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Abstract 

The aim of this study was to examine a computersystem with many users from a usability 

perspective. The computersystem that was examined was AIS-95, which are being used of the 

Swedish Employment Service. A former study had been conducted with the same perspective 

as this study, concerning the Swedish Employment Service´s former computersystem, and it 

was found interesting to also compare this study with the former study. Interviews were being 

held with eight employment officers at a local employment office. The interviews were held 

while the employment officers were using the computersystem in order to also being able to 

watch the actual use of the computersystem. Two more interviews were conducted, one with a 

developer of the computersystem and one with an educator of the computersystem. Additional 

information were acquired via e-mail from two more persons with knowledge about the 

computersystem. The results indicated that AIS-95 was continuous updated and experienced 

as continuous updated to the better. The maintainance of the computersystem seemed to work 

smoothly and well despite the size of the computersystem. Some usabilityproblems were 

found in some functions, mainly where the tasks were automatized. Usability related 

problems were also found when the workload increased. In comparison with the former study 

of the Swedish Employment Service´s computersystem it showed that some problem 

remained. These problem were, according to this study, mainly due to contextual problems 

and together with the usability problems related to the workload this indicates how important 

the context is for the computersystems fit in the organization. 
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1 Inledning 

 Idag finns det en dator eller fler på i stort sett varje arbetsplats i Sverige och allt fler 

arbetsuppgifter blir datoriserade. Det brukliga är att dessa datorer kopplas ihop i 

nätverkssystem (härefter refererat som datorsystem) med gemensamma databaser och 

programvaror där det mesta av företagens information ryms och behandlas. Ett företags 

förmåga att använda sitt datorsystem på ett effektivt sätt för att uppnå sina affärsmål är idag 

ofta det som skiljer de förlorande företagen från de vinnande (Holmlid, 2002).  

 Bakom besluten att införa och vidareutveckla system ligger ofta önskemål om att 

effektivisera, höja kvaliteten på arbetsresultatet eller förbättra arbetsmiljön. Många gånger 

medför dock systemen att resultatet blir det motsatta, de ”stjälper” istället för ”hjälper”. Det 

rapporteras ofta om system som vållar stora problem orsakade av att systemen uppvisar stora 

tekniska brister eller är krångliga att förstå och att använda. De som drabbas av dessa dåliga 

system blir ineffektiva i sitt arbete, irriterade, belastade och stressade (Gulliksen & 

Göransson, 2002). Enligt Gulliksen och Göransson (2002) så verkar det också som att dessa 

problem blir allt vanligare och att en anledning är bristen på kunskap om användbarhet och en 

dålig förståelse för effekterna av undermåliga IT-system.  

 Att ett system är användbart ser nog många som en självklarhet vilket gör att det lätt 

kan förbises. Givetvis skapas väl ett system för att användas? Det är dock en komplex uppgift 

att designa och underhålla ett system så att det blir användbart och användbarheten beror på 

många olika aspekter. Ett system skall dessutom inte bara passa de många olika användarnas 

individuella behov, det skall även passa företagets affärsmässiga krav, de sociala och 

strukturella mönster som finns m m. Dessutom gäller att ju större organisationen är, desto fler 

användare med olika karaktärer och behov, mer komplicerade strukturer och antagligen mer 

information som skall rymmas i systemet.   

 

1.2 Syfte 

 Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av ett datorsystem ur ett  

användbarhetsperspektiv. Datorsystemet jag har valt att undersöka är Arbetsförmedlingens 

datorsystem AIS-95, som idag har ca 10 000 användare. Anledningen till detta val av företag 

och datorsystem är dubbel. Dels är detta ett datorsystem med extremt många användare. Min 

hypotes är att ett datorsystem med så många användare är tungrott och har svårt att tillgodose 

alla olika intressen och arbetsuppgifter som det skall stödja. Dessutom finns redan en studie 

om Arbetsförmedlingen och deras datorsystem (Allwood & Thomée, 1998). Jag anser det 

vara intressant att jämföra vissa aspekter av denna studie från 1998, som då undersökte 
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Arbetsförmedlingens förra datorsystem AF-90 samt utvecklingen av det nya datorsystemet 

AIS-95, med resultatet från min egen undersökning. Intressant att studera är om de problem 

som framkom av studien 1998 har några likheter/skillnader med de eventuella problem som 

framkommer i denna uppsats. 

 

2 Användbarhet 

2.1 Begreppet användbarhet 

 Forskning inom området för människa-datorinteraktion (MDI) utgör grunden för den 

kunskap som handlar om användbarhet och målet för de flesta forskare inom MDI-området 

idag är att ta fram mer användbara datorsystem. Allwood (1998) sammanfattar människa-

datorinteraktion som ett samspel mellan två parter där människan har en avsikt med 

interaktionen och ofta är ganska flexibel medan datorn är styrd av de regler som möjliggör 

dess funktionalitet och ofta har svårt att anpassa sig till användarens intentioner. Det bör vara 

människan och inte datorn som styr detta samspel. För att detta skall uppfyllas bör man alltså 

utgå från människans behov och inte datorns när datorsystem utformas vilket också kan sägas 

utgöra den centrala aspekten i teorier om användbarhet. 

  Det finns idag ett stort antal definitioner av användbarhet. De flesta är ganska snarlika 

och skillnaden ligger mer i graden av detaljrikedom. 1998 utvecklade ISO (International 

Organization for Standardization) en definition ISO 9241-11 (1998) som kan ses som allmänt 

gällande. ISO-standarden utgår från de tre aspekterna effektivitet, ändamålsenlighet och 

tillfredsställelse som ingår i många av de detaljerade definitioner av användbarhet som finns 

inom MDI, (se t ex Nielsen ,1995; Preece, Rogers & Sharp, 2002; Shneiderman, 1998). 

Utifrån ISO 9241-11 (1998) definieras användbarhet enligt följande: ”Graden till vilken en 

specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”(ISO 

9241-11, 1998, egen översättning). 

 ISO-standarden påtalar vikten av att kunna mäta användbarhet för att på så sätt kunna 

fastställa en produkts användbarhet. Kritiker menar dock att det finns en uppenbar risk när 

mätbarheten betonas att man fokuserar allt för mycket på det. Risken finns att en 

utvecklingsprocess inriktas på sådana aspekter som är lätta att mäta – ytliga frågor om 

användargränssnittets lättillgänglighet, tidseffektiviteten för testuppgifter m m – på bekostnad 

av viktigare aspekter (Löwgren & Stolterman, 1998). Tillfredsställelse är ett exempel på en 

aspekt som kan komma att prioriteras bort. ISO-standarden definierar tillfredsställelse som 

”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen” (ISO 9241-11, 1998, egen 
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översättning). Varken ISO-standarden eller någon annan definition har heller kommit fram till 

någon enhetlig, säker metod för att mäta tillfredsställelse. 

 Holmlid (2002) menar att användbarhet på det sätt som ISO-standarden och många 

experter definierar det fokuserar alltför mycket på egenskaper hos datorsystemet och inte på 

beteendet hos användarna och inte heller på datorsystemets interaktion mellan användarens 

formella och informella organisation. Holmlid (2002) menar att konceptet användbarhet måste 

utforskas och utvecklas och att en enhetlig definition måste utformas som möjliggör ett mer 

enhetligt ”språk” för vidare diskussioner. Hans förslag är användningskvalitet som inte 

fokuserar på saker och inte heller människor. Användningskvalitet är ”the act of focusing on 

the artifact in use” (Holmlid, 2002, s 12). 

 Användbarhet kan varken mätas eller uppfyllas om en produkt är frikopplad från sitt 

sammanhang. Det är viktigt att se att användbarhet inte är en fast egenskap som är inneboende 

i datorsystemet utan som en interaktiv process (Gulliksen & Göransson, 2002). Det är också 

viktigt att se att den faktiska användningen av ett datorsystem är en process över lång tid som 

inte kan förstås ordentligt genom att bara studera de initiala stegen, d v s ett datorsystems 

användbarhet förändras av tid. Liksom yttre faktorer förändras så förändras även användarens 

användning, en användare börjar som novis men blir för det mesta så småningom expert 

(Nardi, 1997). 

 Allwood (1998) erbjuder en definition av användbarhet som är detaljerad och bra som 

utgångspunkt för diskussion om användbarhet (se figur 1). Denna definition innefattar även 

användarnas egenskaper och individuella skillnader och är inte inriktad på mätbarhet.  
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Figur 1. Produktiviteten i arbetssystemet påverkas av funktionalitet, de olika aspekterna av  

användbarhet samt informationsbehov. (figur från Allwood, 1998, s 11) 

 

Definitionen utgår från arbetssystemet som inkluderar datorsystemet, användarna och de 

arbetsuppgifter i vilka användning av datorsystemet ingår. För att kunna beskriva hur 
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produktiviteten i arbetssystemet påverkas utgår man från tre koncept, funktionalitet, 

informationsbehov och användbarhet.  

 Funktionalitet innebär att datorsystemet innehåller lämpliga programfunktioner som 

klarar av att utföra arbetsuppgifterna.  

 Informationsbehov innebär att användaren har tillgång till lämplig information för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

  Användbarhet innefattar faktorerna anpassning, användarvänlighet, acceptans och 

kompetens. Anpassning innebär att programfunktionerna är anpassade till strukturen hos 

arbetsuppgifterna, att de följer arbetsflödet. Beyer och Holtzblatt (1998) menar att den stora 

utmaningen med systemutveckling är att anpassa datorsystemet till arbetsplatsen. För att 

kunna anpassa datorsystemet måste man först skapa sig en förståelse för hur arbetet med alla 

dess olika aspekter ser ut. Detta är ingen lätt uppgift, arbetssysslorna på ett kontor t ex är 

många till antalet och ofta komplexa och svåra att beskriva. Människor som befinner sig mitt i 

den verkligheten har många gånger svårt att beskriva sitt arbete, många arbetsuppgifter är 

”osynliga”, gränsen mellan vad som är arbete eller ej är otydlig och det är svårt att redogöra 

för och komma ihåg alla detaljer i arbetet. Många systemutvecklare menar också att mängden 

information som genereras blir alltför stor och detaljerad. Enligt Kaasgaard (2000) är 

anledningen till att så många datorsystem inte fungerar och att människor har problem med att 

använda dem, att det är alltför stor kognitiv skillnad mellan att designa ett datorsystem och att 

använda det. Den mentala modellen som designern har och den som användarna har är alltför 

olik. Ett nytt datorsystem förändrar också arbetssättet vilket måste tas i beaktning. Ett ”bra” 

datorsystem enligt Beyer och Holtzblatt (1998) är ett som erbjuder en god matchning mellan 

användarnas arbetssätt före och efter införandet av datorsystemet. Datorsystem har också en 

tendens att ”låsa processerna” så det inte finns något utrymme för människor att använda sin 

kreativitet vilket är väldigt olyckligt menar Nardi (refererad i Kaasgaard, 2000). Det är viktigt 

att låta människor använda sin intelligens och sitt eget sätt att utföra saker på. Detta innebär 

man ”öppnar upp” datorprogrammet t ex genom att tillåta att en uppgift utförs på olika sätt 

och i olika sekvenser. 

 Användarvänlighet består av fyra aspekter. Den första aspekten, åtkomlighet handlar 

om både fysiskt åtkomlighet, som att användaren har tillgång till programmet eller att det inte 

är ur funktion, och om åtkomlighet inom programmet d v s hur effektivt man kan förflytta sig 

från en del till en annan. Den andra aspekten innebär att de krav programmet ställer på 

användaren är förenliga med och ger stöd för användarens mentala sätt att fungera, vilket 

innebär att designern har en viss kunskap om minnespsykologi och tänkande. Forskare skiljer 
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mellan långtidsminne och korttidsminne. I långtidsminnet finns mentala representationer av 

omvärlden och oss själva. Man skiljer även mellan olika typer av mentala representationer. I 

minnet finns också olika färdigheter representerade t ex motoriska eller mentala/kognitiva 

vilka är av intresse i datorsammanhang. Motoriska färdigheter handlar bl a om att kunna 

hantera tangentbord och mus korrekt. Mentala färdigheter kan handla om att träna in 

kunskaper om hur olika typer av uppgifter skall lösas med ett visst program. Med upprepad 

träning blir till slut de olika stegen i en uppgift proceduraliserade vilket innebär att 

användaren inte behöver fundera över nästa steg.  

 Problem som kan uppstå är bl a att användaren glömmer sina färdigheter p g a 

uppehåll i användningen. Ett sätt att hjälpa användaren är bl a genom olika menyer där 

användaren kan stega sig fram i lösningen av en uppgift, istället för att användaren själv måste 

kunna återge kommandot. Ett annat sätt att hjälpa användaren på är programmets konsistens. 

Minnet är kontextberoende och det hjälper om funktioner och andra aspekter av programmet 

som är samma eller liknande även ser likadana ut och fungerar likadant i alla delar av 

programmet. Detta underlättar även för det analogiska tänkandet som innebär att människor 

utnyttjar kunskaper inom ett område i ett annat.  

 Människors förmåga till ”aktivt tänkande” är också något som kan ställa till problem. 

T ex kan en nybörjare skapa hypoteser om ett program och dess funktioner på alltför lösa eller 

felaktiga grunder. Ett annat problem är människors tendens att hålla kvar vid det som varit 

eller hur det brukar vara vilket kan innebära att de låser sig vid ett sätt att arbeta och har svårt 

för att se nya möjligheter.  

