifrån, 
det är att slutanvändaren är en fullständig "idiot", systemet måste alltså vara så 
självförklarande som det bara går.” 

 
Exempel på frågor och problem som kan dyka upp är att användarna måste "skrolla" på 
sidan för att komma till nästa sida. Här måste de tänka var inmatningsrutor, knappar 
placeras och hur text presenteras. Astra Zeneca AB utvecklar ofta system som har korta 
livscykler som sträcker sig mellan ett halvår till ett år. Joachim Löwin menar att en kort 
livscykel gör att systemet inte behöver analyseras på samma sätt som ett med längre 
livscykel. Självklart måste systemet uppfylla behovet, men de går inte djupare in på 
själva användarcentreringen i system som har korta livscykler.  
 
 

4.4 Tillvägagångssätt för försäljning av användarcentrering 
 
Peter Hedman menar att Guide Redina AB arbetar mycket med att hålla ett öga på 
marknaden när organisationer skall förnya sina system, och ofta då befintliga kunder. Det 
handlar ofta om konstruktion av helt nya system och då vill de vara med att utveckla 
systemet från grunden utifrån ett användarcentrerat synsätt. Andra gånger kan det handla 
om att en kunds egen IT-avdelning själv inser att de inte har kompetens för att arbeta med 
användbarhet, eller rent av användarcentrerat som en helhet men vill gärna ha in dessa 
element i sin systemutvecklingsprocess. Vid dessa tillfällen tillhandahåller Guide Redina 
AB spetskompetens för att täcka dessa brister. Dock behöver inte Guide Redina AB:s roll 
i utvecklingsprocessen sträcka sig över hela livscykeln, utan ibland är det bara delar av 
den som kunden vill ha hjälp med. 
 
När det gäller just säljsituationer anser Peter Hedman att det handlar mycket om att vara 
lyhörd för kundens önskemål och ställa öppna frågor som behöver analyseras mer 
ingående. Eftersom Guide Redina AB täcker både infrastruktur, utveckling, 
verksamhetsutveckling, användarcentrering och tester, så gäller det redan från början att 
försöka se de problem kunden står inför. Peter Hedman säger också att det är viktigt att 
påpeka för kunden att arbeta användarcentrerat är lika mycket ett synsätt som ett 
arbetssätt. De inleder ofta med att förklara för kunden att det är användandet av en 
produkt som ger effekten i en organisation och att de oftast bygger upp en tjänst eller 
produkt för att få ut en nytta i verksamheten. De försöker att få kunden att inse att kunden 
kommer få tillbaka sina investerade pengar. 
 

”Om tjänsten eller produkten inte stöder ett sätt som passar slutanvändaren så 
leder det till en dålig användning av systemet eller felaktig användning av systemet. 
Vilket innebär att effekten kommer att vara väldigt låg.” 
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Ofta märker Peter Hedman att IT-chefer ser själva utvecklingen av systemet som en 
väldigt liten del och att det är förvaltningsfasen som är den långa livstiden på ett system 
som egentligen är den stora kostnaden.  De måste alltså försöka få kunden att förstå att ju 
tidigare de hittar problem med systemet, desto billigare kommer det att bli i långa loppet. 
Detta argument är ofta det som IT-chefer som arbetar med stora system tar till sig. Andra 
IT-chefer ser användarcentrering som något de skall arbeta efter och då, som ovan 
nämnts ofta inom den offentliga sektorn på grund av arbetsmiljölagen.  
 
 
inUse AB brukar ofta börja med att fråga kunden vad de har för syfte med IT-projektet. 
Ofta står detta beskrivet i projektdefinitionen, men den mer intressanta frågan enligt Mijo 
Balic är hur kunden kommit dit. Vi ser till det faktum att kunden vill skapa vissa effekter 
med investeringen. Det är egentligen det vi hjälper till med, genom att titta på hur 
användarna och verksamheten skall kunna uppnå dessa mål tillsammans. Vi ser inte 
målgrupperna, i detta fall användarna, som organisatoriska hemvister, utan de som 
använder systemet och har snarlika behov, tänker på ett likartat sätt o.s.v. Därutöver har 
varje målgrupp ett antal användningsmål, det vill säga; vad som är intressant med 
systemet. Det är det inUse AB försöker få ledningspersoner och projektledare att förstå: 
 

"[...] att det är det här ni vill, men det är de här människorna som kommer att 
skapa det.” 
 

Dock handlar det enligt Mijo Balic lika mycket om att övertyga beslutsfattare om 
att se IT som en investering. Kan de göra det så kan kunden också förvänta sig en 
effekt. Att arbeta i projekt kan också vara en utmaning. Ofta så ser de som arbetar i 
ett projekt att det är projektet som är viktigt, inte produkten. Här menar Mijo Balic 
att de arbetar aktivt med att försöka få projektmedlemmar att förstå att det faktiskt 
är en kombination av projekt och produkt som måste vara lyckat för att kunna ge 
önskad effekt. Det som en kund ofta missuppfattar är att bara för att organisationen 
investerar i ett nytt IT-stöd, så betyder det inte automatiskt att önskad effekt och 
nytta uppstår.  

 
”Min analys av det hela är att för en beställare/kund så finns det ett likhetstecken 
mellan produkten och effekten. Köper jag ett lagerhanteringssystem får jag ett 
effektivare lager per definition." 

 
När Mijo Balic befinner sig i säljsituationer, menar han att den bästa strategin för att få 
förändring är att göra projekt, eller göra exempel, som faktiskt fungerar. Ett projekt görs 
alltså på ett sådant sätt att de som är med är positiva till resultatet och du kan då visa på 
att den effekten uppnåddes och att du uppnådde vad du ville. Sedan kan detta lyftas upp i 
alla sammanhang när de pratar, både inom ett företag och i andra säljsituationer. De kan 
också sätta upp mätpunkter till en utvecklad produkt som sedan kopplas till en mätmetod 
som därefter kan appliceras på andra situationer.  
 

"Hypotesen som vi ställer då: Givet det här syftet med de här mätvärdena, vi har de 
här målgrupperna och nå deras användningsmål med de här åtgärderna. Håller de 
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här ihop? Då ställer man frågan given de här åtgärderna. Möter vi de här målen 
för de här målgrupperna, ja eller nej." 

 
Joachim Löwin menar att det är viktigt att snabbt ”komma till skott” i en 
förhandlingssituation. T.ex. medför en alltför utdragen inledande presentation av 
säljföretaget koncentrationssvårigheter hos köparen. Joachim Löwin berättade följande 
exempel på hur en bra inledning på en säljsituation gick till: 
 

"Leverantören började med fråga oss  "Vi vill vara säkra på att vi har förstått er 
rätt.", "Är det så här ni har tänkt er?", då började vi direkt diskutera mer ingående 
exakt vad vi menade och kom fram till en gemensam bild. Där vi påpekade på deras 
förslag vad de skulle ändra för att komma fram till vad som är rätt. Därefter så 
började de med att säga -" bra det är precis så som vi hoppades på" och sen körde 
de igång med sin försäljning. " 

 
Det som gjorde detta företag intressant var dels att de hade den tekniska kompetensen, 
och dels att de hade utelämnat ”det vanliga säljsnacket” rörande det egna företaget och 
direkt gick in på vad de kunde göra för Astra Zeneca AB. Han menar vidare att 
mjukvaruföretag ofta skickar säljare som inte är speciellt tekniskt kunniga, och att de 
redan på offerten kan se om ett företag är intressant. Även om en säljare är bra på att 
bygga upp långsiktiga relationer så måste ändå en person med teknisk kompetens närvara 
för att kunna presentera vad det egentligen är som köps. Ibland kommer diskussioner upp 
under dessa möten om ändringar som skulle kunna göras i systemet. Då är det viktigt att 
det finns en kunnig person som förstår vilken innebörd detta får för systemet och för att 
styrka vad det egentligen är de köper i slutändan. Slutligen menar Joachim Löwin att den 
viktigaste punkten vid köp av system är säkerhet och stabilitet.  
 

”[...] vårt interna system till exempel, ligger det nere i 24 timmar. Så förlorar vi en 
inkomst på 1 miljon USD. Det är ett mycket ett mycket bättre argument än de 
flesta." 
 

 

4.5 Vilka personer bör bearbetas för att sälja 
 
Guide Redina AB arbetar mycket mot IT-avdelningar för att sälja sina tjänster. 
Dock kan det i vissa fall visa sig att en IT-avdelning gärna värnar om sina egna 
kreationer och motsätter sig att en utomstående konsult skall involveras i 
utvecklingsprocessen. I dessa fall är det vanligtvis lättare att sälja in tjänsten till 
verksamheten, då det ofta är verksamheten som sitter på problemen och vet vad det 
är som inte fungerar. Problemet med dessa fall är ofta att det är IT-avdelningen 
som sitter på pengarna vilket kan göra det hela komplicerat.  
 
I likhet med Peter Hedman menar Mijo Balic också att det inte alltid är lätt att sälja de 
tjänster inUse AB erbjuder. Främst menar han att det svårt att hitta personer som 
verkligen vill fatta beslut.  
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”Det jag har lärt mig om beslutsfattare är att det är deras specialitet är att fatta 
beslut. Men så är det faktiskt inte om jag skall vara lite krass. Det är väldigt svårt 
att hitta personer som verkligen vill fatta beslut. Jag tycker det är fascinerade med 
tanke på att det faktiskt är det de skall göra.” 

 
inUse AB har lärt sig mycket från affärskonsulter om just förhandlings- och säljteknik för 
att påverka ledningsgrupper. Detta, menar Mijo Balic, är inget som är enkelt utan en lång 
process. En annan teknik som företaget börjat använda mer och mer är att arbeta mot 
projektledare. Trots att de inte har så mycket att säga till om i inköpssituationer, så har de 
trots allt en budget inom vilken de kan röra sig relativt fritt.  
 

”Något uppdrag är alltid det först. De köpsignaler man får kan vara olika 
prioriterade. Det kan vara något som är väldigt akut vilket blir sådant som man tar 
tag i först. Det är oftast de som kommer i det första uppdraget. Men kan man då 
lära sig att prioritera de andra delarna så kommer de förr eller senare att komma 
upp och få dem att känna till dem. För när man kommer dit så vet de att när vi 
kommer dit så har kunden fått lära sig mycket om vad vi gjort och vilka olika typer 
av lösningar vi har. Tricket med det hela är att bygga upp en relation med kunden, 
vi brukar säga att nya kunder är dyra kunder. Befintliga kunder gör man oftast 
lättare affärer med. Det är kortare beslutstider, inte alls lika mycket arbete med att 
lära känna kunden exempelvis genom affärsresor o.s.v.” 

 
 

4.6 Problem som stöts på i försäljningssituationer 
 
Det främsta problemet Guide Redina AB möter hos kunder är den bristande vetskapen 
om användarcentrering enligt Peter Hedman, även om det också kan vara en 
generationsfråga. Det är också ibland svårt att övertyga om att användbarhetsarbete 
faktiskt i de allra flesta fall sänker de långsiktiga kostnaderna för IT, utan många ser till 
de verksamhetsknutna kostnaderna i projekt.  
 

”Ja, det finns ju flera problem egentligen. Kunden är väldigt teknikfokuserad. 
Trenden har varit så under en lång tid. Men vi upplever att trenden går mer och 
mer mot användarcentrering. Vi tror att det ökat med 200 % de sista 5 åren så har 
det kanske gått från 1 % till 10 % som tittar på användarcentreringen.”  

 
Något annat som kan vara svår att förklara är skillnaden mellan användarcentrering och 
interaktionsdesign. I kundens ögon är skillnaden endast en definitionsfråga snarare än ett 
skilt synsätt som det är för Guide Redina AB. Det största problemet enligt Peter Hedman 
är snarare hur de lyssnar på användaren, och förstå vikten av det. Tycker inte beställaren 
att det är viktigt, så spelar det ingen roll vad de säger som säljare. Även om detta synsätt 
är på väg att ändras, så menar Peter Hedman att resan fortfarande är lång. När de är ute 
och säljer så är det så att de ofta ”hugger” på den första köpsignalen de får. Det betyder 

 26



Hallberg & Leidecker – Konsten att övertyga om användbarhet 

att de får sälja på det sätt som kanske inte fungerar för deras egen organisation. Peter 
Hedman föreslår då följande: 
 

”Vad vi då försöker göra är då att inte stänga in oss och avgränsa området genom 
att fortsätta att ställa öppna frågor för då dyker det oftast upp fler än en köpsignal. 
Så då har du plötsligt fler än en offert, då har du köpsignaler på flera. Så min 
rekommendation är att inte hugga på första köpsignalen. Så rent praktiskt använder 
man första timmen i ett kundmöte med att ställa frågor på det man tror kunden har 
behov inom, och sedan nästa gång komma tillbaka med en expert inom varje 
område som kommit upp på det mötet. Annars kanske man missar flera affärer.” 

 
När det gäller argument som inte fungerar menar Peter Hedman att det är ointressant att 
visa på undersökningar och generella studier som gjorts kring användarvänlighet. Just 
argument som ”man tjänar tio enheter på varje investerad enhet i användarcentrering” 
brukar inte få någon större genomslagskraft. Det är också svårt att sätta ett rent vinstvärde 
i pengar på en viss effekt, då de sällan har något att jämföra med. Rent teoretiskt är det ett 
jättebra argument, men dessa modeller är ofta också teoretiska menar Peter Hedman. 
 

”Vi har gjort många projekt, men vi kan inte säga att det blev så här mycket 
billigare utan användarecentrering.” 

 
 
Under de år som Mijo Balic arbetat med användbarhet, har han märkt en skillnad i hur 
kunder ställer sig till användarcentrering. I mitten av 90-talet fick de inte mycket respons 
när de pratade om användbarhet. Detta förekommer också idag, men i mycket mindre 
utsträckning. Det som Mijo Balic ofta möter är fortfarande tanken att användarcentrering 
är ett nödvändigt ont och något som kostar utöver den redan satta budgeten. Något som 
de även möter är att kunder har satt för höga mål inom en för kort tidsrymd. Mijo Balic 
menar då att företagen bör ”göra sin hemläxa” för att se hur det hela hänger ihop. Ibland 
kan det vara så att en organisationsförändring eller nya incitamentsprogram skulle 
behövas för att det IT-stöd som planeras skall få ett bra genomslag. Ett annat problem 
som är nämnt i föregående stycke, är det faktum att det är svårt att hitta personer som vill 
fatta beslut som rör investeringar. Därför arbetar inUse AB mycket med att försöka öka 
medvetenheten om användbarhet på marknaden. Mijo Balic menar att det förbrukas 
oerhörda mängder pengar i onödan, och skulle företag vara villiga att satsa på 
användbarhet så kommer pengar att sparas in, men det är i denna argumentation som det 
behövs mer forskning. 
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5. Analys och diskussion  
 

5.1  Synen på användarcentrering 
 
Det som framgår av respondenternas svar är att de alla arbetar mer eller mindre 
användarcentrerat, men har olika syn på vad definitionen av begreppet är. Peter Hedman 
och Mijo Balic ser användarcentrering som ett stöd i deras användbarhetsarbete medan 
Joachim Löwin arbetar med användaren i fokus utan att involvera denne explicit. Till 
detta kan dras parallellen med skillnaden mellan participatory design och contextual 
design, där olika grader av användarinvolvering kan äga rum trots att båda arbetssätt är 
användarcentrerade. Litteraturen tar generellt upp det faktum att användbarhetsarbete ofta 
betraktas som en ökad kostnad för kunden bland annat i form av ökad tid i 
systemutvecklingsprocessen. Men här menar både respondenter och litteratur att denna 
uppfattning är felaktig (Bloomer & Croft, 1997, Trenner & Bawa, 1998, Riley & 
McConkie, 1989, Ottersten & Berndtsson, 2002, Gulliksen & Göransson, 2002). Vidare 
kritiserar Mijo Balic den klassiska definitionen på användarcentrering, där den 
information som samlas in av användare är det som ligger till grund för systemet. Han 
menar att en professionell kravspecificerare snarare skall anlitas för att höja kvalitén i det 
tilltänka systemet. Både Mijo Balic och Peter Hedman anser att ett system är användbart 
först när verksamhetsnyttan uppfylls. Peter Hedman menar att till en början handlar det 
mycket om att få kunden att förstå att det är användningen av en produkt som ger 
effekten i en organisation. Både Peter Hedman och Mijo Balic anser att de oftast bygger 
upp en tjänst eller en produkt för att få ut en nytta i verksamheten. Om tjänsten eller 
produkten inte stöder ett sätt som passar slutanvändaren, så leder det till en dålig eller 
felaktig användning av systemet, vilket alltså innebär att effekten kommer att vara låg. 
Om sedan parallellen dras till resonemanget av Ottersten & Berndtsson (2002), då talas 
det inte längre om dåliga investeringar utan helt enkelt om bortkastade pengar.  
 
Litteraturen och respondenterna Mijo Balic och Peter Hedman är alltså samstämmiga när 
det gäller åsikten att ett användarcentrerat synsätt är ett bra sätt att öka nyttan av ny IT.  
 
 

5.2 Skillnader och likheter mellan argument i litteratur och 
praktik 

 
Enligt den empiri vi samlat, in så anser vi att både Peter Hedman och Mijo Balic har en 
syn på användarcentrering och användbarhet som ett kostnadseffektivt sätt att skapa 
system. Båda respondenterna talar mycket om att fel och brister tidigt bör upptäckas i 
utvecklingsprocessen för att minimera kostnaderna i senare delar av systemets livscykel. 
Detta tas även upp av Bias & Mayhew (1994). Litteratur och respondenter är 
samstämmiga just på denna punkt då kostnaden för ändringar i design och funktionalitet 
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ökar kraftigt ju längre systemutvecklingsprocessen fortskrider. Peter Hedman pekar också 
på att för en del IT-chefer så är utvecklingen av systemet en ganska liten del. Det är 
förvaltningsfasen som är den långa livstiden på ett system och den medför vanligtvis en 
väldigt stor kostnad. Det är här alltså enligt Peter Hedman som stora summor kan sparas 
genom att användbarhetsarbete utförs tidigt i utvecklingsprocessen. Detta är även ett 
argument som Ottersten & Berndtsson (2002) och Donahue (2001) tar upp. Bloomer & 
Croft (1997) pekar även på att det heller inte finns bevis som pekar på att 
användbarhetsarbete direkt medför ökade kostnader. Utan det är snarare så att genom att 
arbeta användarcentrerat med användbarhet reduceras chansen att oförutsedda kostnader 
uppkommer eller att projektet försenas. Det som dock är något oklart är livslängden på 
systemet som Joachim Löwin tar upp. Han menar att om systemet endast var i bruk en 
kortare tid så kan det vara så att användbarhetsarbete inte längre är kostnadseffektivt och 
att det snarare är värt att avsätta medel till säkerhetssäkring av systemet. Detta ställer vi 
oss något kritiska till då användbarheten av ett system ändå kan öka kostnaden i senare 
delar av systemets livscykel även om den är kort. Användbarhet handlar trots allt inte 
bara om att systemet skall vara lätt att använda, utan också om att alla aspekter av 
systemet skall fungera på ett pålitligt och säkert sätt. Vidare hävdar Trenner & Bawa 
(1998) att det kan det ta tid för dem som arbetar med användbarhet att skapa förtroende 
hos olika delar av organisationen, och då speciellt användarna. Att rättfärdiga arbete med 
användbarhet i projekt där systemen kommer att ha korta livscykler kan således vara 
svårt. Det som skulle kunna göras, är att i förhandlingssituationer förklara att tid kan 
läggas initialt på att arbeta med användare och skapa ett förtroende till dem. Den tid som 
läggs hos användare kan leda till högre acceptans samtidigt som nyttan som kan komma 
ur systemet kan öka. På så vis kan den tid som läggs på användare leda till att både 
pengar och tid kan sparas i senare delar av utvecklingsprocessen. Det som dock skiljer 
respondenternas organisation åt är att Joachim Löwin ofta arbetar med samma typer av 
användare, där utvecklarna förmodligen har en god bild av den typiske användaren, till 
skillnad från de uppdrag av konsultkaraktär som Peter Hedman och Mijo Balic utför. 
Detta är något som Ottersten & Berndtsson (2002) också pekar på, när de skriver om att 
funktioner måste stämma överens med användarens tankemodell redan från början, för att 
undvika att frustration skapas hos slutanvändarna efter att systemet implementerats. 
 
Det som däremot skiljer sig mellan litteraturen och de utsagor vi fått från Peter Hedman 
och Mijo Balic är helhetssynen på användarcentrering och användbarhet. Respondenterna 
betonar starkt att det är kombinationen av användbarhet från användarnas perspektiv och 
de mål systemet hjälper verksamheten att uppfylla som skapar nyttan i organisationen. Vi 
tycker att litteraturen i stort fokuserar på att användaren är den stora spelaren. När det i 
praktiken är verksamheten som är i fokus. Det är klart att användaren måste vara nöjd för 
att systemet skall bli accepterat och användas på rätt sätt, men det är helt klart en stark 
kombination av de båda som bör sättas mer i fokus. 
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5.3 Tillvägagångssätt för att sälja användarcentrering 
 
Ska det sedan betraktas ur kundens synvinkel, som Joachim Löwin tog upp i vår intervju, 
så kan vi konstatera att det är viktigt att snabbt få kunden intresserad i en förhandling och 
vara lyhörd till kundens önskemål på samma sätt som Peter Hedman beskriver. 
 
Att fånga en kunds intresse tidigt i förhandlingssituationer, verkar vara av stor vikt enligt 
de svar respondenterna givit. Detta för att få kunden att lita på säljaren och således kunna 
sälja de tjänster som är tänkta. Enligt Mijo Balic brukar InUse AB ofta börja med att 
ställa frågan vad syftet med kundens investering i IT är för att få kunden att tänka till vad 
denne verkligen vill ha ut av ett system. Därefter försöker de förmedla att IT bör ses som 
en investering istället för en kostnad, för att på så sätt kunna rättfärdiga 
användbarhetsarbete och samtidigt visa på att det är användarna och verksamheten som 
skall uppnå ett gemensamt mål. På ett liknande sätt menar Peter Hedman att det är viktigt 
att snabbt förklara att det är användandet av en tjänst eller produkt som ger effekt och 
nytta i organisationen och att kunden inte kommer att få tillbaka de medel de investerat i 
ett system. Det som kan ”fås tillbaka” är snarare i form av besparingar i långa loppet. 
Vidare anser även Peter Hedman och Mijo Balic att för att kunna övertyga en kund är det 
är viktigt att påpeka det faktum att ju snabbare problemen gällande design och funktion 
identifieras i utvecklingsprocessen, desto billigare blir det ju längre processen fortskrider. 
Detta menar Peter Hedman, är ett argument som många kan ta till sig. Ett annat bra sätt 
att sälja ett användarcentrerat arbetssätt är, enligt Mijo Balic, att visa på exempel på 
tidigare projekt som faktiskt fungerat och där den önskade effekten uppnåddes. Detta kan 
både vara projekt som tidigare utförts i kundens organisation och i projekt i andra 
organisationer.  
 
Talas det sedan generellt om att försöka sälja in ett användarcentrerat arbetssätt i en 
organisation, finns det en del likheter mellan det resonemang som förs i litteraturen och 
av Mijo Balic om vilka delar av organisationen som en säljare bör påverka. Mijo Balic 
menar att de delar i kundorganisationen som bör övertygas är ledning och projektledare, 
medan Trenner & Bawa (1998) och Bloomer & Croft (1997) menar att det är ledning, 
utvecklare och användare som bör tas med i denna process. Vad som skiljer dessa åt, tror 
vi, är att författarna beskriver fall där en intern del av organisationen är ute efter att arbeta 
för ett användarcentrerat arbetssätt och användbarhetsarbete, medan inUse AB arbetar 
uteslutande som konsulter som inte har den möjligheten att påverka kunden. Den 
uppfattning vi fått gällande Guide Redina AB är att de har ett antal kunder som de arbetat 
med under en längre period, och Peter Hedman menar att detta gör det mycket lättare att 
inleda nya förhandlingar när det skall investeras i ny IT.  Det inUse AB arbetar mycket 
med är också att generellt sprida kunskapen om användbarhet för att försöka skapa ett 
ökat behov av detta på marknaden. Enligt Mijo Balic och Peter Hedman verkar det inte 
som att vetskapen om arbetssättet inte är så spritt som det skulle kunnas tro, vilket bidrar 
till svårigheterna att sälja. Enligt respondenternas utsagor är det utöver användare även 
verksamhetsnyttan som skall sättas i centrum när användbarhetsarbete utförs. Det kan 
hända att detta inte är explicit uttryckt i litteraturen, men det är trots allt det som är den 
viktigaste punkten i praktiskt användbarhetsarbete och den punkt som är ett starkt 
förhandlingsargument. 
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Som Mijo Balic och Peter Hedman beskriver så är IT-avdelning, projektledare/ 
projektgrupp och ledningsgrupp de delar som är relativt lätta att komma i kontakt med 
och alltså de som bör övertygas vid försäljning. Att komma i kontakt med typiska 
användare tror vi kan vara svårt, då dagens organisationer ofta är slutna för allmänheten, 
och det är svårt att få insyn. Att ett konsultföretag samlar in så mycket information som 
möjligt om beställaren innan en förhandlingssituation inleds tror vi också är väldigt 
viktigt för att kunna sälja in användbarhet och ett användarcentrerat synsätt. Att ha 
information om kunden förmodligen kommer att hjälpa till att kunna peka på de delar 
som det nya systemet kommer att kunna stödja och ge ett förtroende för beställaren i 
förhandlingssituationen. 
 

5.4 Problem som stöts på i praktiken vid försäljning 
 
Två problem vi upptäckt är hur termen användbarhet uppfattas samt den bristande 
kunskapen om användarcentrering. Både Peter Hedman och Mijo Balic menar att 
användbarhet, och enligt Peter Hedman också användarcentrering, ofta uppfattas som en 
synonym till interaktionsdesign. Även Trenner & Bawa (1998) tar upp problemet med 
detta, och då främst uppfattningen hos systemutvecklare. Enligt Peter Hedman verkar 
detta ändå vara lite av en generationsfråga. En förändring är på gång och som nämns i 
föregående avsnitt (Kap. 5.3) arbetar InUse AB i dagsläget med detta problem för att 
försöka sprida kunskapen om användbarhet och användarcentrering.  
 
Ett annat problem som Mijo Balic tar upp är att det ofta finns ett likhetstecken mellan 
produkten och effekten. Med det menar han att om en organisation investerar i ett IT-
stöd, så förväntar den sig en ökad effekt, vilket kan sägas vara en helt felaktig bild 
eftersom både litteratur och respondenter tar upp att det är användningen av ett system 
som skapar en effekt och inte implementeringen av systemet i sig.  
 