 Den tredje aspekten i användarvänlighet, individualisering, berör det faktum att 

människor är olika och i vilken mån programmet kan hantera det i form av stöd för 

individuella anpassningar o dyl. Ett stort problem i datorsammanhang är de stora olikheter 

som kan finnas mellan användare. Det är svårt, om inte omöjligt, att skapa program som tar 

hänsyn till alla olikheter. Norman (1998) betonar att användarna är individuella 

personligheter, något som försvårar arbetet med användbarhet då man inte enbart måste ta 

hänsyn till ett antal grupper användare, utan ett oändligt antal användare. Ett sätt att försäkra 

sig om så bra användbarhet som möjligt enligt Norman (1998) är att skapa ett datorsystem 

som erbjuder möjligheter till personliga anpassningar. Oftast handlar individuella 

anpassningar om att användaren kan förändra det visuella gränssnittet, t ex hur information 

skall presenteras. Detta kan stödja olika kognitiva förmågor men man bör också vara 

uppmärksam på att risker finns med att användarna gör produkten svårare att använda på 

grund av okunskap.  
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 Den fjärde och sista aspekten av användarvänlighet berör kvaliteten på de 

hjälpresurser som användaren förfogar över. Hjälpresurser kan se lite olika ut. Allwood 

(1998) skiljer mellan datorbaserade hjälpresurser och andra typer av hjälpresurser. En typ av 

icke-datorbaserad hjälpresurs är människor, såsom kollegor och lokala experter. Människor 

tenderar att vilja ha hjälp av andra människor i sin närhet, speciellt vid svårare problem. Man 

kan då förklara genom att peka och visa och den andra människan har ofta också kännedom 

om den uppgift problemet berör. Ett problem med detta kan vara att kollegor blir störda i sitt 

arbete. Ett försök att komma till rätta med detta problem är att utse någon i personalen till en 

lokal expert där det ingår i arbetsuppgifterna att hjälpa kollegor med datorrelaterade problem. 

En annan typ av icke-datorbaserad hjälp är olika typer av manualer i pappersform. Om dessa 

istället läggs i datorn räknas de som en typ av datorbaserad hjälpresurs. Det diskuteras mycket 

om det är bättre att ha manualen i datorn eller i pappersformat. Studier visar att nybörjare 

tenderar att göra bättre ifrån sig om de får tillgång till manualen i pappersformat istället för 

on-line.  

 Acceptans, den tredje faktorn i användbarhet, inbegriper användarnas inställning till 

programmet och deras motivation att använda det. Enligt en studie av Holmlid (2002) där 

fjorton användare deltog så visade det sig att när dessa användare fått träning med en lärare på 

ett visst program så visade kvantitativa mätningar före träningsperioden, strax efter och två 

veckor efter, enbart marginella positiva skillnader i användbarhet. Däremot visade sig den 

kvalitativa datan i form av intervjuer skilja sig åt mycket. Användarna upplevde enligt sina 

verbala utsagor en mycket högre användbarhet efter träning. Träningen innebar med andra ord 

att användarnas inställning till programmet blivit mer positiv efter träning. Graden av 

motivation att använda programmet kan vidare påverkas av flera faktorer, t ex att användaren 

känner att hennes arbete är hotat eller att arbetsuppgifterna förändras på ett negativt sätt.   

 Användarkompetens innebär att användaren har kunskap om hur programmet skall 

användas. Lärande innebär möjligheter menar Holmlid (2002), det innebär att 

datorprogrammet kan användas på ett mer effektivt sätt och är en viktig faktor för 

användbarheten. Däremot är han osäker på huruvida träning (med en lärare) innebär ökad 

effektivitet genom att minska antalet användarfel och användningshastighet, som hans studie 

ovan inte visar på, eller om det medför ökad effektiv användning på grund av att användarna 

blir mer välvilligt inställda till produkten. Andra studier har visat att experter gör ungefär lika 

många fel som nybörjare, skillnaden är bara att de mer effektivt och snabbt kan rätta till dem 

(Norman, 1998). Risken finns också om träning med lärare inte ges och användarna istället 

lämnas åt sitt öde för att lära sig datorprogrammen själva, att de lär sig använda de olika 
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funktionerna på ett felaktigt och mindre effektivt sätt. Användare har olika motivationsnivå 

för att lära sig programmet som beskrivet i acceptans och även olika grad av självförtroende 

för vad de tror de klarar, vilket båda påverkar inlärning. Likaså varierar de kognitiva 

förmågorna. T ex visar det sig att personer med låg spatial förmåga har svårt för att orientera 

sig i komplicerade databaser och även personer med låg formell slutledningsförmåga har svårt 

att använda databaser effektivt eller komplicerade uppgifter i ordbehandlingsprogram. 

Personer med mer naturvetenskapligt-tekniskt inriktade arbetsuppgifter har lättare för både 

avancerade uppgifter i ordbehandlingsprogram och databashantering än personer med andra 

arbetsuppgifter visar studier. Detta antyder att dessa kognitiva förmågor till viss del kan tränas 

upp (Allwood, 1998).  

 

2.2 Utformning av användbara datorsystem 

 Ehn och Löwgren (1997) menar att utveckling av datorsystem bara har börjat och bör 

utvecklas mer mot en traditionell designmetodologi. Design är att skapa något nytt. Varje 

designprocess är unik och det finns inget facit. Detta kan jämföras med processen att utveckla 

ett datorsystem där förutsättningar eller syfte aldrig är de samma från projekt till projekt. IT-

design avser ”den process som, under ekonomiska och tidsmässiga restriktioner, ordnas för att 

utforma och fastställa en IT-artefakts alla egenskaper (strukturella, funktionella, etiska och 

estetiska) åt en eller flera intressenter” (Löwgren & Stolterman, 1998, s 4). Enligt Ehn och 

Löwgren (1997) måste man studera ett datorsystem utifrån tre olika aspekter: struktur, 

funktion och form. Strukturen hos ett datorsystem innefattar teknologin i form av hårdvara. 

Den strukturella aspekten hos ett datorsystem är objektiv och mindre beroende av kontext och 

tolkning. Den funktionella aspekten berör dess kontextuella syfte och användning. 

Organisatoriska faktorer och användares olika syften med användningen samt hur de använder 

datorsystemet hör till denna aspekt. Formen hos ett datorsystem beaktar de subjektiva, 

kontextuella aspekterna. Form är inte en egenskap hos ett datorsystem utan snarare en relation 

mellan användare och datorsystem vilket också innefattar användarnas tidigare erfarenheter. 

 Varje design skall så småningom ingå i ett sammanhang och bli en del av en befintlig 

verklighet. Designen måste passa in. Det grundläggande vid alla studier av verkligheten är vår 

uppfattning om vad verkligheten är och våra möjligheter att veta något om den. Löwgren och 

Stolterman (1998) likställer designern med en forskare i den mening att de måste utforska den 

verklighet där deras design skall passa in. För designers är dock inte sanningen lika avgörande 

som vid traditionell vetenskaplig forskning. Det gäller istället för designern att skaffa sig en 

bild av verkligheten som på bästa sätt skapar en grund för en design. Eftersom varje design är 
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bärare av funktionella, etiska och estetiska aspekter så ställs designern inför en oändlig 

komplex situation när hon ska avgöra vilka aspekter som bör studeras mer ingående. Att 

kvaliteter hos en produkt inte är mätbara får inte göra designern osäker och hindra henne från 

att försöka förbättra kvaliteten. Alla aspekter av produkten kommer att färdigställas, mätbara 

eller ej, vilket då bör ske genom en medveten designhandling. Det är nödvändigt, anser 

Löwgren och Stolterman (1998), för en designer att ständigt utöka sin repertoar av kunnande 

kring produkter; att genom ett studium av produkter träna upp sin känslighet för kvalitet; och 

att ständigt utveckla ett språk som kan användas för att beskriva och tala om produkter. 

 Enligt Nardi (1997) är ett stort problem för MDI:n idag att på ett enhetligt sätt kunna 

studera och diskutera det vardagliga arbetet till vilket ett datorsystem skall anpassas. 

Aktivitetsteorin kan enligt Nardi (1997) erbjuda det ramverk för att studera mänsklig aktivitet 

som MDI:n saknar. Kärnan i aktivitetsteorin är att förstå enigheten av medvetande och 

aktivitet. Medvetande beskrivs enligt Vygotsky (Nardi, 1997) som ett fenomen som förenar 

uppmärksamhet, intention, minne, resonerande, och tal. Aktivitetsteorin bäddar in 

medvetande i ett större aktivitetssystem och beskriver en dynamik genom vilken förändringar 

i medvetande är direkt relaterade till de materiella och sociala förhållandena i en persons 

situation. För att förstå en aktivitet måste man först förstå rollen som artefakter (t ex datorer) 

spelar i det dagliga livet och då speciellt det sätt som artefakter är integrerade i sociala 

handlingar. En aktivitet innehåller alltid olika artefakter och en viktig nämnare för dessa 

artefakter är att de har en medlande roll. Människor använder inte datorer för att de vill 

interagera med dem utan för att de vill uppnå sina mål som sträcker sig utanför själva 

dialogen med datorn. MDI-forskning bör därför inte se människa-dator som ett slutet system 

utan bör även inkludera kontexten med användarens mål, omgivning, tillgängliga verktyg och 

interaktionen med andra människor. Följande är, sammanfattat, ett av de viktigaste 

påståendena från Aktivitetsteorin: en artefakt kan endast förstås inom kontexten för mänsklig 

aktivitet – genom att identifiera hur människor använder den, vilka behov den uppfyller och 

historiken bakom dess utveckling.  

 Kontextuell design (Beyer & Holtzblatt, 1998) är ett synsätt som förenar olika 

kundcentrerade tekniker i en integrerad designprocess för systemutveckling. Den erbjuder 

redskap för att hantera den mängd data som genereras i samband med utforskningen av 

användarna och dess arbetsmiljö samt för att skapa en gemensam förståelse från både kundens 

och leverantörens sida. Att förstå hur designen av ett datorsystem bäst bör se ut blir en 

respons på den data som genererats. Ett nytt datorsystem förändrar arbetssättet, men det är 

viktigt att det fortfarande stämmer med användarens mentala modell av arbetssättet. En bra 
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design förändrar arbetssättet så pass att det blir mer effektivt men inte så mycket att 

användarna inte kan hantera och ta till sig förändringen. Designteamet, tillsammans med 

användarna, måste förstå och omdefiniera arbetet på den arbetsplats som skall få det nya 

datorsystemet. ”God design innebär en optimal matchning mellan användarnas nuvarande sätt 

att arbeta på och arbetssättet som introduceras med det nya datorsystemet” (Beyer & 

Holtzblatt, 1998, s 8, egen översättning). Det handlar inte bara om design av teknologi utan i 

första hand om att designa ett nytt sätt att arbeta som stöds av teknologi. 

 Kontextuell design startar med intervjuer av användarna på deras arbetsplatser 

samtidigt som de utför sitt arbete. Människor är inte alltid medvetna om vad de gör, en del 

handlingar är resultatet av år av erfarenhet. Varje steg de tar i utförandet av en uppgift 

påminner dem om nästa steg och om något fel eventuellt har inträffat i det steget någon gång 

tidigare. En del handlingar sker av gammal vana och det finns inte längre någon anledning att 

utföra dem. Det bästa sättet att skilja det viktiga från det oviktiga är just genom att låta 

användaren prata medan arbetet utförs. Intervjuerna tolkas sedan gemensamt i 

utvecklingsteamet tillsammans med intervjupersonen, vilket stödjer teamet att utveckla en 

gemensam syn av kunden. Intervjun benämns som kontextuell undersökning och baseras på 

ett antal principer: kontext, gå till kundens arbetsplats och se dem utföra sitt arbete; 

partnerskap, prata med dem om deras arbete och uppmuntra dem i att synliggöra 

oartikulerade aspekter av arbetet; tolkning, utveckla en gemensam förståelse med kunden om 

de aspekter av arbetet som är viktiga och till sist fokus, rikta undersökningen utifrån en klar 

förståelse av dina egna syften. Designteamet skapar sedan en konkret bild av IT-artefakten 

som skall designas med hjälp av olika tekniker. Därefter följer en iterativ process där IT-

artefakten växer fram med kontinuerliga användartester (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

 Teori om MDI förespråkar att användartester bör göras kontinuerligt och under 

utvecklingen av ett datorsystem (se t ex Beyer & Holtzblatt, 1998; Nielsen, 1995; Preece, 

Rogers & Sharp, 2002). Användartester kan se olika ut men den vanliga formen är att 

användare får testa ett antal uppgifter på en prototyp. En prototyp kan variera från ett nästan 

färdigt datorsystem till några streck på ett papper (Löwgren & Stolterman, 1998). 

Användartester ses som ett sätt att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll (Beyer & 

Holtzblatt, 1998). Problem med användartester kan vara att det är svårt och kostsamt att få 

tillgång till användarna. En begränsning är att användartester ofta är korta och inriktade på 

användarens första kontakter med datorsystemet varvid de långsiktiga effekterna av 

datorsystemet går förlorade. Ytterligare en begränsning är att testningen oftast fokuserar på 

situationer där användningen av datorn sker i ett slags vakuum varvid de kontextuella 
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faktorerna inte finns med. Djupare och mer kontextuellt förankrad värdering kräver lång tid 

och tillgång till de miljöer där datorsystemet används på riktigt (Löwgren & Stolterman, 

1998). 

 

3 Presentation av Arbetsförmedlingen och AIS-95 

3.1 Arbetsförmedlingen 

 Det finns totalt 418 arbetsförmedlingar i Sverige. Arbetsförmedlingarnas huvuduppgift 

är att medverka till att arbetsmarknaden fungerar effektivt genom att arbetssökande får arbete 

och att lediga jobb snabbt blir tillsatta. Det är dock inte bara arbetslösa som kan få hjälp av 

Arbetsförmedlingen, även den som har ett arbete men vill byta kan vända sig till 

förmedlingen. Arbetsförmedlingen erbjuder också rekryterings- och förmedlingsservice till 

arbetsgivare. 

 Regering och riksdag är det högsta beslutande organet och är de som beslutar om mål 

och anslag för arbetsmarknadsverket, AMV. AMV är samlingsnamnet för alla myndigheter 

som ingår i organisationen. Regeringens övergripande mål för arbetsmarknadspolitiken är en 

väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk tillväxt. Ett aktuellt 

delmål är att 80 procent av befolkningen i åldern 20–64 år ska ha reguljär sysselsättning år 

2004. Arbetslösheten är i dagsläget högre än på många år och arbetsförmedlingarna har fått ett 

ökat krav på sig från regering och riksdag att bli mer effektiva i hanteringen av sina resurser. 