Något annat intressant som Peter Hedman påpekar är att svårigheten att sälja 
användarcentrering ibland kan bero på att en IT-avdelning gärna värnar om sina egna 
kreationer och motsätter sig att en extern konsult skall involveras i utvecklingsprocessen. 
I dessa fall menar Peter Hedman att det kan vara lättare att försöka sälja in 
användarcentrering till andra delar av verksamheten. Då uppkommer dock ett problem, 
nämligen att det ofta är IT-avdelningen som har kontroll över medlen för 
systemutveckling. Trenner & Bawa (1998) anser att detta oftast ses som ett problem, men 
att det i realiteten faktiskt inte är det. Studien författarna redovisar pekar på att 
majoriteten av utvecklarna snarare välkomnar den hjälp externa konsulter inom 
användbarhet kan erbjuda för att göra ett system mer effektivt och användbart. Även om 
detta ändå skulle visa sig vara ett problem tror vi att mycket kan vinnas på att vara 
ödmjuk och lyhörd för de krav IT-avdelningen har på den produkt som skall utvecklas 
och genom det vinna respekt hos utvecklare.  
 
Ett annat problem som ofta uppkommer är hur en säljare skall kunna övertyga kunden om 
att ett användarcentrerat arbetssätt faktiskt kan spara pengar i långa loppet. Peter Hedman 
menar att det ofta kan vara svårt att konkret visa hur mycket pengar som sparats i ett 
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projekt där de använt ett användarcentrerat arbetssätt. Trots att det är ett teoretiskt 
gångbart sätt att övertyga tycks det inte fungera tillfredställande i praktiken. Att visa på 
forskning och generella studier kring användarcentrering och användbarhet verkar inte 
heller vara praktiskt gångbart enligt Peter Hedman. En annan intressant punkt som är 
relaterat till detta är, enligt Peter Hedman, att ett fel som ofta görs i säljsituationer är att 
säljare gärna ”hugger” på första bästa köpsignal vilket då begränsar hur mycket som kan 
säljas. Han menar här att säljaren istället bör vara lyhörd och analytisk till de behov den 
beställande parten visar.  
 
Både Peter Hedman och Mijo Balic pratar också om att det ibland kan vara en god idé att 
genomföra en organisationsförändring för att ett nytt IT-stöd skall kunna uppnå den 
önskade effekten.  Eftersom kärnverksamheten och användarna är de delar av 
organisationen som skall stödjas av ny IT, är de också de delar som den skall designas 
för. En organisatorisk del kan inte fungera fullgott om den andra inte också gör det. Det 
är trots allt samspelet mellan de båda som ger resultat och nytta i verksamheten.  
 

5.5 Revision av modell 
 
Det verkar som att de argument som presenteras i litteraturen har en del begränsningar i 
praktiken. Att t.ex. visa på att pengar kommer att sparas i utvecklingsprocessen kan vara 
svåra att förmedla till beställaren. Vi tror att det är viktigare att samla in så mycket 
information som möjligt om verksamheten för att på så sätt kunna skapa argument som 
kan inge förtroende. Den syn vi har angående de argument för användarcentrering och 
användbarhet som litteraturen tar upp, är att de är bra argument, men att de inte kan 
användas i alla situationer av liknande art. Vi tror att det möjligtvis kan vara bättre att 
identifiera de olika organisatoriska delar som är öppna för en diskussion kring 
användbarhetsarbete och då använda situationsspecifika argument. Detta betyder alltså att 
en säljare bör vara lyhörd för de krav som respektive organisatoriska del ställer och 
anpassa argumenten. 
 
De organisatoriska delar som skall påverkas vid försäljning av användbarhet skiljer sig 
till viss del mellan den litteratur som bearbetats och de svar respondenterna Peter 
Hedman och Mijo Balic gav. Litteraturen förespråkar främst att ledning, andvändare och 
utvecklare skall påverkas medan respondenter menar att ledningsgrupp, projektledare och 
utvecklare är de viktigaste organisatoriska delarna. Peter Hedman talar mycket om att 
Guide Redina AB ofta arbetar mot IT-avdelningar. Vi har valt att generalisera detta till att 
en IT-avdelning består av en ledningsgrupp, projektledare och utvecklare och det är på 
detta sätt termen kommer att appliceras i vår reviderade modell (se figur 3).  
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Figur 3: Organisatoriska delar som är värda att övertyga om användbarhet enligt vår 
undersökning (egen konstruktion). 
 
I denna modell är det främst ledningsgrupp, projektledare och utvecklare som bör 
påverkas, men användare är också en viktig del. Orsaken till att delen användare är 
”streckad” är att vi tror att som konsultföretag kan det vara svårt att få tillträde till dessa. 
Dock tror vi att om möjlighet finns är användare en viktig organisatorisk del att påverka, 
men att detta förmodligen främst är möjligt om användbarhetsarbete säljs in inifrån en 
organisation.  
 
Ledningsgrupp är den organisatoriska del som har medlen för att genomföra 
användbarhetsarbete och alltså den del som bör påverkas med argument som främst 
behandlar användbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Här kan med fördel argument i 
form av långsiktiga besparingar och verksamhetsnytta användas (Bias & Mayhew, 1994; 
Gulliksen & Göransson, 2002; Lund, 1997; Ottersten & Berndtsson, 2002) då detta 
hypotetiskt borde övertyga. Det är också viktigt att påpeka att pengar som investerats i IT 
inte kommer att fås tillbaka och att det således är viktigt att dessa pengar bidrar till en 
nytta i verksamheten så att IT inte ses som en kostnad. 
 
Projektledare är personer som inUse AB har börjat arbeta mycket mot, då dessa, trots 
tidskrav och begränsad budget, har en viss ram de kan röra sig inom. Projektledarna har 
också erfarenhet av systemutveckling och kan ta både ledningens och utvecklarnas 
perspektiv när det gäller fördelarna med användbarhet. Dessa personer är också de som vi 
tror har stort inflytande på utvecklare och även visst inflytande på ledningen. Argument 
som bör påverka projektledare är dels ekonomiska argument som nämndes i föregående 
stycke och argument som berör ett systems användbarhet för användare (Gulliksen & 
Göransson, 2002; Ottersten & Berndtsson, 2002; Nielsen, 1993; Preece et. al. 2002).  
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Utvecklare är de som explicit arbetar med konstruktion av system, och de som bör vara 
intresserade av att göra användbara system. Trenner & Bawa (1998) och Nielsen (1993) 
visar på att utvecklare generellt är intresserade och positiva till att göra användbara 
system. De borde således övertygas med argument som rör användbarhetsaspekten av 
system. Utöver detta bör argument som förklarar att deadlines och budget (Bloomer & 
Croft, 1997; Donahue, 2001; Gulliksen & Göransson, 2002; Ottersten & Berndtsson, 
2002) är lättare att möta med användbarhetsarbete också användas. Dessa argument hittas 
dock endast i teorin och inte i det empiriska material vi insamlat, men vi anser att de trots 
allt borde vara praktiskt gångbara. 
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6.  Resultat 
 
 
Av den empiri och teori vi bearbetat kan dras slutsatsen att det finns skillnader mellan 
teori och praktik när det gäller synen på användarcentrering och användbarhet, även om 
definitionen av dessa begrepp skiljer sig mellan olika författare i litteraturen. Detta 
behöver nödvändigtvis inte vara negativt, utan vi anser att det visar på den bredd inom 
systemutveckling där en användarcentrerad syn kan tillämpas. Det viktigaste är trots allt 
att användare involveras på ett eller annat sätt. Att arbeta med användbarhet verkar vara 
ett bra sätt att öka kvalitén i system både utifrån teori och den syn respondenterna har.  
 
De viktigaste punkterna för ökad spridning av användbarhetsarbete som vi har kommit 
fram till i vår studie är följande: 

• De organisatoriska delar som bör påverkas vid försäljning är ledning, 
projektledare och utvecklare, men även användare om tillfälle ges. 

• Argument som finns i litteraturen är situationsspecifika och inte alltid praktiskt 
gångbara. Det är viktigare att vara lyhörd för de problem som en beställare har i 
sin verksamhet och sedan utgå från dessa för att sälja användbarhet. 

• I de inledande förhandlingarna som säljaren vara inläst på beställarens 
organisation för att kunna komma med lösningsförslag och få beställaren att tänka  
till varför denne egentligen skall investera i ny IT och därigenom introducera 
användbarhet. 

• Det är sambandet mellan användandet av IT och verksamhetens mål som ger en 
effekt i organisationen och det är detta samband som behöver föras fram. 

 
Slutligen kan vi säga att även om användbarhet och ett användarcentrerat synsätt verkar 
vara ett bra sätt att uppnå kvalité, användning och acceptans av IT, så är det fortfarande 
långt kvar tills detta arbetssätt kommer att genomsyra de systemutvecklingsmetoder som 
företag arbetar efter, och konsten att sälja detta arbetssätt måste undersökas närmare för 
att få en större spridning i praktiken. 
 

6.1 Vidare forskning 
Detta kandidatarbete skulle kunna ligga till grund för en djupare studie hur upphandlingar 
av IT med användarcentrerade arbetssätt och användbarhet i fokus. Det som behövs 
undersökas ytterligare är hur den säljande parten konkret skall kunna argumentera för 
kostnadsbesparingar vid användandet av användbarhet i systemutvecklingsprocessen.   
 
 

6.2 Reflektion kring uppsatsarbetet 
Vi märkte att efter första intervjutillfället fick vi en bättre idé om hur uppsatsen skulle 
läggas upp och såg litteraturen på ett annat sätt. En rekommendation är att göra en 
förstudie i ett tidigt skede av uppsatsarbetet för att få en bra grund att stå på.
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8 Bilagor 
 

8.1 BILAGA 1 
 
Hur länge har ni jobbat inom företaget samt i branschen? 
InUse bildades 2002 av fyra stycken som hade jobbat inom olika företag innan. 
Anledningen till att vi startade var för att vi var trötta på att be om lov hela tiden. Man 
kan säga att vi fört "gerillakrig" sedan tidigt 90-talet om interaktionsdesign, 
användarcentrering eller vad man nu vill kalla det.  Det är ju så att säga i 
konsultorganisationer. Senast jobbade jag på ett företag som heter Akando och 
någonstans på vägen kände vi att vi vill jobba för oss själva så vi kan driva de frågorna 
som vi tycker är viktiga. Jag har hållit på med det här området sedan 1995 och har hållit 
på med IT ännu längre. Jag tror att sist vi räknade, hade vi sammanlagt 139 års erfarenhet 
av användbarhet inom företaget, men idag har vi mer eftersom vi anställt fler. Denna 
senaste räkning var för drygt ett halvår sedan. Så vitt jag vet är vi det största företaget 
inom det här området i Norden och förmodligen också Europa. Då jag inte har hört talas 
om något annat företag som sysslar med samma saker som vi. Det finns säkert större 
samlingar av människor som håller på med det här. Sony Ericsson och IKEA har team, 
men oftast är det ganska ensamt, man sitter en eller två. Det vi var duktiga på i företaget 
var att gruppera ihop oss och knyta ihop oss så att man hade nytta av varandra. Det kan 
vara ganska träligt, då man ofta hör ”Visst är det jobbigt att folk i företaget inte lyssnar” 
o.s.v. Det är en ganska utsatt position att jobba med användbarhet. Jag brukar säga när jag 
haft föreläsningar på Malmö högskola för interaktionsdesignseleverna att, ”om ni tror att 
folk uppskattar er på arbetsplatserna när ni kommer ut, så glöm det, för så ser det inte ut." 
Det är snarare så att de ifrågasätter vad ni är för några.”. Vi var fyra stycken som startade 
och vi blev en till fort. Vi har växt från 5 personer då till 16 personer. Vi har kontor i 
Malmö, Stockholm och Göteborg, där Malmö är störst med åtta medarbetare. Vi är alltså 
ett konsultföretag och vi har två ben som vi står på. Det ena är traditionell användbarhet 
och med målgruppsanalys, interaktionsdesign, användningstest, utvärderingar. Det andra 
benet är det vi kallar för effektstyrning och det som i akademin kallar beställarkompetens. 
Det vi menar är att ta kunden i handen och leda dem igenom beställarprocessen och att 
definiera vad de vill ha. Sedan också genom styrning av projekt, och det är här vi är 
ganska unika. 
 
Det är svårt att hitta argument i litteraturen, men också företag som jobbar med 
detta. 
Det är ganska enkelt, för att de som skriver böcker är ofta från akademin och där har man 
inte sån möjlighet att jobba praktiskt och man ställs inte inför samma frågeställningar. 
När jag har varit på Malmö Högskola och har fått ett uppdrag så har man ju fått fria 
händer. Så där råkar man sällan ut för exempelvis ”varför ska man göra det här” o.s.v. Vi 
som råkar ut för dessa typer av frågeställningar är ofta konsulter och vi har inte tid att 
skriva böcker. Man har heller inte alltid tid att reflektera över vad man egentligen gjort. 
Jag tror att det blir ett glapp. Det märkte vi själva när vi satte oss ner och skulle skriva, att 
det tar mycket tid. Ska man samtidigt jobba så är det ju faktiskt det som styr, då kunden 

 



 

alltid kommer i första hand. Jag brukar säga att det är just det som skiljer konsulter mot 
dem som inte är konsulter, att som konsult får andra saker flyttas åt sidan så kunden och 
projektet får stå i fokus.  
 
Vilken sorts position har du i organisationen? 
Jag är delägare och konsult. Jag har precis sjösatt en riktig ledningsgrupp i år bara. Nu 
har vi en ledningsgrupp med säljansvarig och rekryteringsansvarig. Vi har fått strukturen 
på plats och det fungerar jättebra. Jag är styrelseordförande också. 
 