Arbetsförmedlingen har blivit alltmer mål- och resultatstyrd vilket innebär ökade krav på att 

kunna visa upp resultat och att målen som satts upp nås. Exempel på de ökade kraven är att 

snabbt göra en bedömning av den arbetssökandes möjligheter att lösa sin situation. Om den 

arbetssökande bedöms klara det på egen hand så förutsätts det att denne klarar sig utan hjälp 

från Arbetsförmedlingen (härefter även refererat som AF). Ett annat exempel är att om en 

arbetsmarknadsutbildning beviljas skall den arbetssökande ha ett arbete inom 90 dagar efter 

avslutad utbildning.  

 AF i Lund, vilket är det kontor som medverkat i studien, har 54 personer anställda 

vilket gör det till ett tämligen stort kontor i jämförelse med andra arbetsförmedlingar. En grov 

uppdelning av personalen visar att: elva stycken arbetar i Företagsservice, tre arbetar med 

arbetsmarknadsutbildningar, sex arbetar i Aktivitetsgarantin, tre arbetar med inriktning 

arbetshandikapp, åtta arbetar i Direktservice, en arbetar med starta eget bidrag, fem arbetar i 

samverkansprojekt med Försäkringskassan, fem arbetar med vägledning, tre arbetar som 

coacher för långtidsinskrivna, fem arbetar som specialister (psykolog, socialkonsulent etc) 

och fyra stycken arbetar inom chef/administration. I dagsläget (januari 2004) finns 2 463 
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sökande registrerade som helt saknar arbete/sysselsättning på kontoret. Totalt sett finns dock 

ca 5 900 sökande registrerade på kontoret. I den siffran ingår då alla – helt arbetslösa, de som 

är med i någon åtgärd, de som har tim- del- eller heltidsanställning, de som är sjukskrivna 

men ändå vill finnas registrerade etc.  

 

Kort sammanfattning av proceduren för en arbetssökande utan speciella hinder eller behov 

 När en arbetssökande vänder sig till AF i Lund så hamnar denne först i Direktservice 

där den sökande själv får fylla i uppgifter om sig själv på en kundarbetsplats. Därefter måste 

den sökande ta kontakt med en av arbetsförmedlarna i Direktservice som kontrollerar 

uppgifterna och ser till att de registreras i AIS-95 (även benämnt som datorsystemet härefter). 

Direktservice ”kategoriserar” den arbetssökande enligt en kod, t ex 11 som innebär arbetslös, 

21 som innebär deltidsarbetslös etc, samt letar upp det AMSYK som passar bäst. AMSYK är 

ett kodsystem som visar vilken yrkesgrupp den sökande tillhör och en sökande kan ha upp till 

fyra stycken AMSYK. Därefter tilldelas den sökande en lämplig arbetsförmedlare och 

arbetsförmedlaren i Direktservice gör en daganteckning, vilket innebär en kort beskrivning i 

datorsystemet om mötet och dess ärende. De arbetssökande som har en högre utbildning eller 

erfarenhet inom en bransch med hög efterfrågan förväntas kunna söka och finna arbete på 

egen hand. Dessa sökande behöver därför inte träffa den arbetsförmedlare de har blivit 

tilldelade förrän efter tre månader om de då fortfarande är arbetslösa, vilket många av dem 

inte är. Övriga sökande träffar efter en tid, sin arbetsförmedlare och lägger tillsammans med 

denne upp en så kallad handlingsplan. Denna handlingsplan är en plan för hur den 

arbetssökande skall gå till väga för att finna arbete och vad AF kan stå till tjänst med på 

vägen. Handlingsplanen måste upprättas inom tre månader och måste sedan uppdateras var 

sjätte månad. Denna uppdatering innebär bl a att sökområdet måste vidgas, vilket innebär att 

den sökande måste söka arbete inom andra yrkeskategorier än det först angivna samt även 

inom andra geografiska områden. Redan efter 100 dagar som arbetslös måste emellertid en 

första vidgning av sökområdet göras. Efter sex månader som inskriven arbetslös på AF 

kategoriseras den arbetssökande som långtidsarbetslös. Efter ca ett år som arbetslös (300 

kassadagar) tar A-kassedagarna slut och arbetsförmedlaren kan då skicka en begäran om 

ytterligare en period på 300 kassadagar till den sökandes A-kassa. När även dessa 300 

kassadagar har tagit slut får den sökande ej mer kassadagar och arbetsförmedlaren kan då 

besluta om olika stöd och åtgärder för den arbetssökande, t ex aktivitetsgaranti. När en 

arbetssökande har varit inskriven som arbetslös på AF i två år kategoriseras den sökande som 

långtidsinskriven.  

 11



3.2 AIS-95 

 AIS-95 har primärt två huvudsyften. Det första är att klara av myndighetsutövandet 

gentemot A-kassorna. A-kassorna ställer som krav att en arbetslös person skall vara inskriven 

i AIS-95 för att ha rätt till ersättning. Även statistik för att hantera arbetsmarknadspolitiken 

ingår här. Det andra syftet med AIS-95 är att ge service åt arbetssökande och arbetsgivare. 

AIS-95 beskrivs som AF:s operativa verktyg som skall stödja AF att uppnå sina mål.  

 AIS-95 byggdes på den tekniska plattform som utgjorde AF:s gamla datorsystem AF-

90. Detta innebär att databasen är densamma men en stor förändring var att AF gick från ett 

dosbaserat datorsystem, AF-90, till ett datorsystem i windowsbaserad miljö, AIS-95. Syftet 

med systembytet var bl a att det skulle vara lätt att lära sig det nya datorsystemet, lätt att 

införa/ändra funktioner. Användarna skulle kunna arbeta i vilken ordningsföljd som helst och 

ingen sökning/transaktion fick ta mer än 5 sekunder vilket kontrollerades via filmning av 

testanvändare. Allwood och Thomée (1998) studerade utvecklingen av AIS-95 och diskuterar 

i sin studie även de problem som användarna hade med AF-90. De problem som 

rapporterades hade framför allt med användbarhetsaspekter och informationsbehov att göra. I 

matchningsprocessen mellan jobbsökande och tillgängliga arbeten visade sig 

användbarhetsproblemen bl a i form av att koderna för registrering av yrke (AMSYK) var 

svåra att komma ihåg samt att de kändes föråldrade och alltför begränsade. Problem rörande 

informationsbehovet i matchningsprocessen handlade om att informationen som registrerades 

var otillräcklig eller felaktig på grund av arbetsförmedlarnas brist på tid eller att kunderna inte 

förmedlade eller uppdaterade informationen. Vidare upplevdes det av användarna som ett 

problem att viss information inte gick att registrera, bl a rörande personliga egenskaper. 

Likaså upplevde användarna att de inte känner sina kunder och menade att personlig kontakt 

är viktig. Problem rörande andra aspekter av datorsystemet visade sig även innefatta 

funktionaliteten. Endast en enkel funktion för att skriva text fanns tillgänglig och önskemål 

om att kunna scanna in information i datorsystemet fanns. Önskemål om att datorisera 

formulär uppgavs också.  Problem rörande användbarheten i övriga aspekter av datorsystemet 

handlade om att användarna hade svårt att hantera de delar av datorsystemet som de använde 

minst. Även systemavbrott och långa svarstider rapporterades. 

 AIS-95 utvecklades inom AMS tillsammans med ett systemutvecklingsföretag och 

användarna. Användarna fick delta i projektgrupper och så kallade konsultgrupper. Ett 

nätverk av metodare (personal, för det mesta arbetsförmedlare, som är ansvariga för AIS-95 

på varje kontor och vars uppgift är att hjälpa till med frågor angående datorsystemet) gav 

också feedback. Trots detta upplevde användarna att de hade lite inflytande över utvecklingen 
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och endast kunde åstadkomma små förändringar. Inga användbarhetsmål fanns heller angivna. 

Användbarhetstester i form av att användarna filmades när de använde prototyper 

arrangerades men dessa låg alldeles i slutet av utvecklingen av datorsystemet. 

 AIS-95 vidareutvecklas och administreras idag av IT-enheten och 

Verksamhetsenheten, båda enheter inom AMS. IT-enheten står för den faktiska 

uppbyggnaden av datorsystemet, det är de som programmerar och ser till att datorsystemet 

fungerar rent funktionellt. Verksamhetsenheten ser till att rätt funktioner finns i datorsystemet 

och att de fungerar tillfredsställande för användarna. Samtliga anställda på 

Verksamhetsenheten har tidigare arbetat som arbetsförmedlare samt även viss personal på IT-

enheten. (Intervjupersonerna från Verksamhetsenheten kommer hädanefter att refereras som 

utvecklare).   

 Två gånger om året sker uppdatering av AIS-95 och Verksamhetsenheten skriver då 

kravspecifikationer på vad som skall ändras, läggas till, tas bort m m, som sedan lämnas till 

IT-enheten. Det finns inga specifika användbarhetsmål för AIS-95 angivna som 

Verksamhetsenheten skall uppnå och följa när de skriver sina kravspecifikationer till IT-

enheten. Det är svårt att sätta upp specifika användbarhetsmål, menar utvecklarna, i och med 

att verksamheten förändras hela tiden. Användbarheten tillgodoses i form av att 

användarförslagen utgör en del av grunden för uppdateringarna och även av en årlig 

användbarhetsundersökning som finns på intranätet. Användbarhetsundersökningen består av 

ett formulär som har utformats av Usability Partners AB. Formuläret är elektroniskt och 

består av 16 frågor med en femgradig svarsskala. Det låg tillgängligt på intranätet i tre veckor 

första gången i slutet av år 2001 och hade då 3 850 respondenter av totalt 10 000. Andra året, 

2002, hade det 2 833 respondenter. Tyvärr är inte siffrorna sammanställda för 

användarundersökningen 2003.  

 Uppdateringarna sker i maj och november då man har funnit att det är minst tryck på 

arbetsförmedlingarna vid dessa tidpunkter och därmed mest lämpat att införa förändring. 

Cirka två veckor före varje uppdatering kallas alla metodare till möte där de får information 

om uppdateringen samt se en video med skärmdumpar som visar uppdateringarna i detalj. 

Informationen om uppdateringen samt videon skall sedan metodarna delge sina medarbetare 

på respektive kontor så att de kan sätta sig in vad som kommer att förändras. 

 Användarna kan via ett formulär på sitt intranät VIS lämna synpunkter på AIS-95 och 

komma med förslag till förbättringar. Den som lämnar flest förslag får dessutom en biobiljett. 

Utvecklarna av AIS-95 har sedan ett Användarnätverk till sin hjälp som går igenom varje 

förslag. Användarnätverket består av användarrepresentanter vilka är personal från 
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arbetsförmedlingar runt om i landet. Varje län har en användarrepresentant. 

Användarrepresentanterna graderar sedan alla förslag enligt en femgradig skala. De 

sammanträder sex gånger om året och får då lämna två förslag var som förs vidare till 

verksamhetsenheten i Stockholm.  

 Användarförslagen utgör sedan underlag för uppdateringarna. Dessa är dock inte det 

enda som ingår i detta underlag. De beslut regering och riksdag kontinuerligt fattar utgör 

också en stor del av underlaget för uppgradering. De ärenden som handläggs i AIS-95 måste 

givetvis följa de regler, bestämmelser samt mål som gäller. AIS-95 skall med andra ord spegla 

den arbetsmarknadspolitik som förs. Utvecklarna berättade att de försöker följa de 

grundmallar som finns för datorsystemet d v s att alla funktioner följer ett visst mönster. 

Funktionerna behöver låsas till viss del så att det bara finns ett flöde för att minska fel menar 

utvecklarna. Ett användarfel kan ju betyda att någon blir utan pengar från A-kassan vilket är 

en allvarlig konsekvens av felet. Användarförslagen har stor inverkan på vad som förändras 

men det är också viktigt att se till de större sammanhangen menade utvecklarna. De förslag 

som handlar om en helhet prioriteras före de som handlar om att ändra på detaljer.  

 Testning med användare sker ej. Det har provats men innebar stora problem. Bl a var 

det svårt att få tag i användare då de inte hade tid vid den specifika tidpunkt testningen 

behövde ske. Likaså hade användarna svårt att förstå den prototyp som var utformad för 

ändamålet och jämförde den alltför mycket med det riktiga datorsystemet vilket påverkade 

resultatet. 

 

4 Metod 

 Metoden jag valt för insamling av data är av så kallad kvalitativ snarare än så kallad 

kvantitativ karaktär. Då mitt syfte med uppsatsen var att undersöka användningen och 

upplevelsen av ett datorsystem framstod intervjuer i anslutning till själva användningen av 

datorsystemet som den mest lämpliga metoden. På detta sätt kunde jag dels få en närhet till 

intervjupersonerna vilket gjorde det lättare för dem att dela med sig av sina upplevelser, dels 

kunde jag även studera deras interaktion med datorn och se aspekter av användningen som var 

svåra att beskriva, alternativt glömdes bort av intervjupersonerna, avsiktligt eller oavsiktligt. 

 

4.1 Urval 

 Urvalet av intervjupersoner skedde genom att jag tog kontakt med en 

Arbetsförmedling i Skåne och berättade om mina avsikter och frågade om jag fick intervjua 

ett antal personer som arbetade på denna Arbetsförmedling. Då jag redan hade kontakt med en 
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person på detta kontor gick detta smidigt. Jag bad specifikt att få intervjua personer som hade 

skilda arbetsuppgifter för att undersöka om de därmed också använde AIS-95 på olika sätt 

eller kanske olika delar av datorsystemet. Därigenom kunde jag få en mer fullständig bild av 

datorsystemet. Mina önskemål innefattade även att få intervjua personer med olika ålder och 

kön för att på detta sätt minska risken för att eventuella skillnader i uppfattning respektive 

användning som berodde på kön eller ålder skulle påverka resultatet. Även skillnad i 

anställningstid eftersträvades. Ingen person som tillfrågades om intervju tackade nej. 