Vilka är dina specifika arbetsuppgifter? 
I första hand är jag konsult och det är väl det som är intressant här. Nu på IKEA är jag 
usability koordinator i flera projekt. Det som är intressant med IKEA är deras 
logistiksystem. Vi jobbar just nu i första hand med IKEA. Störst är Sony Ericsson, Tetra 
Pak, IUC, Eon m.fl. Vi kan ta IUC som exempel. Det jag tycker är problemet med vårt 
område. Ofta är att det ofta stora företag, därför att det är de som har råd med det. Det är 
lite synd, eftersom det inte bara är de som har nytta av det. Inom ramen för IUC som står 
för internationellt utvecklingscenter och är ungefär som ALMI vilket är en myndighet. 
Där kör vi ett projekt med dem som heter IT-mera och vi har jobbat med ett 70-tal små 
och medelstora företag i Skåne. När vi är färdiga kommer det vara mellan 90 och 100 
företag. Där har vi i princip en affärskonsult och en från oss. Vi har ca 75 timmar på oss 
att gå igenom verksamheten och komma med förbättringsförslag som i första hand skall 
främja tillväxt och vi håller så att säga i IT biten. Anledningen till att vi är med på det är 
för att se om det går att hitta effektiva sätt att göra det i små företag utan att det skall 
behöv kosta skjortan. Annars är det ju som sagt bara stora företag som har råd att hyra in 
den kompetensen. Det finns ett problem. Ibland säger kunden t.ex. att de vill ha någon 
som har jobbar med banksystem, ska man vara lite krass så är det klart att det är en fördel 
att ha någon som har jobbat med ett sådant system innan, men det är ännu större nytta av 
att ha jobbat med användare, alltså denna kunskapen är överförbar till andra typer av 
system. Sen är det ofta så att det argumentet företag har är att de själva är ”så unika”. 
Jobbar man t.ex. med jordbruksverket så är de jätte unika, men systemet de har liknar det 
som man har sett på andra ställen och mycket är faktiskt samma. Många kunder anser sig 
ofta som unika. Här har man fördel som konsult att man varit ute och sett många olika 
företag. Som t.ex. på IKEA där de har samma problem med RUP som Sony Ericsson har. 
Det är väl det som är fördelen med att ta in konsulter, eftersom de vart runt på många 
företag och sett olika system. Vi hade en förfrågan från Länsförsäkringen, där vi fick 
frågan hur många av oss som hade jobbat med banksystem. Den andra aspekten är 
tekniska begränsningar med t.ex. "webben" och sen finns det andra begränsningar med 
.NET. Det är klart att det är bra att känna till dem, men det är inte heller det viktigaste 
eftersom man då redan har begränsat sig från början. Det tycker jag inte heller är ett 
argument. Just när det gäller användbarhet och användarcentrering så tror jag att man kan 
jobba inom väldigt många områden under förutsättning att man har erfarenhet. Har man 
ingen erfarenhet har man ändå kunskapen och man får hämta in verksamhetskunskapen 
från någon annan istället. Så det är så vi motiverar att vi kan jobba med en hel rad system. 
Frågeställningen och metoden är ganska lika och det slutar i ett gränssnitt som en 
människa skall använda. Sen får man ta in verksamhetsdelen o.s.v.  

 



 

När vi pratar om användbarhet och användarcentrering, hur väljer ni att arbeta 
som gör er unika? 
Det finns flera företag som erbjuder användningstest och det finns flera företag som 
erbjuder expertutvärderingar och dylikt. Det finns även företag som erbjuder 
målgruppsanalyser etc. Det som gör oss unika är att vi har gjort det så mycket. Det är 
väldigt få som kan säga att de har tio års erfarenhet inom vår bransch. De flesta är från 
kogvetar linjen i Linköping 98-99, MDA utbildningen i Ronneby, interaktionsdesign i 
Malmö, och interaktionsdesign i Göteborg. Jag vet inte om någon har kommit ut från den 
ännu, eller så är det precis första året. Sedan har vi några systemvetare som inte har mer 
än strökurser inom MDI. Jag är själv utbildad datavetare i Umeå och jag fick plocka ihop 
det som fanns. Tittar man vilka som jobbat med detta länge, så vet jag ingen som har mer 
erfarenhet. Tittar man på erfarenhet så fick jag sagt från en projektledare. ”Tittar man på 
skillnaden mellan en erfaren projektledare och en oerfaren projektledare så lägger den 
oerfarne 90 % av tiden på det de skall göra, medan jag lägger 90 % på undantaget och det 
som är kruxet.” Det som är skillnaden är alltså att en erfaren lägger tid på det som är svårt 
eller speciellt. Och sen så har man ofta gjort så att man fokuserar på det som är viktigt. 
Man har som en palett så du kan direkt säga att ”det är ett sådant här case" och kan arbeta 
utifrån detta. Är man oerfaren har man ett ”recept” att följa och man har inte ork att gå 
utanför detta. Det blir alltså en kognitiv överbelastning. Även på de här delarna som 
andra erbjuder, så är vår fördel att vi har erfarenhet. Även de som är nyutexaminerade hos 
oss så har denne någon att fråga hela tiden, och det är nog därför folk väljer att komma 
till oss. Skillnaden jag har märkt mellan oss och andra som jobbar inom området är att 
andra har för mycket designfokus. De säger ofta att ”jag tycker detta och detta” och det 
ifrågasätter jag. Vi försöker alltid motivera varför vi gör saker och försöker koppla det till 
den kunskap som finns och även till den affärsnytta som företaget tänkt sig.  
Jag har funderat länge på vad som är viktigt. Jag har hittat två naturlagar och ett vägskäl 
som jag brukar använda i mina föreläsningar. Nytta nummer ett heter ”nyttan uppstår i 
användning” och det är vårt mantra på företaget. Man kan tycka att det är självklart, men 
det är först när någon använder ett system på ett sånt sätt att de saker som egentligen 
händer som det blir en nytta eller verksamhetseffekt. Den andra naturlagen heter ”det 
finns bra och dålig design”. Det spelar roll hur saker är utformade och man kan säga att 
en sak är bättre än en annan, men det krävs att du har en referenspunkt för vad som är bra 
och dåligt. Därför har vi två referenspunkter. Den ena är att ”vad vill du åstadkomma med 
det här” och den andra ”vem skall skapa det?” Det sistnämnda är användarna och det kan 
vara bra och dåligt för både användarna och företaget och det är kombinationen av de 
båda som skapar nyttan. Jag brukar säga att det är min kritik mot användarcentrering som 
den ser ut klassiskt. Det är att man frågar och pratar med användaren, men det räcker inte. 
Får man inte ut verksamhetseffekten så får man göra systemet en gång till. Det är alltså 
kombinationen av dessa två som är det viktiga och samtidigt det svåra och det är det vi 
satt fingret på. Det är klart att ledare vill att systemet skall vara bra för användarna, men 
det måste även vara bra för företagets nytta. Jobbar man i en ledningsgrupp så måste man 
lära sig att prata deras språk. Första gången jag använde en effektkarta var i ett 10-
veckors studentprojekt, där det ingick en rad olika utbildningar. Som vanligt gick det nio 
veckor och ingenting blev gjort. Det var bara prat, prat, och prat fram till sista veckan. 
Detta blev sedan ett sommarprojekt där en konstnär, en dramaturg, en databas kille, en 
grafiker, en projektledare, en flash programmerare och jag ingick. Det som jag har lärt 

 



 

mig är att folk med olika kompetenser pratar olika språk och man tycker olika saker är 
viktigt. Vi har ett uttryck på mitt företag som heter ”hästrumpan”. Varje gång vi träffades 
i projektet så kom konstnären in på hästrumpan. Konstnären ville förmedla vad han ville 
få ut av det här projektet. Tänk er en Ingemar Bergman film där det är grått och medeltid 
och så går bonden och trälar på åkern och det enda han ser framför sig är en stor ångande 
hästrumpa för han ville förmedla känslan av den här historien. Vad en arkeolog hade sagt 
är att ”du är på vikingatiden och då hade man inte hästar som drag o.s.v.” Så historiskt är 
det helt uppåt väggarna och man såg databas killen vrida sig och försvann ut i sin egen 
värld. Detta dök upp som en "boomerang" hela tiden. Det som hände i det efterföljande 
projektet när vi jobbade med en effektkarta var då att den även dök upp då. Vi värderade 
då denna mot de saker vi skulle åstadkomma och det var då verksamhetsnytta, för vem 
och för vad. Passar den inte in där då får man utesluta den delen. För dramaturgen 
handlade detta mycket om linjärt berättande och parallella historier. Just ordet linjär är 
något som de använder och använder som verktyg och ser som något bra. Konstnären var 
precis tvärt om, han kom direkt till det olinjära och såg linjärt som något dåligt. Han kom 
hela tiden till att  ”man ska inte veta vad som ska hända” o.s.v. Det här var alltså inte 
frågan om två ord, utan det var olika värderingssystem. För konstnären var linjärt per 
definition något dåligt eller moraliskt dåligt, och tvärtom för dramaturgen. Man förstår 
alltså inte alltid varför hästrumpan kommer fram. Det är därför vi försöker jobba med 
folk i ledning och man måste försöka förstå vad som är deras hästrumpa, alltså vad som 
är gott och ont. Man skall försöka att inte prata om något som är ont för dem som något 
gott, för det går inte hem. 
 
Hur argumenterar ni praktiskt för användarcentrering? 
Om vi börjar med den övergripande retoriken så är det ganska enkelt. Vi har mission för 
hela företaget där vi vill förändra synen på IT från en kostnad till en investering, och av 
en investering förväntar man sig en effekt. En kostnad ses som något negativt. Detta är 
något som de flesta i ledningsvärlden förstår. Jag tror de flesta inom 
användbarhetsvärlden menar ungefär ”so what”. Det är vad vi vill åstadkomma. Ser man 
det inte som en investering så uteblir frågan om effekt. Hur vi lägger upp det rent 
retoriskt är att vi säger: "Har du ett IT projekt där du vill åstadkomma någonting är första 
frågan vad som är syftet med det." Detta räcker dock inte eftersom det oftast står i 
projektdefinitionen o.s.v. Det intressanta är att se hur vi har kommit dit. "Hur vet vi att vi 
har ett effektivt lager" etc. Vad vi gör då är att vi kopplar ett antal mätetal eller 
mätpunkter till detta och sedan en mätmetod. Sen kan du strunta i och mäta det, men bara 
man får upp vad som karaktäriserar vad vi har nått. Detta i verksamheten är det vi sätter 
upp. Sen tittar vi på vem som skall skapa dessa effekter, och det är användarna som är ett 
antal människor som vi hjälper med organisation och IT system. Målgrupperna ser vi inte 
som organisatoriska hemvister utan som de som använder systemet och har snarlika 
behov, tänker på likartat sätt o.s.v. Varje målgrupp har ett antal användningsmål, d.v.s. 
vad är det som är intressant med systemet? Tar vi t.ex. resehanteringssystem som man 
skall rapportera i. Det gjorde vi för Ericsson där vi hade två målgrupper som vi kallade 
för ”de slarviga” och ”de ordentliga”. De slarviga karaktäriserades av att de 
rekonstruerade vad de gjort i efterhand genom att kolla igenom kalendrar o.s.v. och kom 
fram till en karta. Sen hade vi de ordentliga som hade en lista där de bockade av saker de 
hade planerat. Det är två helt olika mönster, man gör på två olika sätt, man beter sig på 

 



 