 Via intervjupersonen i förintervjun fick jag uppgifter om hur AIS-95 var uppbyggt och 

vilka enheter som skötte utbildning respektive utveckling. AIS-95 utvecklas och administreras 

av två enheter inom Arbetsmarknadstyrelsen (AMS), Verksamhetsenheten och IT-enheten. Då 

IT-enheten endast arbetar med den tekniska utvecklingen vilken jag bedömde som mindre 

relevant för syftet med denna uppsats (tekniken har dock stor inverkan på användbarheten) 

vände jag mig till Verksamhetsenheten. De har sitt kontor i Stockholm och tanken var först att 

jag skulle genomföra en telefonintervju med minst två personer där. När jag kontaktade dem 

visade det sig att en person inom kort tid skulle till Malmö varvid vi bytte telefonnummer och 

bestämde en dag för intervju. Via denna person fick jag namn och telefonnummer till 

ytterligare en person på Verksamhetsenheten som var lämplig att intervjua på grund av sin 

mångåriga erfarenhet av arbetet. Tyvärr lyckades jag inte få tag i lämplig utrustning för en 

telefonintervju utan skickade istället över intervjufrågorna via mail. Jag bedömde detta vara 

det rimligaste alternativet efter att först försökt intervjua via telefon genom att enbart föra 

anteckningar men då upplevt att jag missade alltför mycket information. Vidare bedömde jag 

att de aktuella frågorna endast berörde rena fakta där inga personliga upplevelsemässiga 

aspekter behandlades vilket ytterligare motiverade mitt val att skicka frågorna via mail. 

 Intervjupersonen i förintervjun gav mig också namn och telefonnummer till en person 

som arbetade med utbildning av personal till AIS-95. Utbildning av all nyanställd personal i 

Skåne och även viss övrig personal i landet sker på en AIS-organisation som har sitt kontor i 

Malmö. Jag kontaktade denna person och fick tid för intervju några dagar senare. Vid denna 

intervju framkom att det finns ett användarnätverk som samlar in alla förslag, synpunkter m m 

angående AIS-95 som kommer in från användarna via deras intranät VIS. Varje län har en 

ansvarig person för användarnätverket och jag fick namn och telefonnummer till den person 

som har ansvar för Skåne. Då denna person hade ett oerhört pressat tidsschema för tillfället 

och även befann sig på annan ort bestämde vi att jag även här skulle skicka frågorna via mail. 

 Vid förintervjun framkom också att varje Arbetsförmedling har en person som är 

metodansvarig. Detta innebär att denna person skall kunna svara på frågor och hjälpa övrig 
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personal på kontoret med AIS-95, alternativt kunna hänvisa vidare. När intervjupersonerna 

skulle väljas ut på Arbetsförmedlingen bad jag också specifikt att få intervjua denna person 

med tanke på dennas grundliga kunskaper om AIS-95 och dess mest förekommande problem 

och frågor.  

  

4.2 Intervjupersoner 

 Totalt genomfördes tio stycken intervjuer, inklusive förintervjun. Av dessa tio 

intervjupersoner var åtta stycken arbetsförmedlare. (Se tabell 1 för översikt.) En 

arbetsförmedlare arbetade i direktservice vilket är där den arbetssökande registreras första 

gången. Två arbetsförmedlare arbetade i företagsservice vilket innebär att skapa och 

upprätthålla kontakter med företag. Utöver detta har de även arbetssökande som de skall 

hjälpa ut i sysselsättning. Två arbetsförmedlare arbetade i ett samverkansprojekt med 

Försäkringskassan med uppgift att försiktigt slussa långtidssjukskrivna ut i arbetslivet. En 

arbetsförmedlare arbetade med vägledning d v s att bistå vissa grupper av arbetssökande med 

extra hjälp och stöd. En arbetsförmedlare arbetade i aktivitetsgarantin med arbetssökande som 

behöver extra hjälp och stöd. En arbetsförmedlare arbetade som biträdande chef. 

Könsfördelningen bland arbetsförmedlarna var 50-50. Resterande två intervjupersoner 

arbetade med utveckling respektive utbildning av AIS-95. Även här var könsfördelningen 50-

50. Ytterligare två personer, en man och en kvinna, verksamma inom utveckling respektive 

användarnätverket, har bidragit med fakta genom att ha svarat på frågor via mail.  

 Åldersfördelningen ligger mellan 31 år och 60 år och är jämnt fördelad över könen. 

Även anställningstiden varierar någorlunda jämnt bland intervjupersonerna, och ligger mellan 

1 år och 31 år.  
 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över intervjupersonerna. 

Intervju/Mailsvar Arbetsområde Antal personer 
Direktservice 1 
Företagsservice 2 
Samverkansprojekt med 
Försäkringskassan 2 

Vägledning 1 
Coach för långtidsinskrivna 1 

Intervjuer 
AF 

Biträdande chef AF 1 
Intervju/Mail Utvecklare av AIS-95 2 

Intervju Utbildare  1 

Mail Ansvarig för användarnätverket 
Skåne län 1 
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4.3 Förintervju 

 Enligt Kvale (1997) måste forskaren besvara de tre nyckelfrågorna vad, varför och hur 

vid planeringen av en intervjuundersökning. Framför allt måste vad och varför besvaras innan 

hur kan besvaras. Jag tyckte mig ha besvarat frågan varför, d v s syftet med undersökningen 

(se stycke 1.2), relativt tillfredsställande. Eventuella mindre anpassningar förväntade jag mig 

att få göra beroende på informationen som framkom av förintervjun. Förintervjun 

genomfördes framför allt för att besvara frågan vad, d v s vad som skall studeras, vilket 

innebar att skaffa mig kunskap om området för studien, samt för att testa av intervjuguiden (se 

bilaga 1) som jag arbetat fram i samråd med min handledare. 

 Förintervjun tog ca 90 minuter och genomfördes framför datorn och AIS-95 så att 

intervjupersonen kunde visa de olika stegen i AIS-95 samtidigt som intervjun pågick. 

Intervjupersonen var specifikt utvald på grund av sina omfattande kunskaper om AF och AIS-

95. Första hälften av Intervjun skedde utanför intervjuguiden och handlade mest om att 

införskaffa kunskaper om organisationen och datorsystemet. I den andra halvan av intervjun 

testades intervjuguiden (bilaga 1). Som följd av förintervjun ströks två frågor, en fråga kom 

till och ytterligare en fråga omformulerades.  

 

4.4 Intervjuerna 

 Intervjuerna med arbetsförmedlarna genomfördes under två veckors tid på 

Arbetsförmedlingen. Efter förfrågan till cheferna på Arbetsförmedlingen (en biträdande chef 

och en chef) kunde intervjuerna genomföras med AIS-95 aktivt och jag svarade därmed på 

Kvales (1997) hur-fråga. Alla intervjuerna, utom en som genomfördes på den intervjuades 

kontorsplats, genomfördes i den biträdande chefens rum för att få avskildhet och framför 

datorn där intervjupersonerna visade de delar i AIS-95 som de beskrev. Avsikten med detta 

var som jag nämnt att jag skulle kunna observera intervjupersonerna när de genomförde sina 

uppgifter, samt att intervjupersonerna lättare skulle kunna komma ihåg och beskriva de 

arbetsuppgifter som de utförde i datorsystemet.  Intervjupersonerna kunde inte genomföra 

autentiska arbetsuppgifter med ”riktiga” arbetssökande på grund av att de av sekretesskäl inte 

kunde visa mig dessa uppgifter. Istället fick de använda mina uppgifter som finns inskrivna i 

datorsystemet och visa hur de gick tillväga när de genomförde sina uppgifter utan till slut 

verkställa uppgifterna. Det faktum att arbetsförmedlarna inte kunde genomföra autentiska 

uppgifter kan eventuellt ha påverkat användningen av datorsystemet. Vissa av 

arbetsförmedlarna var i början av intervjun lite spända och verkade inta en försvarsställning 

för AIS-95 vilket jag uppfattade även hängde samman med deras yrkesroll som verkade ha en 
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stark sammankoppling med datorsystemet. Samtliga slappnade dock av efter en stund och 

flertalet blev så småningom mycket kommunikativa om sina tankar och upplevelser av 

datorsystemet.  

 Den ena av de två intervjupersonerna som inte arbetade på Arbetsförmedlingen 

(utbildaren) intervjuades på dennes kontor och den andra intervjun med utvecklingsansvarig 

genomfördes på ett café som jag bedömde som en relativt lugn och avslappnad plats för en 

intervju. 

 Före varje intervju berättade jag vem jag var och mitt syfte med intervjun. Alla 

intervjupersoner garanterades anonymitet. 

 Intervjuerna var semistrukturerade i den meningen att jag använde intervjuguiderna 

som utgångspunkt men inte följde dem slaviskt. Jag ställde följdfrågor när jag ansåg det 

lämpligt och ändrade om i ordningsföljden på frågorna i den mån det behövdes. 

 Samtliga intervjuer, förutom förintervjun, tog ca 45 - 60 minuter och spelades in på 

band och skrevs därefter ut. I och med detta riskerade jag inte att glömma vad som sagts eller 

att behöva tolka enbart utifrån anteckningar. Vidare innebar bandinspelningen att jag kunde 

koncentrera mig på hur intervjupersonerna interagerade med datorsystemet istället för att vara 

sysselsatt med att föra anteckningar. Jag är medveten om att viss risk finns för att 

bandspelaren, liksom observationer, kan förändra människor sätt att agera och prata. De 

noteringar jag gjorde i samband med intervjuerna rörde enbart interaktionen med 

datorsystemet och intervjupersonens sätt att prata om datorsystemet. Noteringarna var då 

ytterst kortfattade, t ex ”sökning efter funktion x” eller ”tveksamhet/osäkerhet vid funktion 

y”. 

 

4.5 Intervjuguider 

 Jag har använt mig av fyra olika intervjuguider, en gemensam för arbetsförmedlarna 

(bilaga 1), en intervjuguide för de som utvecklar datorsystemet (bilaga 2), en intervjuguide för 

den som utbildar i datorsystemet (bilaga 3) och slutligen en som skickades till ansvarig för 

användarnätverket i Skåne (bilaga 4). Intervjuguiderna för de som utbildar och utvecklar har 

även kompletterats med frågor från intervjuguiden för arbetsförmedlarna, främst gällande 

bakgrundsinformationen. 

 Intervjuguiden för arbetsförmedlarna är huvudsakligen uppdelad i tre tema, 

bakgrundsinformation; användningen av datorsystemet där både funktionella och 

upplevelsemässiga aspekter beaktas; samt hjälp, support och uppdatering. Intervjuguiden för 

utvecklarna tar upp aspekter av utformningen av datorsystemet, vilka riktlinjer som följs vid 
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uppdateringar och vad som ligger till grund för uppdateringarna. Intervjuguiden för utbildaren 

berör utbildningens utseende, och utbildarens roll och funktion. Intervjuguiden för ansvarig 

för användarnätverket tar upp generella frågor om användarnätverket och deras funktion och 

roll. 

 

4.6 Bearbetning av data 

 Kvale (1997) menar att utskrift av intervjun är ett sätt att strukturera intervjun som 

lämpar sig för analys och att denna strukturering i sig är en början till analys. Genom 

utskrifterna av intervjuerna skapade jag mig en första grundläggande bild av materialet och 

”lärde känna” det lite bättre. För att få ett så sanningsenligt material som möjligt att utgå från 

vid analys och undvika ofrivillig tolkning redan vid utskriften valde jag att skriva ut 

intervjuerna näst intill ordagrant. Utskrifterna rensades emellertid från överflödiga ord och 

uttryck som ”öhm”, ”hmm” och dylikt. Kroppsspråk, tonfall eller pauser noterades inte och i 

något enstaka fall när intervjupersonen hade kommit alltför långt bort från ämnet gjorde jag 

endast en sammanfattning av det som sagts. I övrigt skrev jag av intervjuerna ord för ord så 

som de skedde.  

 Analys skedde sedan genom att jag först läste igenom alla utskrifterna av intervjuerna 

med intervjuguiden (bilaga 1) som grund. Intervjuguidens teman: användning av 

datorsystemet och känslomässiga/upplevelsemässiga aspekter av det, support/hjälp och 

uppdatering utgjorde en första kategorisering av materialet. Istället för att söka efter specifika 

ord sökte jag snarare efter meningsbärande enheter och noterade även om de var av negativ 

eller positiv karaktär. Under denna genomläsning utkristalliserades vissa moment i 

datorsystemet som centrala i användningen av datorsystemet. Momenten var grunduppgifter, 

matchning/anvisning, handlingsplan och påminnelser. Dessa moment fick utgöra en 

kategorisering för användningen av datorsystemet och med utgångspunkt från dessa moment, 

samt övriga teman, sökte jag sedan efter likheter och skillnader i texterna och sammanställde 

dessa. Vissa meningsbärande enheter som återkom var liknande upplevelser av datorsystemet 

som helhet. Jag fann dessa mest lämpliga att sammanställa under ett eget tema: allmänt om 

AIS-95. 

 Intervjuerna med utvecklare, utbildare och ansvarig för användarnätverket var mer av 

faktamässig karaktär varvid ingen ingående tolkning eller analys fordrades. Samtliga 

intervjuer skrevs ut ordagrant (mailintervjuerna behövde ej transkriberas av förståeliga skäl) 

men ur dessa texter drog jag endast ut kärnor av de fakta jag ansåg relevanta för uppsatsen 

och sammanställde dem. 
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5 Resultat 

 Resultatredovisningen för intervjuerna med arbetsförmedlarna följer de teman som 

finns i intervjuguiden, användningen av datorsystemet, support/hjälp och uppdateringar samt 

det tema som framkom under bearbetning, allmänt om AIS-95. Användningen av 

datorsystemet har delats upp i de moment som framstod som centrala vid bearbetningen av 

intervjuutskrifterna, grunduppgifter, matchning/anvisning, handlingsplan och påminnelser. 

Hjälp/support och uppdateringar har delats upp i separata avsnitt för bättre tydlighet. Ett 

separat avsnitt, utbildning, redovisar utbildningen av datorsystemet. 

 

5.1 Utbildning 

 Alla nyanställda i Skåne får gå en utbildning för att lära sig AIS-95. Kursen startar 

med fyra dagars heltidskurs hos AIS-organisationen i Malmö. Därefter får de nyanställda vara 

på sitt kontor i två veckor, där två dagar skall avsättas för hemuppgifter. Slutligen kommer de 

tillbaka till Malmö och avslutar med ytterligare fyra dagars kurs. Den totala kursen är 

uppdelad i tre block. Ett block handlar om själva förmedlingsbiten, ett block handlar om 

beslut i program och insatser och ett block om Internet och de resurser som erbjuds där. Från 

och med årsskiftet 2003/2004 kommer denna utbildningsform att upphöra. Hur utbildningen 

skall se ut i framtiden är ännu inte riktigt klart. De som arbetar som utbildare idag har fått 

anställning som arbetsförmedlare på valfritt kontor och får troligen istället avsätta en viss 

procent av sin arbetstid till att utbilda personalen.  

 Alla arbetsförmedlare i Skåne fick ta ett så kallat AIS-körkort när AIS-95 infördes. 

Detta bestod av ett prov som genomfördes på AIS-organisationens kontor Anledningen var att 

arbetsförmedlarna förväntades ”kunna sitt jobb” redan och endast behövde bevisa att de 

behärskade AIS-95. Arbetsförmedlarna fick en halv dag på sig att skriva in en sökande, en 

arbetsgivare och sedan utföra en matchning. Ett frågeformulär angående sekretess fick också 

besvaras.  

 

5.2 Matcha 

 Att matcha arbetssökande mot en arbetsgivare/sysselsättning är den centrala delen av 

arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter som till största delen utförs med AIS-95 som verktyg. 

Matcha innebär att Arbetsförmedlingen utifrån de uppgifter som den arbetssökande lämnar 

kan matcha den arbetssökande mot ett lämpligt ledigt jobb i sitt datorsystem AIS-95. Matcha 

innebär också att man gör en tydlig överenskommelse om att den sökande själv ansvarar för 

att söka lämpliga arbeten och därefter redovisar detta till AF. Här ingår även tjänsten 
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”rekrytera nya medarbetare” för arbetsgivare. Jag har valt att dela in matcha under fyra 

rubriker för att tydliggöra presentationen. 

 

5.2.1 Grunduppgifter 

 För att överhuvudtaget kunna matcha måste information föras in i datorsystemet. I 

Direktservice förs de första uppgifterna om den arbetssökande in i AIS-95 efter att den 

sökande själv fyllt i ett elektroniskt formulär bestående av grundläggande uppgifter som 

namn, adress samt en meritförteckning på en så kallad kundarbetsplats. Arbetsförmedlarna får 

då kontrollera alla uppgifter eftersom formuläret i kundarbetsplatsens dator inte verkar ange 

tydligt vilka uppgifter som gäller och var de ska stå. Främst gäller detta uppgifter som är 

avsedda som kompletterande material samt att den sökande ofta lägger in så kallade 

”drömyrken” för vilka de saknar kompetens eller erfarenhet. Fem av arbetsförmedlarna 

upplevde problem med meritförteckningen, främst för att de sökande inte har lyckats fylla i 

uppgifterna på rätt sätt. 

 Direktservice gör en första kategorisering av det yrke den arbetssökande söker genom 

att skriva in lämplig AMSYK (kod för yrkesbenämning). På grund av AMSYK:s karaktär (se 

nedan) samt eventuell tids- och/eller informationsbrist får den arbetsförmedlare som den 

sökande blir tilldelad ofta korrigera detta. Samtliga arbetsförmedlare som arbetar med 

matchning upplever AMSYK som svårarbetat. AMSYK beskrivs som ”föråldrat” och 

”fyrkantigt” och arbetsförmedlarna upplever att de ofta har problem att hitta exakt den 

yrkesbenämning som passar in. Ofta saknas de allra senaste yrkena på marknaden. Detta får 

då kompenseras av att det yrke som kommer närmast registreras samt kompletteras med vissa 

sökord. Sökord är bl a ord som ger en mer detaljerad information om specifika kunskaper 

inom ett yrke. Ingen av arbetsförmedlarna vill dock ha fler koder i AMSYK, utan snarare en 

mer kontinuerlig uppdatering. AMSYK är mer centralt för de arbetsförmedlare som arbetar 

med aktiva arbetssökande det vill säga arbetssökande som inte av någon orsak är förhindrade 

att omedelbart ta ett arbete.  

 Förutom kategorisering av yrkestillhörighet kategoriseras den arbetssökande enligt 

vilken typ av sökande det rör sig om (heltids- deltidsarbetslös, särskilda behov m m). Även 

denna kategorisering blir fel ibland. Två av arbetsförmedlarna menade att det kan vara oerhört 

svårt att kategorisera en person snabbt, ofta krävs det en hel del information för att få det rätt. 

T ex så kanske den sökande är i behov av vägledning som inte framkom vid samtalet i 

Direktservice. Denna felkategorisering kan innebära att den sökande kan tvingas byta 
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arbetsförmedlare. Detta beror inte på att arbetsförmedlarna inte vill ha den sökande utan för 

att kunna ge bästa möjliga service förtydligade en av arbetsförmedlarna. 

 Fyra arbetsförmedlare betonade vikten av att informationen i AIS-95 är korrekt ifylld. 

Om den inte är det förlorar datorsystemet mycket av sin kraft som ett effektivt redskap ansåg 

de. 

 Inga av de koder och kategoriseringar som nämns behöver läras in (vilket delvis görs 

efter en tid ändå) utan finns tillgängliga i så kallade scrollister i den ruta de skall fyllas i. 

 

5.2.2 Matchning/anvisning 

 Den faktiska matchningen som arbetsmoment i datorsystemet, som också kan 

benämnas som ”att anvisa”, kan utföras på två sätt. Det finns så kallad automatisk matchning 

vilket innebär att datorsystemet själv söker efter lämpliga lediga arbeten baserat på de sökord 

som finns inskrivna. Dessa skickas sedan automatiskt via postservice till den sökande. 

Problemet som flera av arbetsförmedlarna nämnde är att datorsystemet inte är ”känsligt” nog 

att genomföra denna matchning effektivt och säkert. En arbetsförmedlare gav ett exempel på 

en person boende i Lund som söker städjobb där datorsystemet per automatik skulle kunna 

anvisa ett städjobb på två timmar i Kristianstad, vilket enligt förmedlaren är ”lite befängt att 

skicka honom att städa två timmar i Kristianstad”. Ett annat problem är att sökorden för 

annonserna för lediga arbeten ibland är felaktiga. T ex kan det vara angivet att körkort ej 

behövs vilket innebär att systemet automatiskt skulle anvisa en jobbannons till en sökande 

utan körkort men när arbetsförmedlaren sedan läser igenom annonsen så visar det sig i den 

löpande texten att körkort krävs. Vissa begrepp uppmärksammas inte alls av datorsystemet, 

även när de är korrekt inskrivna från båda håll, d v s korrekt inskriven annons av den som 

registrerat annonsen och korrekta uppgifter inskrivna om den arbetssökande från 

arbetsförmedlarens sida. En arbetsförmedlare tog som exempel ”erfarenhet”. I datorsystemet 

finns det registrerat om den sökande har erfarenhet eller ej inom det yrke som söks. Om en 

arbetssökande är inskriven med att ej ha erfarenhet inom ett yrke anvisar datorsystemet ändå 

per automatik arbeten inom detta yrke där det står att erfarenhet krävs. 

 Den automatiska matchningen används inte av någon av intervjupersonerna. De har 

alla sina egna sätt att matcha på istället, de flesta ganska snarlika. En arbetsförmedlare 

beskrev hur hon sitter och jämför listan med senast inkomna order (lediga arbeten) mot listan 

med ”sina” arbetssökande och när dessa båda matchar så anvisar hon. En annan 

arbetsförmedlare som anvisar på ett liknande sätt beskrev detta moment som ett ”gigantiskt 

detektivarbete”. Att anvisa manuellt ger högre kvalitet för den sökande menade en 
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arbetsförmedlare, men det tar också längre tid. Vid utvecklingssamtalen med cheferna som 

sker kontinuerligt tittar cheferna enligt arbetsförmedlaren emellertid på antalet anvisningar. 

”Då känns det ibland som att då kan jag ju sitta en eftermiddag och mata Tamagochi ungefär, 

bara anvisa, shoot. Då får jag ju upp siffrorna men då kanske personerna sitter därhemma 

och undrar, vad är detta?” Ytterligare en arbetsförmedlare uttrycker i samband med 

utvecklingssamtalen att mycket fokus upplevs ligga på ”vad jag har presterat i systemet”. 

 Alla skickade anvisningar registreras. Arbetsförmedlarna har emellertid inte alltid tid 

att kontrollera att alla anvisningar följs, d v s att den arbetssökande söker det jobb som blivit 

anvisat. 

 

5.2.3 Handlingsplan 

 Handlingsplanen beskrev en av arbetsförmedlarna som ”det levande och det man 

jobbar med”. Alla arbetsförmedlarna beskrev handlingsplanen som viktig och ett ”bra 

instrument” som en av dem uttryckte det. I handlingsplanen dokumenteras de diskussioner 

och överenskommelser som görs med den sökande där nuläge, mål och delmål utgör tre fasta 

faktorer som måste finnas med. Samtliga arbetsförmedlare betonade vikten av att lägga ner tid 

på handlingsplanen och att dokumentationen i den är utförlig. Om t ex ett ifrågasättande från 

A-kassan sker så utgör handlingsplanen en del av underlaget.  

 Mycket av handlingsplanen är fritext men där finns också ett antal ”kategorier” som 

kan markeras. T ex kan näringsverksamhet markeras om den sökande är intresserad av att 

starta eget. Kompetensutveckling och yrkesinriktning är två val som används mycket av de 

arbetsförmedlare som vägleder personer som inte riktigt vet vad de vill eller inte har så 

mycket erfarenhet eller utbildning. Övriga kategorier används inom andra områden, de 

arbetsförmedlare som arbetar med funktionshindrade använder sig av några och de som 

arbetar med aktivitetsgarantin använder sig av andra o s v. Samtliga arbetsförmedlare verkade 

vara osäkra på betydelsen av de kategorier som inte ingår i deras arbetsområde. 

 Samtliga arbetsförmedlare sade sig vara den typen av arbetsförmedlare som skriver 

mycket i handlingsplanen. ”Utan en bra handlingsplan kan man inte utföra sitt arbete…Vi 

upprättade handlingsplaner långt innan datorsystemet krävde det av oss” uttryckte en 

arbetsförmedlare sig. Fyra stycken menade dock att alla arbetsförmedlare inte tar sig lika 

mycket tid för upprätta och korrigera handlingsplanen och att den, förutom de faktorer som 

måste finnas med, ser olika ut för alla arbetsförmedlare. Arbetsförmedlarna kan på grund av 

lagliga skäl inte skriva vad som helst i handlingsplanen. Egna bedömningar av den 

arbetssökande som person eller dess situation får inte antecknas. Om en person t ex är 
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halvtids-sjukskriven får inte arbetsförmedlaren skriva det om inte den arbetssökande ger sitt 

tillstånd.  

 Samtliga arbetsförmedlare hade förståelse för att de inte kan skriva in alla typer av 

uppgifter i datorsystemet och hade en klar uppfattning om vad de får skriva och inte skriva 

om den sökande. Om känslig information måste registreras kan arbetsförmedlarna skapa en 

pappersakt och markera i den sökandes akt att en aktbilaga finns. Fem av förmedlarna 

uttryckte att de lär sig att läsa mellan raderna efter ett tag. Om en sökande t ex står inskriven 

som ”står inte till arbetsmarknadens förfogande” så betyder det i de flesta fall att personen är 

sjuk. Om en arbetssökande ej infinner sig till avtalat möte kan arbetsförmedlaren skriva in 

samma mening men det får då en annan innebörd. En av arbetsförmedlarna berättade ”Står det 

’står inte till arbetsmarknadens förfogande’ två gånger i månaden så anar man ju ugglor i 

mossen. Så får man ju fråga sig, varför står det så? Kanske finns det en aktbilaga då som 

förklarar.”  En annan handläggare säger att diskussion kan uppstå om tolkningen av koderna 

och berättar om kod 7 ”’till annan myndighet’ och det kan ju betyda vad som helst. Men för 

många äldre handläggare så betyder det att personen sitter i fängelse. Det gör det inte för 

mig men jag har slutat använda den.”  En av arbetsförmedlarna saknade emellertid, trots 

förståelsen för att viss information inte går att skriva in enligt lag, information om den icke 

formella kompetensen såsom social och personlig kompetens och menade att det är oerhört 

viktiga aspekter för att matcha rätt jobb med rätt person. När denna information inte får finnas 

i datorsystemet så är det extra viktigt att få tid att träffa och lära känna den sökande för att 

kunna bilda sig en egen uppfattning. Ett förslag som framfördes var att den sökande själv får 

fylla i någon slags personlig profil. 

 Förutom handlingsplanen har arbetsförmedlarna ett verktyg som benämns som 

daganteckningar till sin hjälp för den löpande dokumenteringen. Varje händelse som inträffar 

för en viss sökande, ett besök, ett telefonsamtal, kontroll av arbetsgivare m m skall finnas 

dokumenterad i en daganteckning. Om någonting ändras i den sökandes akt så kommer en 

daganteckning upp automatiskt där arbetsförmedlaren även kan tillägga information om så 

önskas. Samtliga arbetsförmedlare menade att det i daganteckningarna, liksom i 

handlingsplanen, är bra att vara så utförlig som möjligt. Automatiska daganteckningar är inget 

att eftersträva. 

 

5.2.4 Påminnelser 

 Regering och riksdag har beslutat att en handlingsplan måste upprättas inom tre 

månader och sedan uppdateras var sjätte månad samt att sökområdet måste vidgas efter 100 
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dagar. Detta uppmärksammas i AIS-95 genom att en påminnelse automatiskt dyker upp om 

inte detta har skett. Automatiska påminnelser kan genereras även av andra faktorer, t ex 

kommer en påminnelse 30 dagar före den arbetssökandes A-kassedagar tar slut eller om en 

arbetsförmedlare har skickat ut en förfrågan angående något till en sökande. Om inte den 

sökande har svarat och detta har registrerats inom tio dagar så skickar datorsystemet en 

påminnelse om det. Påminnelserna lagras i en speciell mapp som arbetsförmedlarna uppgav 

att de har för vana att checka av det första de gör på morgonen.  