två olika sätt och man olika behov från ett stöd. När man tittade på användningsmålen där 
så för de slarviga behövde man ett stöd för att rekonstruera sin vecka och på det kan man 
hänga mätvärden och se hur de har lyckats med det o.s.v. På samma sätt kan man mäta 
det och ha det som en påminnelse. Det är på samma sätt med de att man kan välja och 
mäta och se att man har uppnått målen. På de här målen hänger man ett antal åtgärder 
t.ex. vad gör vi konkret för att stödja det här och det kan vara som vi hade, en karta med 
spår där man kunde se snuttar av resor man gjort o.s.v. Hypotesen som vi ställer då: Givet 
det här syftet med de här mätvärdena, vi har de här målgrupperna och nå deras 
användningsmål med de här åtgärderna. Håller de här ihop? Då ställer man frågan given 
de här åtgärderna. Möter vi de här målen för de här målgrupperna, ja eller nej.  På samma 
sätt om vi fångar de här målgrupperna, om alla kan göra som de ska, har vi då nått eller 
tror vi att vi har nått, precis som i vetenskapen.  
Sen kan man då prata om det och lägga upp det på bordet och diskutera med 
projektledare etc. och man kan lägga till mål o.s.v. Det är det vi försöker få 
ledningsperson och PJ att förstå; att det är det här ni vill, men det är de här människorna 
som kommer att skapa det. Sen kommer vi in på åtgärderna, det är egentligen naturlag 
nummer två ”det finns bra och dålig design”. Det finns design som stödjer de här slarviga 
i att rekonstruera och det finns de som inte gör det. Vi vill hitta det som fungerar i den 
kontexten. I ett helt annat sammanhang kan detta vara en dålig lösning. Jag brukar ta 
exemplet med Winzip. Jag har aldrig stött på någon människa som använder Winzip 
wizard och jag brukar dra det exemplet varje gång på föreläsningar och sånt. Ändå är det 
så att varje gång man installerar Winzip så är det första man får upp wizarden. De trycker 
användaren ditåt, men ingen vill. Problemet är att lösningen är fel till det här problemet. 
Gör tvärt om. Världen över måste folk kryssa bort etc. Ta då det i ett 
lagerhanteringssystem så har du pengar och tid helt plötsligt. Det är kopplingen mellan att 
"det här är inte bra" och det faktiskt kostar pengar är det man måste åstadkomma. Det är 
alltså de termerna, för det är det som det handlar om i slutändan. Får man ihop det, då tror 
jag att det finns en chans. Sen så skall man ju veta det jag har lärt mig att beslutsfattare 
kan man tänka sig att det är deras specialitet att fatta beslut. Så är det faktiskt inte, om jag 
skall vara lite krass. Det är väldigt svårt att hitta personer som verkligen vill fatta beslut. 
Jag tycker det är fascinerade med tanke på att det är det de skall göra. Det är ett av de 
problem som vi har stött på. Hur får man tag på personer som är beredda att och både kan 
och vill, fatta beslut. Det är inte så lätt och där får man hitta på lite trick. Ett av tricken vi 
har valt är att påverka ledningsgrupper och det är en tuff väg. Det är också något vi inte 
har så stor erfarenhet av, men som affärskonsulter har mer erfarenhet av. Den andra biten 
är att jobba med projektledare. Fördelen med det är att de inte har lika mycket att säga till 
om, men de har sitt projekt och de har sin budget och med den kan de bestämma lite 
grann i alla fall. Det är ett sätt att faktiskt komma in och få förändring. Den bästa 
strategin för att få förändring tror jag är att göra projekt, eller göra exempel, som faktiskt 
funkar. Du gör ett projekt på ett sånt sätt så att de som är med säger att ”det här var jätte 
bra” och du kan visa på att den effekten uppnåddes och du uppnådde vad du ville. Sen 
kan man lyfta upp det i alla sammanhang när du pratar, både inom ett företag, och vi som 
företag när vi pratar med andra företag. Att jobba med ledningsgrupper kräver mycket 
mer och vi inom den här branschen har inte den erfarenheten och är inte heller bekväma. 
Jag vill inte gå runt så här (i skjorta och slips), men det är så det är i den världen. Det är 
så simpelt. Sätt på dig det så kommer du bli bemött på ett annat sätt, tyvärr. Där får man 

 



 

vara lite pragmatisk, och då kan jag säga att det är väl den tredje fördelen vi har som 
företag. Vi vill det här, vad tror vi kan ta oss dit. Att ha en organisation där man kan 
ifrågasätta är väldigt viktigt. 
 
Vad har ni för argument för att sälja? 
Strategin för att sälja är först att titta på vem det är man säljer till. Där är det en skillnad 
mellan ledningsgruppen. T.ex. projektledare och folk i ett projekt. Grejen är att man 
behöver ha med båda i slutändan, för du kan inte trumma in i ett projekt och säga att 
ledningsgruppen har sagt att du ska göra ”så här och så här”, men då går det inte. Det är 
en del i det. Vi börjar med ledningsgrupper och går mot beställare och har väll 
omvärderat det lite för att det är för tungt. Där vi är nu går det bra, men ska man ut på 
bredden så går det inte. Som på det viset vi gjort genom att skriva en bok, och debattera i 
Computer Sweden. Den andra strategin är att jobba mot projektledarna. En sak som vi 
funderar på är att utbilda projektledare i effektfokus. De kommer inte vara några 
"användbarhetsmänniskor" men de kommer att kunna ta in den typen av människor i 
projekten för att jobba på ett visst sätt. Om man paketerar budskapet så beror det på vem 
man pratar med. Det är nog viktigt att utbilda projektledare i effektfokus, för problemet är 
idag att de mäts på tid och kostnad. Det som händer när man startar ett projekt är det att 
skygglapparna går på och projektet blir sig själv "knock". Det finns inget incitament som 
lever längre än projektet. När projektet är slut och effekten börjar ticka så är projektet 
borta alla medlemmarna är spridda och det finns ingen att hänga. Det är den ena aspekten. 
Den andra aspekten är det är ingen som mäter. Jag har hittills i alla mina år inte mött 
något företag som följer upp den här IT investeringen, med att ”fick vi ut det vi hade 
tänkt”. Inte ens när man erbjuder och göra det gratis, vilket är helt otroligt. Min analys av 
det hela är att för en beställare/kund så finns det ett likhetstecken mellan produkten och 
effekten. Köper jag ett lagerhanteringssystem får jag ett effektivare lager per definition. 
Då brukar jag säga att det är som en bil. En tar mig från punkt A till punkt B. Om jag har 
ju barn och en Porsche, är det en bra bil? Får jag ut den effekten jag vill. För leverantörer 
så är det projektet lika med produkten. De går in och tjänar pengar på projektet och det är 
det som är deras uppdrag och det finns ingen som piskar dem på nått sätt att hålla tiden, 
d.v.s. inga incitament. Användaren, arbetet är lika med produkten, d.v.s. ”det är jag som 
gör någonting med den här produkten”. Inget fokus är det som är helheten, utan det är 
bara olika perspektiv. Vad det handlar om är att lyfta sig från att beställaren är lika med 
produkten och få beställaren att ta till sig att det faktiskt produkten ger effekten. Då får 
man liksom både jobba med beställaren och ge den ansvar och befogenheter att styra den 
processen. Man måste jobba med projektet och försöka få dem att förstå att det inte bara 
är projektet utan produkten skall vara lyckad. Det sista är att när de gör ett arbete så skall 
det uppfylla den effekten. Det tror jag är just för att man har olika perspektiv så har man 
inget incitament att varken mäta eller ändra på arbetssätt. Det är en utmaning, och det har 
ni väl fått lära er i skolan att alla förändringar tar minst två år. Att förändra en sån här sak, 
det tar tid.  
 
Upplever ni att det är stor skillnad mellan olika organisationer när det gäller 
motstånd mot ert arbetssätt? 
Det som är skillnaden mot -95 när man berättade att man jobbade med användbarhet så sa 
folk, ”jaha? det låter bra”. Idag finns det organisationer där man inte bara vet vad det är 

 



 

utan håller på med det mer eller mindre. Dock kan man fortfarande komma till företag 
och få samma bemötande som för tio år sedan. Idag skulle jag vilja säga att folk vet vad 
användbarhet är, i alla fall användarvänligt. Det finns åtminstone ett likhetstecken med att 
det är någonting bra. Sen kommer de vanliga argumenten ”kostar det inte extra”, ”är det 
inte ytterligare en person”. Men det är inget extra, det jobbet som görs i jobbet idag. Det 
görs interaktionsdesign idag också, men det är bara fel personer som gör det. Att göra en 
ändring i D-fasen innan man har gjort någonting kostar ett. När du har börjat komma in i 
designfasen kostar det tio, hundra i implementationsfasen och så tusen- och uppåt i drift. 
Det är ju så det hänger ihop. Gör man någonting i designfasen och det faktiskt blir fel, då 
sitter man med en 100-kostnad. Det behövs alltså inte så mycket tidigt, det är så vi jobbar. 
Vi har gått från 100-kostnad till 10-kostnad, när vi håller på med effektstyrning. Så 
oavsett om vi håller på med designjobb, så om det är fel idé så hjälper det inte. Då gäller 
det att ta reda på hur man gör rätt saker. Hur skall vi åstadkomma effekterna och sedan 
koppla de till målgrupperna? Det som är intressant med den kopplingen är att ibland kan 
man komma och säga ”ni vill det här, men det finns ingen som kan göra det åt er”. ”Vi 
vill bli störst i världen”, tyvärr, det hänger inte ihop. Ni får nog göra er hemläxa. Ni 
kanske får ändra er organisation, ni kanske inte ska jobba med innesäljare eller ni kanske 
måste ändra incitamentsprogrammet för era innesäljare. Man kan se de kopplingarna 
väldigt tidigt. Istället för att när man har byggt systemet och folk inte rapporterar eller 
vad det nu är. Vi har jättemånga sådana exempel där det verkligen slår helt snett. Jag 
upphörs aldrig att förvånas.  
Jag kan säga att det "bränns" oerhörda mängder pengar i onödan och kan säga med gott 
samvete att det inte kostar mer, det kostar mindre. Det är inte så att man kan stoppa in 
användbarhet och så blir det billigare. Om man tänker till på rätt sätt så blir det billigare. 
Det är i den argumentationen man måste få hem mer exempel. 
EU har det här Lissabon fördraget där vi ska bli produktivast i världen 2010. För ett år 
sedan kom de på att halva tiden hade gått och det har inte gått uppåt, utan snarare neråt. 
Så mycket tid som vi lägger, jag menar IT är ju en del som ska bidra till det här och så 
mycket fel det blir både i slutändan och medan man driver processen, så tror jag att här 
har vi en pott och hämta för att faktiskt bli bättre. Egentligen borde man ställa upp i EU 
och ge de här kriterierna som vi behöver för att få bra system. Jag tror att det finns 
jättemycket att hämta där. Grejen är då, hur argumenterar man då för att det blir så? 
Egentligen är det ju därför vårat företag finns, just för den argumentationen. Man kan 
säga att vi är en instans för att försöka göra detta på riktigt.  
 
Hur ser det ut i övriga världen med användarcentrering? 
USA är bäst på att marknadsföra sig även inom det här området. Vi skall försöka sätta 
ihop en internationell konferens till nästa år i Malmö och vi är fullt medvetna att om man 
ska få hit folk bör man dra hit Cooper, Creative Good och några andra. Däremot kan jag 
inte påstå att i USA är där man jobbar bäst. Det behöver inte betyda att det inte finns 
guldkort, eftersom det är en mycket större marknad och jag lovar att det görs mindre 
användningsarbete per capita än motsvarande i Sverige, men det kvittar eftersom det är så 
stor marknad. Det de har tagit fram är ändå bra metoder och de är bra på att sälja sig 
o.s.v. I Europa skiljer det sig jättemycket. Holland är bra. Tyskland fick sig en jätteknäck. 
, deras ekonomi gick ju ner ordentligt och ICON var inblandad där ett tag. Så vitt jag vet i 
Europa så görs det inte mycket. Men som jag ser det är det just inom universitet och inom 

 



 

ramen för vissa EU projekt. Sen så har vi en skola i Skandinavien som är etablerad där vi 
t.ex. participatory design. Visst det är jättekul med fackföreningar o.s.v. men om man 
tittar i praktiken så är det ju inte så det fungerar och ofta är dessa stora och långsamma 
saker som så vitt jag kan se sällan händer. Jag tror att vi måste bli mer pragmatiska och 
effektiva, visst det är jättekul med den typen av projekt, men nu ska vi faktiskt försöka 
göra något. Visst, vi behöver kanske inte göra 100 %, men gör vi 80-85-90 % så är det 
tillräckligt bra. Det finns också ekonomer som pratar om 80-20. Jag tror att man väljer 
själv. Ett exempel från Malmö högskola är när någon filmade 5000 timmar på ett 
reningsverk där detta sedan skulle analyseras o.s.v. Visst får man bidrag, men det finns 
ingen som vill eller kan betala för det. Om vi går in och gör en studie på tre personer per 
målgrupp och det kan fånga 85-90 % av det som är problemet, det räcker. Det är bättre 
det än att vi inte gör någonting alls. Att hitta de här något kostnadseffektiva sakerna man 
kan göra är det jag tror är lösningen. Sen skulle jag ju självklart vilja ha pengar att studera 
5000 timmar film. Jag blir sämre desto mer tid jag har. Jag behöver en piska på mig. Jag 
behöver deadlines och veta vad det är jag ska åstadkomma. Jag tror att det finns något 
inneboende gott i det också. Sen kan man fråga sig finns det inte något som är noll?. Det 
kanske det finns, men jag tycker att ramverket i huvudet skall vara ”vad skall vi göra för 
att åstadkomma det här” och det finns något som heter interaktionsdesign sport. Jag 
menar man kan åstadkomma rätt mycket på tio minuter. Jag fick en fråga för många år 
sedan. Jag hade räknat på interaktionsdesign för ett projekt till 24 timmar och sen så kom 
han och satte sig på huk och sa ”kan du halvera tiden”. Då tänkte jag ”tror du jag har gjort 
det här för att jävlas eller saltat räkningen, nej jag har satt den tid jag tror det tar för att 
göra ett bra jobb”. Då sa jag ”du jag kan göra det på fem sekunder” också ritade jag en 
fyrkant och sa ”varsågod, det här får ni för fem sekunder”. Det är klart att det finns en 
nedre gräns där man kan säga att det inte är värt det, men jag brukar säga att test och 
utvärdering så ”är ni inte beredd att göra ändringar så lägg inte ner tid på det här”. Ge mig 
10000 i handen så sätter jag en stämpel och säger att det är bra, om det är det ni ändå vill 
ha. Jag har aldrig varit med om en test eller utvärdering som inte pekat på saker som 
faktiskt kan förbättras. Men annars har jag suttit på GE Capital i London där de skulle 
sälja försäkringar på nätet. Där var de uppe i max 36 bilder, och genomsnittet mellan 15 
och 18 vid köp av försäkring. De insåg att det inte var bra och undrade man inte kunde 
hitta några genvägar o.s.v. Till sist frågade jag ”hur gör ni idag?”. ”Ja, vi har sån här 
teleförsäljning som sitter här i rummet bredvid”. ”Är det ingen som har pratat med dem 
om hur de gör idag?”. Då satt jag en och en halv timme och lyssnade och ställde frågor 
emellanåt och förenklade hela gången. Genom att lyssna och komma fram till att det finns 
sådana enkla begrepp som ”familj, medresenärer med familj, o.s.v.”. Hyfsat enkla saker, 
men som gav större förståelse för hur man gör när man säljer försäkringar. Jag vet att den 
processen blev väldigt mycket bättre. Det är det jag menar, om pragmatiken genomsyrar 
så kan man göra väldigt mycket. Det är därför vi vill sätta ihop den här konferensen.  
 

 



 

8.2 BILAGA 2 
 
Hur länge har ni arbetat på Guide Redina? (När startade företaget?) 
Som företag så har det hållit igång sedan 1988. Användarcentrering har vi arbetat med 
sedan mitten av 1990-talet. Vi har institutioner här på Uppsala universitet som har 
datakurser inom datainteraktion. De arbetar vi mycket med idag. De flesta som vi 
anställer kommer därifrån.  
 
Har ni föreläsningar då? 
Ja, vi har dels de då som har varit där tidigare och så har vi då de som är där halvtid på 
institutionen och halvtid hos oss. På detta viset har användarcentreringen kommit in i 
företaget. 
I början var det bara en person men sedan har det växt.  Så vi har väl 5 stycken 
specialister idag inom användarcentrering plus att alla utvecklare har gått interna kurser 
på Uppsala universitet. För att få lära sig vad det innebär att arbeta med 
användarcentrering.  
 
Vilken är din egna position inom Guide Redina? 
Jag arbetar som sälj- och marknadsansvarig.  
 
Vilken typ av arbete utför ni då för företaget? 
För min del så rör det sig om att sälja in projekt på nya kunder och befintliga kunder och 
säkerställa beläggningen.  
 
Vilken sorts kunder är det ni arbetar med? 
Vi arbetar relativt mycket med offentlig sektor. Det är landsting, myndigheter men även 
en del privata företag oftast större.  
 
Då du beskriver din roll och era kunder, går ni då ut och säljer in era projekt efter 
ett koncept eller en kravspecifikation som de då ger er? 
Ja precis, vi har då folk idag som arbetar mer uppsökande och letar reda på kunder som vi 
tycker skulle passa oss och försöker träffa dem och inleda en relation oftast i långsiktigt 
arbete. Vi börjar med att presentera utbudet och att vi arbetar för användarcentrering. 
 
När ni talar om en relation till kunden, har ni då en säljare som följer med och 
skapar långsiktiga relationer, men även en tekniskt kunnig person som har 
kompetens inom det området som skall studeras? 
Det är lite olika för oss. De som arbetar med försäljning har oftast bred kunskap på teknik 
och användarcentrering. Så i säljsituationer så har vi ibland med extra folk men inte alla 
gånger. När vi sålt in ett projekt är det lite annorlunda. För då har vi en 
försäljningsansvarig som är ansvarig för avtal och liknande. Sedan har vi en kundansvarig 
som oftast är en konsult eller en projektledare på plats, inom kundens företag. På så vis 
får vi en bättre relation med kunden som blir tätare och mer kritisk i det arbete som 
utförs. Så man skiljer lite grann på pengar och uppdrag. Sen har vi säljlektioner för dem 
som kan tycka det är lite jobbigt att inte blanda ihop detta då. 

 



 

Hur har ni valt att arbeta med användarcentrering i generella drag? 
Vi arbetar egentligen med två saker. Det ena är rena expert uppdrag där kunden tar in 
våra användarcentrerings experter som en ren resurs för att säkerhetsställa 
användbarheten för en produkt eller en tjänst. Här är utvärderingar ganska vanligt sätt att 
arbeta genom att vi gör fältstudier.  
 
Kunden kanske inte har så bred kunskap går ni då ut och letar upp vad som är 
nyttan och behovet för att stödja användarcentreringen i dessa fältstudier? 
Ja, när vi träffar kunden i säljsituationer så handlar det väldigt mycket om att kunna 
lyssna in kunden. Ställa öppna frågor och se på vilka områden som behövs analyseras. 
För inom vårt företag så täcker vi allt: infrastruktur, utveckling, verksamhetsutveckling, 
användarcentrering, tester alltså hela spannet. Så vi är väldigt breda, vi använder oss 
mycket av att kunna hålla oss på duk med de inledande diskussionerna och att kunna 
ställa öppna frågor. För att hitta användarcentrerade uppdrag, då rör det sig oftast om det 
man kan känna igen. Då är det att kunden ofta skall ha utveckling av system, så hör vi 
alltid med kunden om det är med ett användarcentrerat arbetssätt.  
Sen hör man även om de har mycket problem med ett system, support o.s.v. det kan vara 
tecken på att de har problem med användbarheten. Det kan till och med vara så att vissa 
system inte används alls eller har så pass låg användning så att de inte räknas som de 
används. Det kan vara tecken på att kunden har problem med användbarheten. Det kan 
också handla om att designa nya webbplatser eller uppgradera nya webbplatser eller 
uppgradera system att kunden vill att man tittar på det med ett användarcentrerat synsätt.  
 
Vilka argument är det då som stödjer ert sätt att arbetar med användarcentrering? 
När vi talar med kunden om användarcentrering så talar vi om nästan lika mycket ett 
synsätt som ett arbetssätt. Till en början handlar det mycket om att få kunden att förstå att 
det är användaren av en produkt som ger effekten i en organisation. 
Man bygger oftast upp en tjänst eller en produkt för att få ut en nytta i verksamheten. Om 
tjänsten eller produkten inte stöder ett sätt som passar slutanvändaren så leder det till en 
dålig användning av systemet eller felaktig användning av systemet. Vilket innebär att 
effekten kommer att vara väldigt låg. Så kunden får inte tillbaka sina investerade pengar, 
det är grundtesen för vad vi arbetar med. Sen kan man då dela in den på olika sätt. Vissa 
ser användbarhet, som, vi brukar kalla det "svart på vitt" någon inom kundens företag vet 
att något i systemet är fel, men behöver bevisa det för sina chefer för att kunna göra om 
någonting. Då kan vi göra en utvärdering eller en studie för att utvärdera problemet.  
För en del IT-chefer så handlar det om att utvecklingen av systemet är en ganska liten del. 
Ofta är det förvaltningsfaser som är den långa livstiden på ett system, och är oftast en 
väldigt stor kostnad. Då visar studier att de täckta användningsområden och användarnas 
behov inte har hittats. Så mycket av förvaltning handlar om att implementera behov som 
man inte visste om och att hitta vad som är rätt och fel. Då visar studier på att om man 
kan fånga om sådana delar tidigt i processen så tjänar man in ganska mycket av 
förvaltningskostnaderna och på utdragen tid så ger det tillbaks ganska mycket pengar. Så 
det är också ett argument som många IT-chefer som arbetar med stora system tar till sig. 
För en del IT-chefer så är det en övertygelse att användaren måste vara med och man tror 
på det. Precis som vi så tror alltså också beställaren på det. Därför så väljer de konsulter 
som har ett användarcentrerat arbetssätt. Andra får inte vara med och lämna en offert på 

 



 

utvecklingen eller arbetet överhuvudtaget. Utan beställaren ser det som en viktig del. För 
många myndigheter så är det att man trycker på det här och även i arbetsmiljölagen så är 
där paragrafen som säger att man skall ta med användaren vid utveckling av nya system 
för att säkra dem. Eftersom det är precis som man står på ett verkstadsgolv så är det en 
del av ens arbetsmiljö. Då skall arbetsplatsen vara arbetsmiljösäkrad. Så för många 
myndigheter som vi arbetar med så är det dessa krav som kommer uppifrån som är en 
viktig anledning varför man arbetar på det här sättet och försöker säkerhetsställa det.  
Så det är lite olika beroende på vilka man träffar. 
 
Vill beställaren att ni skall komma och titta på användarcentreringen eller vilka 
bitar vill beställaren att ni skall komma och titta på? 
Det är väldigt olika. 
 
Hur ser det ut vid upphandlingar? 
Det handlar det om att fylla i kompetensområden oavsett om det är radantal eller 
specifika produkter som skall utvecklas. Då är det ju så att man får försöka fylla i så bra 
man kan då och så utvärdera kunden på det man skickat in. Det är ju en mindre del av 
försäljningen för oss. Det är bra att ha radantal men inte där man gör större affärer 
egentligen. Utan vi arbetar mer med att vara ute och hålla koll på marknaden och känna 
till när kunden skall förnya sina system. Då handlar det om att bygga nya system och då 
jobbar vi mer med att bygga dessa genom ett användarcentrerat synsätt i sin helhet. Men 
ibland är det kunden som har egna IT-avdelningar, men inte kompetensen inom 
användarcentreringen och användbarhet, som hör av sig och säger att vi tror att detta är 
ett område som är en viktig del men vi har ingen riktig kompetens och vill att vi skall 
komma och titta på de bitarna. Så det beror lite på hur organisationen ser ut och hur 
mycket de har att göra själva. De köper in konsulter eller spetskompetenser för att täcka 
upp. Så det beror en hel del på vem som är beställaren om det är ett helt nytt system eller 
bara vissa delar av ett befintligt system eller vissa delar av utvecklingsprocessen.  
 
Har ni då en speciell strategi inom säljteknik när ni går till en kund? 
Det beror på vilken relation vi har till kunden, hur mycket vi vet om dem och så. Vet vi 
att de kommer efterfråga en specifik kompetens så tar vi med oss en som är väldigt bra på 
det då. Om det så gäller en teknisk miljö eller användningsområden. Någon som är expert 
på det området. Men om vi inte känner till det och träffar kunden för första eller andra 
gången så går vi oftast ut en och en. Då handlar det mycket om att ta reda på vilka behov 
som måste uppfyllas hos kunden och hur vi skall skapa en relation till kunden. Så ren 
säljteknik där är att ställa väldigt öppna frågor 
 
Är det viktigt att komma med egna erfarenheter och lösningar direkt? 
Både och, skulle jag vilja säga. Rent tekniskt skulle jag vilja säga att det är ett problem 
när man är ute och träffar kunden. Så ställer man en fråga till en kund så får man en 
köpsignal så "hugger" man direkt på den. Då får man sälja på det då vilket inte alltid 
fungerar som vi tänkt oss. Vad vi då försöker göra är då att inte stänga in oss och 
avgränsa området genom att fortsätta att ställa öppna frågor för då dyker det oftast upp 
fler än en köpsignal. Så då har du plötsligt fler än en offert, då har du köpsignaler på 
flera. Så min rekommendation är att inte hugga på första köpsignalen. Så rent praktiskt 

 



 

använder man första timmen i ett kundmöte med att ställa frågor på det man tror kunden 
har behov inom, och sedan nästa gång komma tillbaka med en expert inom varje område 
som kommit upp på det mötet. Annars kanske man missar flera affärer. 
 
Händer det ofta att ni kan sälja in mer än en specifik del till kunden? 
Något uppdrag är alltid det första. De köpsignaler man får kan vara olika prioriterade. Det 
kan vara något som är väldigt akut vilket blir sånt som man tar tag i först, det är oftast de 
som kommer i det första uppdraget. Men kan man då lära sig att prioritera de andra 
delarna så kommer de förr eller senare att komma upp och få dem att känna till dem. För 
när man kommer dit så vet de att när vi kommer dit så har kunden fått lära sig mycket om 
vad vi gjort och vilka olika typer av lösningar vi har. Tricket med det hela är att bygga 
upp en relation med kunden. Vi brukar säga att nya kunder är dyra kunder. Befintliga 
kunder gör man oftast lättare affärer med. Det är kortare beslutstider, inte alls lika mycket 
arbete med lära känna kunden exempelvis genom affärsresor o.s.v. 
 