 En arbetsförmedlare upplevde att datorsystemet numera styr arbetet och tycker att 

påminnelserna känns stressande. ”Det här systemet som är idag gör att jag inte kan styra mitt 

jobb utan det gör datorn helt och hållet. Så de har tagit ifrån mig min möjlighet att använda 

min kompetens… För jag kan ju ibland se att, herregud det här hade ju inte jag behövt göra 

nu om jag hade fått gjort bedömningen själv”. En annan arbetsförmedlare upplevde att de 

automatiska påminnelserna inte alltid är tillförlitliga och berättar om ett tillfälle när cheferna 

vid ett utvecklingssamtal hade påpekat att två av arbetsförmedlarens sökande var på väg att 

utförsäkras. Dessa båda sökande var emellertid för länge sedan ute ur systemet, den ena hade 

riskerat utförsäkring 2001 och den andra 2002 och de hade båda arbete. Ingen påminnelse 

fanns heller om att de riskerade utförsäkring och arbetsförmedlaren verkade uppleva 

incidenten som lite obehaglig och genant. När arbetsförmedlaren försökte visa mig hur 

sökningen eventuellt skulle ha gått till för att spåra dessa båda före detta arbetssökande i 

datorsystemet verkade det inte helt självklart hur sökningen skulle ha sett ut. En av 

arbetsförmedlarna uttryckte att ”man ser till att ha rent bord” innan utvecklingssamtalet.  

 En annan anledning, som tre av arbetsförmedlarna nämnde, till att påminnelserna 

gällande just utförsäkringsrisk inte alltid fungerar är att de arbetssökande ibland inte skickar 

in sina kassakort kontinuerligt. Ibland inträffar det att någon skickar in för två, tre månader på 

en gång och då helt plötsligt överskrider sina kassadagar. En arbetsförmedlare berättade att 

det är sällan någon inte har en påminnelse ”det är alltid något skit som spökar i 

bakgrunden…. Då har man ju en prioritetsordning, man gör ju liksom det som är viktigt, det 

som regelverket kräver. Det här med kontroll av A-kassan, det gör man ju först”. En av 

arbetsförmedlarna som tidigare hade minst det tredubbla antalet sökande beskrev att det ofta 

kunde finnas 70-80 påminnelser i mappen. Dessa arbetades bort i den mån det gick under 

dagen men nästa morgon var det lika många igen. Detta upplevdes som stressande. Risken 

fanns menade denna arbetsförmedlare att ”det här varför man gör saker och ting… det 

hamnar i bakgrunden. Så har det väl varit när det gäller handlingsplanerna t ex, att man inte 
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fick ha en handlingsplan äldre än så och så, och så har man gjort det enkelt då så för att få 

bort det så har man kopierat gamla handlingsplaner.”. 

 En arbetsförmedlare, vars automatiska påminnelser oftast berör handlingsplanen (detta 

på grund av arbetsområde), menade att de automatiska påminnelserna är bra. ”Systemet 

hjälper mig att hålla ordning och reda på det hela.” Denne arbetsförmedlare verkade också 

ha ett ganska avspänt förhållande till påminnelserna och menade att ”det finns ju ingen regel 

utan undantag, man kan inte ha en handlingsplan uppdaterad på prick efter sex månader”. T 

ex kan en sökande vara inne i praktik eller sjukskriven en längre tid och en uppdatering är då 

inte aktuell. Ytterligare två arbetsförmedlare menade att det är bra när datorsystemet säger 

ifrån automatiskt och uttryckte sig i liknande termer som föregående arbetsförmedlade, att det 

hjälper dem att organisera sitt arbete. Samtliga tre arbetsförmedlare som enbart uttryckte sig 

positivt om de automatiska påminnelserna har ett lågt antal sökande i jämförelse mot övriga. 

 Arbetsförmedlarna har också möjlighet att skapa sina egna påminnelser, manuella 

påminnelser. Detta tyckte samtliga är bra och såg det som ett effektivt hjälpmedel för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.  

 

5.3 Allmänt om AIS-95 

 Majoriteten av arbetsförmedlarna uttryckte att datorsystemet är bra ”men”. Flera 

uttalade sig med vissa reservationer. Bl a menade man att datorsystemet måste användas på 

rätt sätt/uppgifterna måste vara rätt och det uttrycktes också ett visst missnöje med att 

datorsystemet tar mycket tid. En av arbetsförmedlarna menade att datorsystemet ”är ett bra 

planeringsunderlag” med tillägget ”men det är ju så länge man har ett rimligt antal 

sökande… men förutsättningarna finns där”. En annan arbetsförmedlare säger ”det har blivit 

mycket mer administration, mycket mer hantering av uppgifter för att tillfredsställa den eller 

den eller dom däruppe, som en kontrollfunktion, mer än att sitta och prata med folk och lösa 

problemen så att säga genom ett samtal…och det tar mycket tid, även om man jobbar 

rationellt med den här apparaten (datorn) så tar den en jävla massa tid i form av kontroller, 

uppföljningar, påminnelser…” Ytterligare en arbetsförmedlare uttryckte ”Det är väl anpassat 

till det som vi jobbar med, det tror jag. Jag tror att jag kan använda systemet på ett bra sätt 

så att det blir en tillgång. Sedan är det ju så att rent administrativt så är det en massa saker 

som vi måste göra. Handlingsplanen ska vara aktuell … och hela tiden det här att man måste 

svara det (systemet) på något sätt”. Ytterligare en annan arbetsförmedlare sa ”Idag känner jag 

mig mera som en kontorist än som en handläggare.”. 
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 Fem stycken arbetsförmedlare uttryckte viss osäkerhet när det gällde de delar av 

datorsystemet som inte används kontinuerligt i arbetet. De rörde sig heller inte med samma 

självklarhet i dessa delar av programmet när jag bad dem visa mig några av dessa delar. De 

verkade främst osäkra på betydelsen av vad olika begrepp och koder står för. De hade inga 

uppenbara navigationsproblem men osäkerheten märktes i form av att navigationen blev mer 

tveksam. En av de arbetsförmedlare som såg datorsystemet som ett arbetsredskap som blir 

vad man gör det till verkade emellertid mer självsäker i samband med datorsystemets alla 

delar och uttryckte att ”har man väl jobbat med det en liten stund så ser man hur det hänger 

ihop och det är liksom lite intuitivt och det är Windowsbaserat.”.  

 

5.4 Uppdateringar 

 Vid tidpunkten för mina intervjuer hade AIS-95 precis uppdaterats. Samtliga 

arbetsförmedlare utom en (som inte kunde p g a av tidsbrist) hade tagit del av metodarens 

information om den nya uppdateringen och verkade varken positiva eller negativa till den. 

Vissa av arbetsförmedlarna uppgav att de inte riktigt hunnit ”känna in sig” på vad 

uppdateringarna innebar för deras dagliga arbete men uttryckte ingen oro för att de skulle få 

några problem med att utföra sina uppgifter p g a uppdateringen. När de kom till ett moment 

som var uppdaterat (i detta fall att det förändrats på något sätt) uppmärksammade de mig på 

detta men tog sig vidare utan några större dröjsmål. De uttryckte upprepade gånger viss 

förvåning när de såg att något förändrats. En förändring som samtliga påtalade var att 

sökandekategorierna för arbetslös hade ändrats. Från att ha varit tre olika koder där bl a den 

sökandes behov av stöd och hjälp har avgjort kategori, så finns det nu bara en kod som lyder 

”arbetslös”. En av arbetsförmedlarna såg det som ”en markering som har med vårt uppdrag 

att göra, nu är det mer fokus på jobb, mer fokus på sökintensitet, inte så mycket med 

vägledning”. 

 Samtliga arbetsförmedlare upplevde att de som utvecklar AIS-95 tar till sig deras 

förslag och att AIS-95 utvecklas mot det bättre. Men det tar tid påpekade samtliga och angav 

som förklaring att det är ett stort datorsystem och en stor organisation. Tre av 

arbetsförmedlarna menade att många av de problem som fanns tidigare med AIS-95 har rättats 

till med åren. Samtliga arbetsförmedlare tyckte att datorsystemet kontinuerligt utvecklas på ett 

positivt sätt.  
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5.5 Support och hjälp 

 Två av arbetsförmedlarna hade ringt Helpdesk vid några tillfällen när problem med 

datorn uppstått. Övriga förmedlare hade aldrig varit i kontakt med Helpdesk. Fem av 

arbetsförmedlarna uppgav att de använde eller hade använt hjälpfunktionen i datorsystemet 

(F1) i varierande grad och att den fungerar tillfredsställande. Resterande tre tyckte att F1 

känns krånglig och använder den aldrig. Samtliga berättade att de oftast vänder sig till 

metodaren för att få hjälp när problem uppstår. Metodaren i sin tur upplevde att 

arbetsförmedlarna många gånger sitter lite för länge med ett problem och försöker lösa det 

själva innan de kommer och ber om hjälp. När arbetsförmedlarna vill framföra förslag, 

klagomål o dyl angående AIS så går majoriteten till metodaren och berättar detta och låter 

sedan honom vidarebefordra det. Endast två stycken uppgav att de vet exakt hur de skall gå 

tillväga utan att använda metodaren som mellanhand. 

 

6 Diskussion 

 Syftet med uppsatsen var att undersöka AIS-95 ur ett användbarhetsperspektiv samt att 

genom en jämförelse med en tidigare liknande studie (Allwood & Thomée, 1998) ge 

ytterligare djup åt studien. Diskussionen tar upp dessa aspekter och följer den indelning som 

finns i resultatkapitlet, med den tillkommande faktorn; jämförelsen av denna studie med 

Allwood & Thomées (1998) studie. 

 

6.1 Utbildning 

 Den utbildning som nyanställda får genomgå är tämligen omfattande och bedrivs av 

kunniga experter. Utbildningen framstår som genomtänkt och välplanerad. Den utbildare jag 

intervjuar har god kännedom om både AIS-95 och om arbetsförmedlarnas arbetsuppgifter 

generellt och framför allt de som datorsystemet skall stödja. Utbildaren hade också gedigen 

förståelse för de problem som kan uppstå eftersom många arbetsförmedlare har ringt och 

frågat om råd vid problem. Denna kunskap borde vara en stor fördel för inlärningen då 

utbildaren kan prata samma ”språk” som arbetsförmedlarna, d v s de har en gemensam 

diskurs. Att utbildarna i framtiden skall arbeta som arbetsförmedlare själva borde vara mycket 

positivt och ytterligare förstärka den gemensamma diskursen.  

 Ett problem vid övergången från AF-90 till AIS-95, att många väntade in i det sista 

med att gå över till det nya datorsystemet, kan möjligen ha berott på att träningsformen för det 

nya datorsystemet inte var rätt eller möjligtvis för kort. Om träningen sett annorlunda ut 

kunde den bidragit till att öka motivationen att använda det nya datorsystemet (AIS-95) som 
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forskningen förespråkar. Den låga motivationen att börja använda AIS-95 kan också ha berott 

på att arbetsförmedlarna kände att deras arbetsuppgifter och framför allt deras arbetsroll var 

hotad, vilket kommentarer som att systemet tar mycket tid och att det har blivit mer 

administration och mindre personlig kontakt med kunden, kan antyda.  

 

6.2 Matcha 

 Det verktyg (programmet i kundarbetsplatserna) som de arbetssökande skall använda 

för att skriva in sina grundläggande uppgifter och som sedan skall föras över till 

datorsystemet verkar inte matcha datorsystemet fullständigt. Programmet i dessa arbetsplatser 

utvecklas inte av samma personer som utvecklar AIS-95 vilket kan vara en viktig förklaring. 

Mitt intryck är också att kundarbetsplatserna inte ger tillräckligt med vägledning och stöd för 

den arbetssökande att utföra uppgiften rätt, men detta är spekulationer eftersom jag ej har 

gjort en undersökning av kundarbetsplatserna. Arbetsförmedlarna uttryckte det som ett 

problem att de ofta får ändra i de inskrivna uppgifterna men problemet verkar mer associerat 

till tid, det tar upp tid att göra dessa ändringar. Samtidigt antydde arbetsförmedlarna att de vill 

ha ett samtal med den sökande angående en del av dessa grunduppgifter för att skapa sig en 

bild av denne. Dilemmat ligger möjligtvis i att tidsbrist medför att tvånget att först kontrollera 

alla uppgifter upplevs som extra besvärligt på grund av att det tar upp värdefull tid att tvingas 

”samtala” om vissa ”onödiga” uppgifter istället för att samtala om uppgifter som bedöms som 

mer relevanta av arbetsförmedlaren.   

 Koderna för yrkeskategorisering (AMSYK) upplevdes av samtliga arbetsförmedlare 

som arbetar aktivt med dem som föråldrade och de hade problem att hitta de allra senaste eller 

väldigt specifika yrken. Detta innebär att informationsbehovet (Allwood, 1998) inte 

tillgodoses, vilket i detta specifika fall är ett problem som kan vara svårt att komma till rätta 

med i ett samhälle som ständigt förnyas. Nya yrken och yrkesbenämningar dyker upp med 

rask takt medan andra försvinner. Problemet är att datorsystemet kräver en exakt kod vilket 

kanske inte är en lämplig lösning i detta sammanhang. Frågan är vad som är en lämplig 

lösning. Problemet är inte heller direkt orsakat av datorsystemet i sig. Problemet verkar 

snarare ligga i att det krävs fasta koder för att kunna strukturera och organisera alla 

arbetssökande som finns i datorsystemet. Det är i så fall den mänskliga faktorn som skall 

förse datorsystemet med dessa nya yrkesbenämningar som utgör problemet i den skepnad 

funktionen har idag. Möjligtvis skulle det innebära en viss förbättring om ett fritextfält (som 

är kopplad till sökfunktionen liksom övriga koder) läggs till i direkt anslutning till övriga 

AMSYK-koder, där arbetsförmedlarna kan skriva in den yrkesbenämning som de inte hittar i 
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datorsystemet. Dessa fritext-tillägg kunde förmodligen göras lättare på den tiden när inga 

datorsystem fanns och organisationernas arkiveringssystem istället bestod av pappersakter. 

Att få tillfälle att göra detta tillägg skulle möjligtvis också kunna lindra arbetsförmedlarnas 

missnöje med funktionen. Problemet berörs av Nardi (1997) om att inte låsa processerna 

alltför mycket, samtidigt som ett fritextfält även skulle kunna ge användarna en bättre känsla 

av måluppfyllelse. Som Nardi (1997) påpekar så använder inte användarna datorn för 

interagera med den utan för att uppnå sina mål vilka går utanför själva interaktionen.  

 Att ingen av arbetsförmedlarna använder sig av den automatiska funktionen när de 

anvisar jobb till sökande indikerar att denna funktion inte stämmer överens med uppgiftens 

struktur (Allwood, 1998). Två källor verkar ligga bakom detta problem. Den mänskliga 

faktorn utgör återigen ett av problemen. Om inte uppgifterna (sökorden) som skall matchas 

mot varandra är korrekta så kan inte datorsystemet avge korrekt resultat. Det andra problemet 

är att systemet inte klarar av att kontrollera och ställa alla begrepp och krav mot varandra 

vilket är funktionella problem (Allwood, 1998). De som drabbas i slutändan av dessa problem 

är de arbetssökande vilket uppmärksammades av arbetsförmedlarna. Det är människor i 

beroendeställning i andra änden av systemet som får ta konsekvenserna. Den automatiska 

matchningen går också på ett ytligt plan väl i hand med de hårdare kraven från regering och 

riksdag att snabbt få ut människor i sysselsättning. Däremot menar arbetsförmedlarna att 

kvaliteten på deras arbetsresultat blir betydligt bättre om de inte använder den automatiska 

funktionen. Kvalitet på arbetsresultatet borde vara en minst lika viktig faktor som snabbhet, 

om inte viktigare, att ställa som krav på ett datorsystem. 

 Att arbetsförmedlarna har funnit sina egna vägar att gå i datorsystemet när de anvisar 

arbete visar dock på att datorsystemet kan utnyttjas på olika sätt och ger visst utrymme för 

alternativa sätt att utföra vissa arbetsuppgifter på precis som Nardi (1997) förespråkar. 

 Handlingsplanen och daganteckningar är de enda funktionerna som kan innehålla 

fritext men även här är arbetsförmedlarna styrda. Lagen reglerar vad som får finnas registrerat 

om människor i databaser - om inte deras medgivande finns. Arbetsförmedlarna verkar ändå 

uppskatta den frihet som ges i dessa funktioner och framför allt handlingsplanen verkar ses 

som den mest centrala och viktigaste funktionen. En av anledningarna till att 

handlingsplanerna uppskattas kan vara att detta är en av de funktioner där arbetsförmedlarna 

upplever att de får utnyttja sin potential och sin kreativitet och att inget styr dem (förutom 

lagen men det har den alltid gjort). Vidare har uppgiftens struktur inte förändrats mycket på 

grund av datorsystemet. Oavsett om papper och penna eller skrivmaskin eller ett tangentbord 

och datorskärm används som verktyg så har inte uppgiftens struktur förändrats för mycket på 
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grund av verktyget. Datorsystemet verkar stödja användarnas mentala modell av arbetet i 

dessa funktioner (Beyer & Holtzblatt, 1998). 

 Att arbetsförmedlarna utvecklar ett eget ”språk” med hjälp av de olika koderna ( t ex 

”står inte till arbetsmarknadens förfogande”) kan vara både positivt och negativt. Det borde 

vara positivt i den bemärkelsen att de då får ett vidgat utrymme för att uttrycka sig. Detta 

borde medföra att arbetet effektiviseras då de slipper lägga tid på att undersöka hur 

förhållandet är eller var på grund av att information om det saknas.  Det negativa är, som en 

av arbetsförmedlarna själv påpekade, risken för missförstånd och att tolkningarna inte 

överensstämmer från arbetsförmedlare till arbetsförmedlare. Vidare skulle det kunna försvåra 

för en novis att använda datorsystemet till en början. Dessa tolkningar av koder är ett bra 

exempel på de osynliga arbetssätt som Beyer och Holtzblatt (1998) beskriver och som lätt kan 

förbises om inte en omfattande undersökning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna 

genomförs.  

 Att de automatiska påminnelserna upplevs på skilda sätt av arbetsförmedlarna kan ha 

en första grundläggande förklaring i människors olikheter rent generellt. Min tolkning är dock 

att arbetsförmedlarnas skilda sätt att reagera på de automatiska påminnelserna även har andra 

starkare orsaker. Upplevelserna av de automatiska påminnelserna kan närmare graderas efter 

antalet sökande. De arbetsförmedlare som upplever de automatiska påminnelserna mest 

negativt är de som har flest sökande vidare ner till de som har en positiv inställning och också 

har lägst antal sökande. Påminnelserna kan därmed tolkas som ett effektivt verktyg så länge 

antalet arbetssökande hålls nere. När antalet arbetssökande växer så verkar även antalet 

påminnelser öka och därav också den negativa upplevelsen. Den negativa upplevelsen av de 

automatiska påminnelserna innefattar att de utgör en kontrollfunktion och att deras avsikt är 

att styra arbetet. Just ordet kontrollfunktion nämns av tre av arbetsförmedlarna i samband med 

de automatiska påminnelserna. En känsla av att bli fråntagen sin yrkeskunskap verkar infinna 

sig. Som en av arbetsförmedlarna nämnde är det numera datorn som prioriterar vad som är 

viktigt, vilket därmed innebär att den tar kontroll över arbetet. Flera av arbetsförmedlarna 

menade att man hela tiden måste ”svara systemet”. Formuleringen antyder att arbetet i sig 

riskerar att förlora sitt egenvärde och att det istället är datorsystemet som blir målet för 

arbetet. Tre av arbetsförmedlarna berättade att de ibland kopierar handlingsplaner, just i syftet 

att ”svara systemet” när det kräver en uppdatering av en handlingsplan, vilket också en av 

dem påpekar risken med att göra, nämligen att arbetet förlorar sitt värde; varför man gör 

arbetsuppgiften har ingen betydelse, huvudsaken är att man gör det. Ytterligare mening tycks 

läggas i kontroll, nämligen att ”de däruppe” eller ”de därinne” (vilket jag tolkar som både de 
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egna kontorscheferna och chefer på högre nivåer) skall kontrollera arbetsförmedlarnas arbete. 

Detta har även viss anknytning till anvisningarna och arbetsförmedlarnas förmåga att ha ”rent 

bord” vilket tre av arbetsförmedlarna upplevde att cheferna tog i betraktande. Via 

datorsystemet kan cheferna dels se hur många anvisningar arbetsförmedlarna gjort och hur 

deras filer ser ut generellt. Detta verkade upplevas som en aning stressande och att 

yrkesstoltheten kom lite på skam om cheferna hade någon anmärkning på deras arbete. Häri 

verkar ligga ett dilemma, å ena sidan lägger arbetsförmedlarna stort värde i att det är kvalitet 

på deras arbete, å andra sidan har de press på sig att visa snabba resultat i form av siffror 

vilket enligt dem kan medföra att kvaliteten blir lidande. Datorsystemet kan med andra ord 

medföra ett sätt att arbeta på som inte matchar deras modell av arbetet, något som Beyer och 

Holtzblatt (1998) varnar för. 

 De automatiska påminnelserna beskrevs även som orosmoment eftersom de inte går 

att lita på helt och fullt. Detta antyder också att arbetsförmedlarna har accepterat dem och 

införlivat dem i sitt arbetssätt och till viss del gjort sig beroende av dem. 

 

6.3 Allmänt om AIS-95 

 Min tolkning att många av arbetsförmedlarna lägger till ett ”men” när de berömmer 

datorsystemet är värd att notera. Samtliga tyckte att datorsystemet stödjer dem som 

arbetsverktyg men det verkar samtidigt förändra deras arbete på ett inte alltid positivt sätt, 

åtminstone på någon punkt. Jag har tidigare varit inne på tidsaspekten som flera av 

arbetsförmedlarna nämner, datorsystemet upplevs som tidskrävande. Det intressanta är att 

datorsystemet inte verkar upplevas som tidskrävande på grund av svårigheter att använda det 

utan snarare därför att det medför arbetsuppgifter som inte verkar stämma med 

arbetsförmedlarnas bild av sitt arbete och dess ingående arbetsuppgifter.  

 Datorsystemet har därmed inte bara förändrat arbetssättet som Beyer och Holtzblatt 

(1998) pekar på, det har förändrat det till den grad att det upplevs som att nya arbetsuppgifter 

tillkommit. Dessa arbetsuppgifter upplevs också sakna mening för själva yrkesutövandet, 

arbetsförmedlarna talar om att det blivit mycket mer administration och att det handlar om att 

svara datorsystemet. Mer intressant blir det när det visar sig att de arbetsförmedlare som 

starkast uttrycker detta är de som har flest arbetssökande på sin lista. De som har ett lägre 

antal sökande talar i högre grad om datorsystemet som ett verktyg som hjälper dem att hålla 

ordning och reda. Detta indikerar att datorsystemet inte har förändrat arbetssättet alltför 

mycket eller på ett enbart negativt sätt, däremot är det inte anpassat till hur verkligheten ser 

ut. Om alla arbetsförmedlare har ett lågt antal sökande så är förmodligen AIS-95 ett bra 
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verktyg som stödjer användaren i många av hennes arbetsuppgifter. Vissa enskilda funktioner 

skulle kunna förbättras, såsom den automatiska matchningen som inte verkar anpassat till 

uppgiftens struktur (Allwood, 1998) m m, men om AIS-95 ses som ett verktyg för att 

organisera och planera sitt arbete så verkar det fungera bra under lugna förhållanden.  

 

6.4 Uppdateringar 

 AIS-95 kontinuerliga och täta uppdateringar verkar inte upplevas som påfrestande av 

arbetsförmedlarna t ex genom att de hela tiden måste lära sig hur de uppdaterade delarna 

fungerar. Istället verkar uppdateringarna upplevas positivt och de verkar inte ha någon negativ 

inverkan på arbetet. När arbetsförmedlarna stötte på förändringar orsakade av uppdateringarna 

fick de stanna upp och ibland prova sig fram för att komma vidare men ingen fick avbryta 

uppgiften på grund av förändringen. Likaså verkade de rent intuitivt veta var eller vad de 

skulle leta efter. Detta tyder på att uppdateringarna följer datorsystemets grundkonstruktion på 

ett konsistent sätt och stämmer väl med teorin om att konsistens i ett program underlättar för 

användaren (Allwood, 1998). Det som förvånade mig lite var att arbetsförmedlarna trots 

tidigare information om uppdateringens innehåll verkade förvånade nästan varje gång ett 

uppdaterat moment dök upp. Har denna information inget värde rent funktionellt? Dess värde 

ligger kanske mer i att arbetsförmedlarna blir mer positivt inställda till uppdateringarna om de 

informeras om dem innan de aktualiseras. På detta sätt ”slängs” uppdateringarna inte på 

arbetsförmedlarna när de startar datorn en morgon. Jag tolkar också arbetsförmedlarna 

enhälliga förståelse för att uppdateringar av vissa uppmärksammade problem kan dröja en 

lång tid delvis är en följd av deras positiva inställning till uppdateringarna. 

 Utvecklarna av AIS-95 uppgav att de försöker följa ett liknande mönster genom hela 

AIS-95 och se till helheten när de utformar uppdateringarna. Detta verkar de också lyckas 

med. Att användarna blir osäkra när de rör sig i delar de normalt inte arbetar med tolkar jag 

som i det närmaste oundvikligt. AIS-95 är ett stort datorsystem med många olika funktioner 

och delar och det är omöjligt att hålla allt i minnet. Det faktum att de verkar ta till sig 

uppdateringarna snabbt tolkar jag som att de snabbt skulle få upp självsäkerheten även i de 

”okända” delarna av programmet om de använder dem kontinuerligt. Trots att utvecklarna 

uppger att de inte har några specifika användbarhetsmål när de uppdaterar datorsystemet 

uppfattar jag det som att de har ganska klart för sig vilka olika aspekter som bidrar till att 

datorsystemet blir användbart.  

 Att ha krav på sig från två olika håll, användare och regering, gör utvecklingen mer 

komplicerad menade utvecklarna. Regeringens beslut måste först genomföras och 
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användarnas krav får tillgodoses efter detta. Det faktum att alla utvecklare på 

verksamhetsenheten tidigare har arbetat som arbetsförmedlare borde vara en starkt positiv 

faktor i utvecklingen. Den skillnad som Kaasgaard (2000) diskuterar, mellan den mentala 

modellen som utvecklaren har av datorsystemet och den som användaren har borde här vara 

mindre än normalt. Utvecklarna torde ha en god kunskap om alla aspekter av 

arbetsförmedlarnas arbete vilket kan sägas utgöra den ”kunddata” som utvecklaren 

införskaffar med hjälp av t ex kontextuell design (Beyer & Holtzblatt, 1998). Risken finns 

dock alltid om de inte har arbetat som arbetsförmedlare på länge att deras minne av det 

förvanskas och skärpan försvinner. Användarförslagen som utvecklarna uppger utgöra 

underlag för uppdateringarna kompenserar möjligtvis denna glömska till viss del. 

Användarförslagen verkar ha genomslagskraft då flera av arbetsförmedlarna uppger att många 

upplevda problem med datorsystemet har rättats till med åren.  

 Användartester kunde också ha varit ett sätt att kompensera för en eventuell brist på 

kunskap om det arbete datorsystemet skall stödja som Beyer och Holtzblatt (1998) påpekat 

men de försök som har gjorts med tester har inte fungerat tillfredsställande. Användartesterna 

hade också kunnat fungera som ett forum för användarna att framföra sina synpunkter. 

Utvecklarna hade då fått en möjlighet att studera användarinteraktionen med datorsystemet 

för att eventuellt kunna upptäcka och utforska alternativa användningssätt. En viktig debatt 

och ett viktigt forskningsområde är hur formerna för användartester kan förändras så de 

enklare kan genomföras ute i näringslivet. 