Brukar ni uppleva problem med att sälja användarcentrering? 
Ja, det finns ju flera problem egentligen. Kunden är väldigt teknikfokuserad. Trenden har 
varit så under en lång tid. Men vi upplever att trenden går mer och mer mot 
användarcentrering. Vi tror att det ökat med 200 % de sista 5 åren så har det kanske gått 
från 1 % till 10 % som tittar på användarcentreringen. De är väldigt många fortfarande 
som inte har någon aning om det än utan är fortfarande bara fokuserade på tekniken. 
Det är även en väldigt liten grupp som känner till området eller som kan ta det till sig på 
en gång så det behövs lite tid fortfarande. Det är en generationsfråga också, en del IT-
chefer är "burkkramare" de värnar gärna om det som de kan då. Då är det oftast lättare att 
sälja in till verksamheten än till IT-avdelningen. För det är verksamheten som sitter på 
problemen och vet vad det är som inte fungerar. Men för IT-avdelningen så är det bra 
men det är ingen som kan dra nytta av det mer än dem själva inom verksamheten. Så det 
kan vara mycket lättare att sälja in till själva verksamheten. Däremot är det oftast IT-
avdelningen som då sitter på pengarna. Så det kan göra det hela väldigt komplicerat.  
Problemet är även att man uppfattar att det tar väldigt lång tid att lägga till det i IT-
projekt, det blir dyrt. Man tittar mer på direkta kostnaderna och inte direkt så mycket på 
effekterna.  Man tycker att man redan har gjort det, exempelvis: "Vi har frågat våra 
användare, vi har fyra stycken A4-sidor med krav och gör utveckling utifrån det." 
Men det är ju inte användarcentrering. En önskelista är något som många blandar ihop 
med användarcentrering. Många som blandar ihop grafiska delarna i gränssnittet med 
interaktions design. Det kan vara svårt att förklara skillnader mellan dem. Så det är klart 
att det finns problem med att sälja in användarcentrering, så är det. Det största problemet 
är hur man lyssnar på användaren, och tycka att det är viktigt. Tycker beställaren inte det 
är viktigt, så spelar det inte heller någon roll vad jag säger som säljare. Men vi tycker att 
det håller på att vända, men resan är lång. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tar ni med slutanvändarna redan i början av ett projekt? 
Det beror lite grann på vad man skall genomföra. Om man skall vidareutveckla en 
applikation eller göra en ny applikation vilken typ av användarcentrering man väljer. För 
att spåna fram en helt ny applikation så är "workshops" med slutanvändarna ett jättebra 
sätt. Men det som vi alltid brukar göra som inledande och som vi använder oss mest av är 
fältstudier. För som vi ser det skall systemet stödja användaren. Användaren i sin tur skall 
ju stödja en process i företaget. Många kortsluter det genom att säga att systemet skall 
stödja processen. Vi ser det inte så. Vi ser det som att systemet skall stödja användaren. 
Det är sällan man jobbar direkt efter processer som användare av ett system. Så vad vi 
gör mycket är att vi åker ut till slutanvändarna och tittar, sitter ner bredvid med dem 
under en dag eller två och ser hur de använder befintliga verktyg idag eller hur de annars 
arbetar med frågorna idag. Så att man på plats kan se hur de arbetar, ställa frågor på plats 
och så. För oftast är det saker som de gör som de inte tänker på att de gör. Exempelvis: 
varför har ni olika färger på pärmarna? Jo, därför att vi skall veta var vi är i systemet och 
vilken nivå de är på. Hade vi ställt frågan så hade de inte kunnat svara på det för de hade 
aldrig tänkt på det. Så vara ute hos användarna och kunna ställa frågor på plats tycker vi 
är det absolut bästa för att se hur det fungerar. För vissa är det väldigt stressade 
situationer, exempelvis så skall de utföra något i systemet samtidigt som telefonen ringer 
eller någonting annat då. Vissa kunder vi jobbar med exempelvis polisen som är ute och 
åker radiobil hela dagarna, så har vi suttit med dem och vad innebär det då när ett larm 
går. Vilken information som är viktig. Hur prioriterar man och vad innebär det då, är man 
stressad o.s.v. det har en stor inverkan på hur systemet skall byggas upp. Hade vi suttit 
hemma på kontoret och försökt lista ut detta så hade vi aldrig kunnat sätta oss in i det på 
rätt sätt. Referensgrupper eller workshops kan vara bra i vissa fall men vi ser också att det 
finns en risk med att man tar några användare som gisslan och säger att dessa har ju sagt 
så här och byggt systemet utifrån dom. Det gäller ju också att vara väldigt bra på fötterna 
när man väljer ut dem. Vi använder det i vissa fall, men i verkligheten så krävs det att vi 
är ute på plats.  
 
Finns det argument som inte fungerar när man säljer användarcentrering? 
Det görs en del undersökningar, de flesta görs i USA när det gäller användarvänlighet. De 
tas ofta med en stor nypa salt av beställaren. Exempelvis studier visar att man tjänar en 
USD, per 10 USD, om man investerar i användarcentrering, och det brukar fungera sådär. 
Däremot är det siffror som rör dem själva, så är de väldigt intresserade. Men generella 
studier är argument som vi sällan använder oss av för det tillför inte så mycket. Det är 
mycket bättre att tala om förändringar på företag man gjort inom samma bransch och 
vilka erfarenheter man fått ut av dem.  
 
Kan ni då sätta upp värden på att dessa effekter genom att visa kunden att de 
kommer att hjälpa dem att spara, - så här mycket pengar? 
Det är väldigt svårt, vi har inget att jämföra med. Vi har gjort många projekt, men vi kan 
inte säga att det blev så här mycket billigare utan användarcentrering. Så det är väldigt 
svårt att säga. Vi har pratat om det, om det skulle vara bättre om man kunde sätta en siffra 
på det, absolut, men det är väldigt svårt att göra det, enligt våran uppfattning i alla fall. 
Rent teoretiskt är det kanonbra argument, sånt argument skulle vara klockrent att sälja, att 
kunna säga att i ert fall kommer ni att spara exakt så här många kronor, och vi baserar det 

 



 

på det här. Men de modellerna blir oftast väldigt teoretiska. Om man tittar på sådana här 
värderingsmodeller som finns som exempelvis pengmodellen så tittar man mer på 
systemen än användningen av dem. Så det är inte helt lätt.  
 
Fungerar inte de argument på system som redan byggts, där ni kan visa att 
användaren kommer att spara så här mycket tid som de kan lägga på något annat 
arbete. Det i sin tur kommer tillföra att beställaren kommer tjäna, så här mycket 
pengar? 
Nej, man kan ju räkna så men tittar man på det efteråt så kanske det håller. Men frågan är 
ju om man sparar så mycket med den tid de för över då? Om de sparar en kvart per dag så 
kanske de tar en kvart lägre fika. Och det hjälper ju inte. Det kan vara ett argument i stora 
företag, men det är återigen väldigt hypotetiskt, jag räknar inte så. Om man hamnar där så 
att man skall räkna på det att man skall räkna fram vad det tjänar på för en kund så är 
man ute och cyklar. Har man någon sorts förståelse varför man skall jobba med 
användarcentrering så ser man ganska snabbt effekterna. De där kunderna som man skall 
räkna på för att få hem är det svårt att dels sälja in ett projekt och att sedan få det bra. 
Frågan är om det är värt att göra så, jag skulle säga, gå på något som är lättare.  
 
Om ni själva skulle vara kund, vilka försäljningsargument skulle ni lyssna på? 
Om jag skulle köpa in ett system, så handlar det mycket om för mig. Om jag går tillbaka 
och tittar på mig själv på vilka system jag använder. Så använder jag CRM-system, jag 
använder outlook. Min största önskan skulle vara att de stödjer det sättet jag arbetar på. 
Att de är anpassade efter mig, och inte tvärt om. Exempelvis så inom CRM-system så är 
det väldigt få som är byggda enligt användaren eller användarcentrerade principer och det 
går en massa onödig tid bara att göra enkla saker. Så skulle jag köpa in ett system, så 
skulle jag vara noga med att kolla så att det faktiskt stödjer dem som skall sitta med det 
och att det stödjer deras sätt att arbeta. Då vet jag också att det är ett system som kommer 
att spara pengar till mig och kunna arbeta effektivare istället för att jag sitter och blir 
förbannad på systemet hela dagarna. Det är nästan det viktigaste tror jag. För mig skulle 
det vara väldigt bra argument.  

 

 



 

8.3 BILAGA 3 
 
Vad heter företaget där du arbetar? 
Astra Zeneca, arbetar på avdelningen Clinical Information Science på enheten RAD 
(Research and Development). 
 
Var har ni förlagt verksamheten? 
Vi sitter i Södertälje. 
 
Hur länge har du arbetat med ditt nuvarande yrke? 
Jobbat som projektledare här i ca 4 år. 
 
Skulle du kunna beskriva din nuvarande roll inom företaget? 
Min egen nuvarande roll är projektledare. Mitt arbete är då att sätta standarder för hur vi 
skall specialisera våra system, och bygga våra system. 
 
Vilka sorters roller finner man på avdelningen Clinical Information Science? 
Programmerare, statistiker, analytiker, och dokumenterare (Den dokumentation som vi 
själva gör, skall sammanställas och föras in i ett system). 
 
Hur många är ni som arbetar inom på Clinical Information Science? 
Just nu har vi ungefär 25 anställda. 
 
Vad gör ni för sorts program? 
Just den avdelningen som jag arbetar på, utvecklar inga program från "scratch" utan vi 
återanvänder moduler och anpassar dem till system och applikationer inom 
organisationen. 
 
Hur arbetar ni för användarcentrering? 
Det beror på systemet. En del system som vi har där tänker vi inte så mycket på 
slutanvändaren. För våra slutanvändare har en hög datorvana och är van att arbeta med 
det systemen levererar. De är även välutbildade pga. att vi ger dem utbildning för att 
använda systemet. 
 
Vad menar ni med välutbildade slutanvändare? 
De system vi bygger finns ute på klinikerna som läkare använder, vilka är vana 
systemanvändare. 
 
Hur beskriver ni tankesättet inom hur ni anpassar system för slutanvändaren? 
Vår "gyllene regel" är att systemet måste ha ett naturligt flöde, detta sker i det grafiska 
gränssnittet. Har vi inte ett naturligt flöde är det inte heller självklart längre hur 
slutanvändaren skall använda sig av systemet. Exempel på frågor och problem som då 
kan dyka upp är att användarna måste skrolla upp på sidan för att komma till nästa sida. 
Här måste man tänka på var man placerar inmatningsrutor, knappar, och hur man 
presenterar text. 

 



 

 
Får du aldrig någon gång argumentera med slutanvändaren just varför flödet ser ut 
som det gör? 
Nej, nackdelen är att jag sällan träffar själva slutanvändarna.  
 
Hur löser ni då problem som kan uppstå med flödet för slutanvändarna? 
Vi har representanter som träffa själva slutanvändarna som arbetar med 
slutanvändartester. 
 
Får ni då argumentera med representanterna om varför systemet och dess flöde ser 
ut och beter sig på ett visst sätt? 
Ja, det händer. Här får vi förklara varför vi byggt systemet på ett visst sätt som sedan går 
ut till kunden, och inte slutanvändaren, eftersom det är kunden vi bygger för. Här måste 
vi kunna argumentera varför vi har valt en viss lösning på flödet i systemet som vi har 
valt. 
 
Upplever du några problem med dessa argumentationer? 
Väldigt sällan, ibland har de argument som håller då får vi byta plats och ändra i flödet 
och gränssnittet. Men vi är oftast väl insatta i vad slutanvändaren behöver.  
 
Vem är det som får dessa argumentationer med kunden? 
Ingen går in ny och behöver ta den diskussionen. För om en ny medarbetare har byggt 
upp  systemet med ett vakande öga på sig. Är det en ny kille eller tjej som byggt systemet 
följer alltid någon med på de mötena som är van vid användare och kunder. 
 
Ser du en fördel med att arbeta på detta vis? 
Fördelen med att bygga system internt som vi gör är att vi har en bättre förståelse för vad 
systemet skall fylla för behov och användas till. Exempelvis, så vet jag vem 
slutanvändaren är, och så. Men jag har en grundprincip som jag alltid utgår ifrån, det är 
att slutanvändaren är en fullständig "idiot", systemet måste alltså vara så självförklarande 
som det bara går.  
 
Kan du ge ett exempel på ett system där ni förutsätter att slutanvändaren är en 
"idiot"? 
Ja, exempelvis, PDA applikationer. I dessa system får vi en direkt kontakt med 
slutanvändaren. Vi lånar nämligen ut våra PDA'er till patienter som ingår i studier, dessa 
patienter varierar i åldrar och har helt olika datorvanor. Vissa patienter kanske inte ens 
vet vad en PDA är eller har aldrig suttit framför en dator. I dessa PDA'er skall de svara på 
frågor o.s.v. systemet i dem måste därför vara självförklarande. 
 
Kräver inte dessa slutanvändare en utbildning av er eller kommer med frågor? 
Vi har system som går ut på att lära sig systemet PDA:er, exempelvis, hur de skall logga 
in, svara på frågorna som vi har matat in i systemet o.s.v. men vid huvuddelen av 
systemen är det patienterna själva som skall svara på frågorna i systemet. Vilket då gör 
att den utbildning de då får där att exempelvis att det sitter en liten instruktionslapp på 
insidan av PDA:n. När man då öppnar upp PDA'n, beskrivs hur du exempelvis, "så här 

 



 

sätter du igång den" "här finns pennan". Sådana enkla saker som man måste tänka på när 
det gäller slutanvändaren. Men slutanvändaren måste ju använda det system jag levererar 
i vilket fall som helst.  
Givetvis får de även hjälp ifrån sin läkare hur de skall använda PDA:n. Det som är det 
intressanta här är att egentligen är supporten. Slutanvändarna ringer och ställer frågor till 
läkarna, eller sjuksköterskor, och får sin hjälp av dem vid frågor av systemet och inte av 
oss. 
 
Utvecklar ni hela PDA applikationerna för slutanvändarna? 
Nej, vi sätter oss ner och beställer de systemen från de som levererar systemen, vi 
utvecklar inte dem. Mitt ansvar där är att jag måste kunna skriva min kravspecifikation så 
enkel så att de bygger ett system som passar. Sedan gör vi i och för sig sluttesterna själva. 
 
Du utvecklar alltså kravspecifikationen själva? 
Ja det gör jag för att representera slutanvändaren eller min egna kund internt. Oftast 
fungerar det så här rent praktiskt. Exempelvis för oftast är det den interna IT-avdelningen 
på ett företag där IT chefen beslutar vilka system företaget skall ha. Medan 
slutanvändaren är någon som arbetar med själva systemet. Den slutanvändaren är väldigt 
sällan med och sätter kraven. Hon/Han (slutanvändaren) får väldigt sällan lämna 
önskemål. Så därför är det viktigt att försöka sitta och representera slutanvändaren. 
 
Så du träffar aldrig då denna slutanvändare som aldrig får säga något själva? 
Nej. 
 
Hur vet du då vad de vill? 
Det handlar ju om vad jag vill samla in, då måste jag försöka bygga upp den 
informationen på vad systemet skall användas till. Den viktiga frågan är ju, "vad är det 
egentligen jag skall samla in?" Sedan bygga upp något som samlar in det jag behöver. 
Och utifrån detta försöka se användarvänligheten i det, till slutanvändarna. 
 
Är inte det svårt och problematiskt att veta vad kunden har för behov? 
Jo det kan det mycket väl vara. 
 