 

6.5 Support och hjälp 

 Metodaren som har till en av sina arbetsuppgifter att bistå kollegor som behöver hjälp 

med AIS-95 verkar vara en mycket uppskattad hjälpresurs. Samtliga arbetsförmedlare uppgav 

att de vände sig till metodaren när de kört fast i datorsystemet. Detta bekräftar teorin om att 

människor gärna vänder sig till personer i sin närhet när de behöver hjälp och metodaren kan 

ses som arbetsförmedlingens svar på en lokal expert (Allwood, 1998). Att hjälpfunktionen i 

datorn upplevs så olika tolkar jag bero på att människor är olika i sitt sätt att ta sig an ett 

problem. Vissa vill gärna själv lösa svårigheter och sitter gärna och söker efter hjälp på egen 

hand medan andra föredrar att fråga andra personer om hjälp, antingen via telefon eller 

ansikte mot ansikte. 
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6.6 Diskussion/Jämförelse av resultat från Allwood & Thomées studie och denna studie  

 En del av de problem som Allwood och Thomée (1998) tar upp har även jag funnit 

medan andra verkar ha åtgärdats på olika sätt. De problem som rapporterades med AMSYK; 

att koderna var svåra att komma ihåg och att de kändes föråldrade och alltför begränsade, 

verkar delvis ha åtgärdats. Svårigheten att komma ihåg dem har lösts genom att AIS-95 

bygger på ett windows-gränssnitt som tillåter rullgardinsmenyer vilket har implementerats i 

samband med AMSYK. Däremot kvarstår exakt samma problem med att koderna känns 

föråldrade och begränsade. Jag har diskuterat detta ovan och undrar om det är problem som 

kan lösas ur användbarhetsperspektiv. Koderna måste antagligen finnas för att kunna 

organisera arbetet. Den mänskliga faktorn som uppdaterar datorsystemet med nya koder 

kontinuerligt ser jag som den felande länken här.  

 Vidare har jag funnit samma problem som Allwood och Thomée (1998) diskuterar 

angående att information som registrerades var otillräcklig eller felaktig på grund av tidsbrist 

eller informationsbrist. Detta har alltså inte åtgärdats med det nya datorsystemet och frågan är 

även här om det är ett problem som ett datorsystem kan åtgärda. Snarare kan datorsystemet 

möjligen tillåta en mer flexibel informationshantering som Nardi (1997) menar, men risken är 

då att arbetet försvåras och resultatet försämras.  

 Arbetsförmedlarna uppgav i Allwood och Thomées (1998) studie att de ansåg det vara 

ett problem att personlig information ej kunde registreras. Arbetsförmedlarna i denna uppsats 

var däremot oerhört förstående inför detta och verkade inte uppleva det som ett problem, 

snarare en smärre komplikation som gick att lösa på andra sätt bl a genom att lära sig att läsa 

mellan raderna. En möjlighet till att resultaten skiljer sig åt kan bero på att arbetsförmedlarna 

förringat problemet inför mig för att inte framstå som oetiska.  

 Problemen med att inte känna sina kunder och vilja ha mer personlig kontakt som 

Allwood och Thomée (1998) skriver om har jag inte funnit lika tydligt. Däremot skulle man 

kunna tolka de negativa uttalandena om att datorsystemet tar för mycket tid i form av 

administration o dyl som ett tecken på att de vill utnyttja denna tid till personliga möten 

istället. Uttalanden som ”Idag känner jag mig mera som en kontorist än som en 

handläggare.” och  ”det har blivit mycket mer administration, mycket mer hantering av 

uppgifter för att tillfredsställa den eller den eller dom däruppe, som en kontrollfunktion, mer 

än att sitta och prata med folk och lösa problemen så att säga genom ett samtal” ger tydliga 

indikationer på detta.  

 De problem rörande svårigheter att hantera de delar av datorsystemet som används 

minst vilket Allwood och Thomée (1998) fann, har även jag funnit till viss del. Detta är en 
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intressant jämförelse då det gamla datorsystemet var dos-baserat och krävde memorering av 

funktioner på ett helt annat sätt än det nya datorsystemet som är windows-baserat gör. Min 

tolkning är att det är svårt att utforma ett datorsystem som förbättrar detta problem avsevärt. 

Detta på grund av människans begränsningar, handlingar faller i glömska om de inte utförts 

på ett tag. Däremot är det viktigt att underlätta för användaren att komma ihåg, bl a genom att 

ha konsistens i datorsystemet (Allwood, 1998) Övriga problem som Allwood och Thomée 

(1998) visar på, som att kunna scanna in information och att datorisera formulär har åtgärdats 

vilket också innebär fler uppgifter som blivit datoriserade.  

 

6.7 Slutsatser 

 Arbetsförmedlarna svarade alla ja på frågan om de tycker att datorsystemet stödjer 

dem i deras arbete. Däremot visade det sig på flera punkter att vissa funktioner inte verkar 

fungera som de är tänkta. Den automatiska matchningen är en sådan funktion. Användarna får 

här istället använda sig av en mer tidsödande strategi för att uppnå ett arbetsresultat de känner 

sig nöjda med. De automatiska daganteckningarna uppfattas likaså som alltför fattiga och 

intetsägande. Allmänt verkar för mycket automatik inte uppskattas, eller snarare den 

automatik som erbjuds idag.  

 Uppfattningarna om att datorsystemet måste användas på rätt sätt och att det är viktigt 

att informationen blir rätt antyder upplevelser av att datorsystemet är rigitt. Detta är ett 

dilemma som utvecklarna tar upp då de menar att för mycket flexibilitet samtidigt kan orsaka 

allvarliga fel. Det är onekligen en svår balansgång hur mycket flexibilitet som skall erbjudas. 

Arbetsförmedlarnas arbetsmaterial kan sägas vara människor, människor i behov av deras 

hjälp och stöd. Människor är oförutsägbara, föränderliga och mångfacetterade. De 

arbetssökandes mål, önskemål, erfarenheter o dyl låter sig inte alltid passas in i ett 

datorsystems rigida struktur. Handlingsplanen är den enda funktion som delvis låter 

arbetsförmedlarna mer fritt uttrycka sig om de arbetssökande och verkar vara en mycket 

uppskattad funktion. Problemet är att handlingsplanen inte är sökningsbar, d v s det går inte 

att söka efter specifika ord och uttryck i handlingsplanen. Om detta varit möjligt skulle 

handlingsplanen kunnat få en mer tongivande effekt och vissa moment med koder hade 

kanske blivit mindre framträdande. Detta, i sin tur skulle kunna bidra till att göra 

datorsystemet mer flexibelt och möjligen ännu bättre anpassat till arbetsförmedlarnas arbete.  

 De skilda uppfattningarna om påminnelserna tydliggör kontextens betydelse för 

datorsystemet. Påminnelserna passar kanske en ”standarsituation” med lagom antal 

arbetssökande och är då en effektiv funktion men när kontexten förändras upplevs 
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påminnelserna stressande och påverkar arbetssituationen negativt. En hårt dragen tolkning i 

detta fall är att kontexten är mer avgörande för användbarheten, eller upplevelsen av 

användbarhet, än funktionerna i datorsystemet i sig. Då acceptans (Allwood, 1998) och även 

tillfredsställelse (ISO 9241-11, 1998) räknas in i begreppet användbarhet så blir emellertid 

även upplevelsen av användbarhet en viktig del av begreppet. Det allt hårdare tryck på 

effektivitet som kommer från regering och riksdag är ytterligare kontextuell påverkan som 

kanske också tydliggörs via påminnelserna. Många av de problem som kvarstått från 1998 

verkar ha mer med kontexten att göra än med funktionerna i sig. Att användarna fortfarande 

känner att de inte har tillräckligt med tid för personliga möten med sina arbetssökande, att 

AMSYK fortfarande upplevs som föråldrat eller att information som registreras blir fel på 

grund av tidsbrist eller informationsbrist från de arbetssökande ser jag som kontextuella 

problem. Inte därmed sagt att dessa problem inte berör datorsystemet. De är viktiga aspekter i 

användningen och viktiga att ha i åtanke vid utformning och uppdatering av datorsystem och 

ett väl anpassat datorsystem kan underlätta och vara behjälpligt vid dessa problem.  

 Min hypotes om att ett datorsystem med så många användare som AIS-95 har kommer 

att ha svårt att tillgodose alla olika uppgifter och behov som finns bekräftades till viss del i 

studien. Med så många användare med olika arbetssituationer (företagsservice, vägledare, 

aktivitetsgarantin, arbetsmarknadsutbildningar m m) som skall utnyttja ett och samma 

datorsystem så är det svårt att anpassa datorsystemet efter det. Det blir en form av 

standardarbetsförmedlare med en standardsituation som får bli mallen. Däremot är jag smått 

förvånad över hur pass väl AIS-95 verkar fungera som helhet trots sin storlek. Det verkar vara 

ett effektivt arbetsredskap överlag och användarna är positivt inställda till det som helhet. 

Systemet uppdateras kontinuerligt och upplevs hela tiden förändras i en positiv riktning där 

användarna upplever att de får gehör för sina förslag. 

 Avslutningsvis följer några iakttagelser om den använda undersökningsmetodiken. 

Resultaten från denna studie bör betraktas med viss försiktighet. Generaliserbarheten kan 

starkt ifrågasättas på grund av det låga antalet intervjupersoner. Jag har också varit ensam 

tolkare av resultatet vilket kan ha inneburit att mina förutfattade meningar och förkunskap kan 

ha påverkat tolkningen. Jag har dock försökt hålla detta i minnet under arbetets gång och 

ifrågasatt mina tolkningar kontinuerligt. Vidare är intervjuer alltid en kritisk 

undersökningsmetod då jag som intervjuare inte kan vara säker på om de jag intervjuar ger 

mig sin verklighet eller det som de tror förväntas av dem – några av orsakerna kan vara rädsla 

för följder eller på grund av lojalitet till företaget. Jag har försökt undvika en så kallad 

intervjuareffekt (Denscombe, 2000) genom att vara noga med att tala om för 
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intervjupersonerna att anonymitet kan garanteras. Vidare kan det faktum att intervjuerna 

spelades in samt att jag studerade intervjupersonerna när de utförde uppgifter ha påverkat 

resultatet då risken finns att människor känner sig hämmade av detta och därmed inte 

uttrycker sig fritt. Samtidigt kan bägge dessa aspekter bidra till ökad objektivitet i mina 

resultat, eftersom jag inte enbart behövt förlita mig på mitt minne och mina anteckningar från 

intervjupersonens utsagor. Som jag tidigare nämnt uppfattade jag att samtliga intervjupersoner 

slappnade av allt mer efter hand som intervjuerna fortskred och att jag fick dela deras ärliga 

åsikter och upplevelser. 
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      Bilaga 1 

 

Intervjuguide för arbetsförmedlarna. 

 

Bakgrundsinformation: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du varit anställd på AF? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Användningen av datorsystemet. 

5. Kan du beskriva de uppgifter som du utför i systemet? 

6. Upplever du att du har stöd av systemet när du löser dina uppgifter? 

7. Tycker du att systemet ger dig den information du vill ha och behöver för att utföra 

ditt arbete? (Uppfyller systemet dina behov?) 

8. Finns det något sammanhang där du känner att systemet ej ger dig det stöd du 

behöver? 

9. Presenteras informationen på ett lämpligt sätt?  

10. Hur är det med information som du skriver in? Finns det någon info. som du upplever 

idag att du inte kan lagra på ett sätt som du vill? 

11. Kan du välja ut och beskriva/visa några ofta förekommande uppgifter som du utför 

med systemet som stöd. 

12. Kan du välja ut och beskriva/visa några arbetsuppgifter som du upplever som svåra att 

utföra i systemet? 

13. Skulle du vilja förändra något i systemet? 

14. Saknas någon aspekt i systemet? 

Upplevelsen av systemet. 

15. Vilka känslor förknippar du med systemet? 

16. Förknippar du vissa känslor med vissa aspekter/moment i systemet? 

Support och förbättringar. 

17. Hur upplever du att support och hjälp fungerar vid eventuella problem med systemet? 

18. Hur går du tillväga när du vill framföra förslag till förbättringar och klagomål m m? 

19. Upplever du att du har något inflytande vid uppdateringar av systemet? 

20. Hur i så fall? 

21. Upplever du att uppdateringar av systemet alltid innebär en förbättring? 
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      Bilaga 2 

 

Intervjuguide för utvecklarna. 

 

1. Vilket var det primära syftet med att gå över till AIS-95? 

2. Vilka problem fanns med det gamla systemet AF-90? 

3. Hur har dessa problem hanterats i utformningen av AIS-95? 

4. Uppstod det nya problem vid utformningen resp. implementeringen av AIS-95? 

5. Hur hanterades dessa problem i så fall? 

6. Hur utformades AIS-95? Hur var tanken, vad tittade ni på mm? 

7. Hur tänker ni när ni utformar uppdateringar? 

8. Hur får ni information om användarförslag? Vilken typ av information använder ni?  

9. Hur hanteras användarförslag? 

10. Har ni någon makt över hur användarförslagen skall prioriteras? 

11. Hur försöker ni förverkliga användbarhet i systemet? 

12. Hur tycker ni att det lyckas? 

13. Testar ni att det har lyckats? 
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      Bilaga 3 

 

Intervjuguide utbildaren av AIS-95.  

 

1. Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur är utbildningen upplagd? 

3. Är det bara nyanställda som får utbildning eller är det kontinuerlig fortbildning? 

4. Finns det några återkommande problem som du har upptäckt i samband med 

utbildningen? 

5. Är det bara Skåne läns personal som utbildas här? 

6. Ser utbildningen likadan ut i hela landet? 

7. Har ni någon roll i uppdateringarna? 
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      Bilaga 4 

 

Intervjuguide mail – användarnätverket. 

 

1. Hur sållar du bland de önskemål/klagomål som kommit in? 

2. Har du någon uppfattning om vilka de mest frekventa klagomålen/önskemålen är? 

3. För du någon slags statistik över det? 

4. Hur kommer klagomål/önskemål till dig? Enbart via VIS? 

5. Hur ofta har ni användarrepresentanter möte? 

6. Hur sållar ni bland de önskemål/klagomål som kommit in? 

7. Hur för ni vidare det ni kommer fram till på mötena? 

8. Upplever du att användarrepresentanterna och er information har genomslag vid 

versionsbyten? 

9. Hur länge har användarnätverket funnits? 
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