Vad är det då som är problematiskt? 
Jag vet inte hur patienten/slutanvändaren reagerar för jag får aldrig den direkta 
feedbacken. 
 
Så det steget ut till patienten/slutanvändaren har ni inte? 
Nej, det steget ut till dem har jag aldrig. 
 
Du har alltså kommunikation mellan själva kunden/beställaren? 
Ja 
 
Ni utgår själv ifrån er egen kravspecifikation som ni själv skriver? 
Ja, som jag får gå igenom med kunden givetvis. 
 

 



 

Får ni då aldrig höra problem som uppstår mellan kunden och 
patienten/slutanvändaren när det gäller systemet som ni bygger utifrån er 
kravspecifikation? 
Nej, egentligen inte. Men ibland kan vi ha uppföljningar. Då tittar vi efter ute på 
klinikerna och frågar dem vad patienterna tycker om vissa saker.  
 
Vad får frågor är det då som dyker upp från er sida? 
Ja, om systemet är svårt eller enkelt att använda eller om exempelvis med PDA:erna. Så 
kan det frågor som berör datafrågorna som de svarar på i samband med att patienterna tar 
sin medicin. Där har vi ett påminnelse alarm som fungerar som ett "feedback" system 
som piper till ibland och startar då ett system, en dagbok, där patienten svarar på sina 
frågor. 
 
Vad gör ni med den informationen? 
Vi återkopplar den utifrån vad patienterna tycker 
 
Brukar den informationen stämma överens med patienternas på era förväntningar 
av systemet? 
Ofta så gör den faktiskt det. Det är väldigt sällan att patienterna tycker att systemen är 
svåra att använda. 
 
Hur kan detta fungera rent praktiskt? 
Främst därför att i vår organisation så sitter det erfarna före detta läkare och sjuksystrar 
tillsammans med IT folk, som vet hur det fungerar ute i praktiken.  
 
Alltså en projektgrupp? 
Ja, projektgruppen som skall utveckla systemet får en bra grund att stå på, genom utbytet 
av information. De har en bra blandning och olika erfarenheter. Sedan, självklart har vi 
sluttester som vi gör innan vi skickar ut det till kunden och slutanvändarna. 
 
Då stöter du aldrig på säljargument som just står för användarcentrering? 
Jo, självklart det gör jag. Exempelvis genom leverantörerna som levererar PDA'er till oss 
de försöker med olika säljargument för att få oss att köpa deras PDA och inte någon 
annans. Där talar de mycket för användarcentreringen. 
 
Motargumenterar du då, eftersom du blir kunden? 
Ja, jag måste argumentera för min sak. Varför jag vill ha det systemet och på vilket sätt. 
Så det är därför som jag lägger kraven på systemen och det är alltid en diskussion. 
 
Är det då användarvänligheten på PDA'n? 
Ja det är det. Jag ställer höga krav på användarvänligheten på PDA:n.  
 
Hur försöker då leverantören övertyga dig?  
Självklart, jag tror inte hittills att jag stött på någon leverantör som erkänner att de inte 
kan leverera de system som är satta efter mina krav. Jag har aldrig exempelvis hört från 
en leverantör "Nä, det där kan vi helt enkelt inte leverera." 

 



 

Vad är det för försäljningsargument de brukar använda? 
Exempelvis på en PDA, så har du en väldigt liten skärm att röra dig med. Så du måste 
kunna samla in och presentera dina frågor som du vill att patienter skall besvara i ett 
format som är anpassat efter en skärm. Då kommer ofta deras argument fram exempelvis 
som: "tydligheten här är då i färgskalor", "de är bättre o.s.v." " och istället att göra så som 
ni vill, så kan man göra så här." 
 
Vad är det då som gör att ni väljer en specifik PDA? 
Vi har väldigt styrda mål med vad det är vi vill ha. Men självklart så är den största 
säljaren idag priset på PDA:n. 
 
Köper ni alltid PDA'erna? 
Ibland köper vi och ibland hyr vi. 
 
Vad beror det på? 
Det beror på var den bästa ekonomin finns. Så man gör ett kostnadsöverslag och ser vad 
det skulle kosta att köpa dem gentemot att hyra dem. Men vi har även föredragna 
leverantörer när det gäller system 
 
Vad gör dem till det? 
Priset, ibland kan man säga att  "snålheten helt enkelt bedrar visheten". 
 
Hur brukar ni göra vid upphandlingar av systemköp utifrån leverantörer? 
Vi brukar bjuda in runt 3 företag av exempelvis PDA, och sen ställer vi dem mot 
varandra. Då får de presentera sina produkter utifrån ett givet designkoncept som vi ger 
dem. 
 
Med ett designkoncept menar du då en kravspecifikation? 
Ja, exempelvis det är det här vi har tänkt oss att produkten skall utföra för att fylla våra 
behov, och sen säljer de med dem. 
 
Vad brukar vara problematiskt vid upphandlingar? 
Ja, fällan man går i är tidspressen. Alltså man bjuder in leverantörerna, skickat ut sitt 
designkoncept, man vet vad man vill ha men inte en så tydlig uppfattning på hur det skall 
lösas. Och så bjuder man då in 3 stycken leverantörer så får de komma och "pitcha" lite 
idéer. Sen så får de inte så mycket tid på sig, de får 3 timmar på sig att sälja sin idé. 
Det första de gör är nästan alltid att prata om stabiliteten i sitt företag, hur många studier 
de har gjort. Vi har gjort så här många lyckade projekt, så här många olika kunder, vårt 
största projekt var så här stort, vårt minsta projekt var så här litet, inga begränsningar, 
man får bara höra massa varmluft rakt upp och ner. Oftast skiljer sig inte dessa 
leverantörer så mycket åt, men vår tid tickar. Ett exempel på ett företag som ville sälja in 
sitt system till oss en gång kom med 6 pers och 2 stycken som pratade i telefon direkt 
med sitt egna företag. Ett annat företag kom med en man. Så det varierar stort hur man 
blir bemött. 
 

 



 

Hur upplevde ni första intrycket när 8 pers kommer från en leverantör för att sälja 
sin idé som du beskrivit? 
Jag tror att vi alla som lyssnade på dem upplevde det väldigt negativt. De var helt enkelt 
för många. Vi upplevde dem inte som speciellt proffsiga bara för att de var så många. 
Skulle mer vilja säga att det företaget upplevdes som rörigt och ostrukturerat.  
 
Generellt om förhandlingar, vad upplevs negativt för er som kund? 
Många företag skickar säljare till oss, vilka inte är speciellt tekniskt kunniga. Vi vill inte 
lyssna på en säljare som inte förstår sig på vad vi vill höra. Säljaren blir då helt enkelt inte 
intressant. Av ren erfarenhet vet jag om leverantören är intressant redan när han lämnar 
offerten. Däremot är säljaren bra på att bygga upp relationer. Men om det är en teknisk 
lösning så måste säljaren förstå att de måste ha med sig någon som faktiskt kan presentera 
den. För sitter det då en väldigt tekniskt kunnig person från vår sida, så är säljaren rökt 
om han inte kan svara på det. 
 
Kan ni inte vända på det så ni får höra vad ni vill då? 
Jo jag har faktiskt gjort det, förra året. Där vi skulle ha en webblösning. Jag hade en 
väldigt tydlig bild av vad exakt systemet skulle leverera. Skickade ut mitt designkoncept 
till 3 företag. Fick tillbaka ett kostnadsförslag till att börja med, det får man alltid. Och 
sedan tittade vi och jämförde dem, och kom fram till om de hade förstått vad vi menat. 
Sedan satte jag mig i en telefonkonferens med dem. De fick inte ens komma till oss. När 
vi hittat den som stämde bäst fick de komma till oss. Där fick de 45 minuter på sig att 
sälja sin idé samt 15 minuter på sig att presentera sitt företag. Vi sa även det då att ni har 
1 timme på er, använd den väl. Och påpekade även att är det för mycket "business snack" 
så tröttnar vi. Genom att använda den typen av intervjuer så hade vi pratat med 3 stycken 
företag på en förmiddag. Fått de svar vi vill ha och på eftermiddagen tagit beslutet om 
vilket av företagen som skulle få projektet. 
 
Vad var det då som det företaget hade som inte de andra företagen hade? 
De hade den tekniska kompetensen, alltså svarade på våra frågor redan från början. Det 
som gjorde dem intressanta var att de började med att ställa en fråga till oss istället för 
som andra brukar göra med sitt säljsnack, det hade de "skurit" bort. 
 
Vad var det då för argument som de började med i frågan? 
Leverantören började med fråga oss "Vi vill vara säkra på att vi har förstått er rätt.",  
"Är det så här ni har tänkt er?", då började vi direkt diskutera mer ingående exakt vad vi 
menade och kom fram till en gemensam bild. Där vi påpekade på deras förslag vad de 
skulle ändra för att komma fram till vad som är rätt. Därefter så började de med att säga, 
"bra det är precis så som vi hoppades på" och sen körde de igång med sin försäljning.  
 
 
 
 
 
 

 



 

Händer det att kunden övertygar er om vissa fördelar som ni inte tänkt på, 
exempelvis användarcentrering? 
Jodå, det händer. Det händer att saker som inte vi tänkt på leder till en diskussion. Där 
leverantören kan visa på att, "vi kan leverera det ni vill ha men det kommer bli mycket 
bättre om ni lägger till det här eller det här.", då är det viktigt att man har en kunnig 
person med sig som förstår vilken innebörd det får för systemet. För att styrka vad det 
egentligen är som vi köper.  
 
Vad tog de upp där? 
De presenterade en teknisk plattform, en implementationstid som var mycket bra, 
presenterade en användarsupport som fungerade för oss och lite andra olika krav. 
 
Vad var det då som var negativt med de andra företagens presentationer? 
Vi hade satt upp en lista med kriterier som vi tyckte var viktiga. Som vi hoppades på att 
leverantörerna skulle kunna leverera. Till exempel, implementationstid, 
testningsprocessen, o.s.v. som vi hade satt upp på en matris. Dessa hade vi sedan värderat 
med olika värden där vi betygsatte det de sa. Självklart så ansåg vi att vissa kriterier var 
mer viktiga än andra som vi hade satt upp vilket kunde ge högre eller lägre poäng. Denna 
matris visste självklart inte leverantören något om.  
 
Hade ni kriterier för användarcentrering? 
Ja, jag hade det som krav. Alltså att det skulle vara användarvänligt. Det var ganska högt 
värderat, för systemet skulle användas intensivt under en period, och sedan skulle det 
avvecklas. Vi håller faktiskt på med att avveckla det nu, för det systemet har fyllt sin 
funktion. 
 
Var systemet till ett test då eller? 
Nej, vi kan sätta upp ett system som bara lever ett halvår, upp till ett år. Sedan har det 
systemet fyllt sin funktion, då avvecklar vi det.  
 
Avvecklar det hur då? 
Ja, då tar vi hem den data som systemet har genererat, och sen skrotar vi systemet. Ja, för 
vi äger ju inte systemet, det gör de som levererat systemet. Vi har inte ens systemet 
installerat hos oss. Så gör vi med många system, så fort de fyllt sitt syfte så "dödas" 
systemet. 
 
Hur funkar det? 
Ja, leverantören bistår med allting. De bistår med systemet och skulle vi vilja reproducera 
systemet så finns den möjligheten.  
 
Varför "döda" systemet, varför inte återanvända det på något annat ställe? 
Varje studie vi gör är i stort sett unik. Så för istället då försöka återanvända gamla system 
genom att bygga om systemet eller anpassa det till nästa studie. Så skrotar vi bara det, 
men behåller kravspecifikationen och all information. Sedan vet vi att leverantören har 
systemet kvar. Vi kan då bara ta kontakt med dem om ny studie och på så vis återanvända 
gamla kravspecifikationer. 

 



 

Hur får ni detta att fungera rent tekniskt? 
Genom att vi arbetar med moduler och mycket återanvändning av kod. På så vis kan vi få 
ett säkrare system till nästa gång för då vet vi att det funkar på ett visst sätt. Och vet vad 
vi lärt oss ifrån gamla projekt. Det nya systemet funkar så här, då måste vi vända lite på 
det gamla för att anpassa det till det nya.  
 
I stora projekt där ni lägger ut hela studier, hur ser kraven ut gentemot ett litet 
projekt? 
Helt annorlunda. Då gör vi fortfarande användartester av det, men största koncentrationen 
blir på om leverantören kan leverera data i det format som jag behöver det i. Eller 
kommer det att krävas att jag lägger ner massa resurser på att strukturera och formatera 
om data till det format som jag behöver den till. 
 
Det är aldrig så då att kunden säger att det är inga problem, då lägger vi om det 
såsom ni vill ha det? 
Nja, det brukar heta tid och pengar. Men det finns företag som arbetar med 
läkemedelsutveckling som inte producerar några läkemedel utan bara utför studier och 
projekt och de har ofta en djup kunskap om vad vi har för krav. Men vi gör ändå sluttester 
innan systemen sätts i drift.  
 
Vad anser ni själv vara ett viktigt argument vid systemköp?  
Det är viktigare med säkerhet och stabilitet, vårt interna system till exempel, ligger det 
nere i 24 timmar. Så förlorar vi en inkomst på 1 miljon USD. Det är ett mycket ett 
mycket bättre argument än de flesta. 
 
Men anser ni att livscykeln på system då gör att det påverkar utformningen av 
användarecentreringen? 
Ja, en kort livscykel gör att systemet inte behöver analyseras på samma sätt som ett med 
längre livscykel. Självklart måste de uppfylla behovet, men vi går inte så djupare in på 
själva användarcentreringen i våra system inom deras korta livscykler. 
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