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Abstract 

Anskaffning av IT-system genomförs av olika anledningar, som till exempel behov i verk-

samheten på grund av nya arbetsuppgifter, omorganisationer eller att andra förändringar ska 

genomföras. IT-system är numera en nödvändig förutsättning för de flesta verksamheter och 

då är det av största vikt att det uppstår nytta med användning av IT-systemen. Ett sätt att 

säkerställa detta är att det är en bra användbarhet i systemet. Det ska till exempel vara lätt att 

lära sig samt effektivt och tilltalande att arbeta med systemet.  

Kontroll av om ett system har en bra användbarhet bör ske innan det anskaffas, när systemet 

utvärderas och eventuellt jämförs med andra. Men hur denna utvärdering kan genomföras 

finns det få konkreta rekommendationer för. Uppsatsens syfte är därför att redovisa en 

rekommendation av hur utvärdering av användbarhet kan genomföras under processen för 

anskaffning av IT-system. 

En kvalitativ studie har genomförts genom att intervjua representanter från tre olika verksam-

heter som har gemensamt att de genomfört utvärdering i samband med anskaffning av IT-

system.  

Från intervjuerna samt studerad teori kring ämnet har rekommendationer för hur utvärdering 

av användbarhet kan genomföras under anskaffningsprocessen av IT-system tagits fram. Den 

innehåller tre delar i en stegvis process: kompetens – avgränsning - utvärdering.  

Minst två olika metoder i kombination bör användas vid utvärderingen samt att aktiviteter 

genomförs i projektgruppen för att höja sin kompetens och få en samsyn kring vad använd-

barhet är och ska vara i den aktuella anskaffningen. En lämplig avgränsning, eller definition, 

av användbarhet är att använda den fastställda ISO-standarden för användbarhet. 

En slutsats av denna studie är att forskning om utvärdering, anskaffning och användbarhet 

finns – men inte i kombination med varandra. Denna kombination är dock en del av verklig-

heten vid anskaffningar av IT-system. IT är en förutsättning i de flesta verksamheter numera. 

Då borde vikten av användbara IT-system vara oerhört relevant att utvärdera när nya, eller 

förnyade, system ska anskaffas. 

Nyckelord: utvärdering av användbarhet, anskaffning av IT-system, upphandling av IT-

system, användarupplevelse 
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1. Inledning 
Under det inledande avsnittet i uppsatsen ges en introduktion till problemområdet för valt 

ämne och vilket kunskapsgap som avses att fyllas. Vidare beskrivs syftet med kandidat-

uppsatsen, vilka undersökningsfrågor som använts för att besvara syftet, vilken målgrupp 

författaren anser har nytta av resultatet samt vilka avgränsningar som gjorts och varför.  

1.1 Problemområde 
När verksamheter inom det privata, offentliga eller ideella köper in eller förnyar IT-system är 

det viktigt med system som lever upp till förväntningarna (Ottersten & Berndtsson 2002). 

Förväntningarna borde stödja och realisera något slags mål i verksamheten och genom använ-

dning ge en verksamhetsnytta (Artman et al. 2010).  

IT-system är numera en nödvändig förutsättning i nästan alla verksamheter från att i början 

enbart varit en stödjande funktion. IT-systemen kan numera anses vara en del i verksamhetens 

infrastruktur. Dock är det upp till verksamheten hur värdeskapande IT-systemen kommer 

vara, det vill säga vilken nytta som upplevs av systemen i verksamheten (Magnusson & 

Olsson 2008).  

När IT-system ska anskaffas kan det ske mycket strukturerat, som till exempel inom den 

offentliga förvaltningen som lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU, (SFS 

2016:1145). Anskaffning kan också ske ostrukturerat, baserat på tidigare kontakter eller andra 

relationer. Avgörande för verksamhetens kontroll av kostnaden och nyttan som anskaffningen 

ger, är ett direkt resultat av hur formaliserad anskaffningsprocessen är (Magnusson & Olsson 

2008). Anskaffningsprocessen är en del av en kontinuerlig process där arbetsverktyg, som IT-

system, ska förnya och förbättra den digitala arbetsmiljön (Statskontoret 2005). Numera ser 

man till IT-investeringens hela livscykel och inte enbart kostnader som uppstår vid 

anskaffning och införande av IT-system. Vissa undersökningar säger att 95% av ett systems 

kostnad inte är relaterat till själva anskaffningen utan uppstår när systemet är i drift 

(Magnusson & Olsson 2008).    

En anskaffning initieras ofta av att verksamheten upptäcker ett behov av förändring, till 

exempel på grund av förändrad lagstiftning, omorganisation eller uppköp av andra verksam-

heter, och en planering för detta inleds. Efterföljande process kan innehålla förstudie av vad 

verksamheten har för behov, val av system att titta närmare på, utvärdering, förhandlingar och 

beslut om vilket system som ska väljas. Denna process kan dock se väldigt olika ut beroende 

på hur pass strukturerad den är (Magnusson & Olsson 2008). 

Med bra användbarhet i IT-systemen är det större chans att undvika negativa effekter som 

ohälsa på grund av stress, långa inlärningsperioder i systemet eller att systemet inte ens 

används. (Ottersten & Berndtsson 2002). Detta är viktigt då investeringar i IT-system i många 

fall kan innebära stora kostnader. Användbarhet är något som bör ingå i utvärdering av IT-

system, även om det är mycket annat som ska ingå som säkerhet, integrationer, garantivillkor 

och pris (Statskontoret 2005). 

Nielsen (1993) var en av de första att lyfta vikten av, samt definiera, användbarhet i IT-

system. Han avgränsade begreppet till att handla om att systemet ska vara lätt att lära så att 

användaren snabbt kommer igång med arbetet och när användaren har lärt sig systemet måste 

det vara effektivt att arbeta med. Det måste även gå att återkomma till systemet efter en tids 

frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar. Risken att utföra något fel i systemet 

ska vara liten. Om det blir fel ändå, måste det vara möjligt att komma tillbaka till situationen 

innan felet uppstod. Det ska även vara behagligt att använda systemet så att användaren helt 
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enkelt känner att det är tilltalande att jobba med systemet (Nielsen 1993). Det är användarens 

interaktion med, och upplevelse av, IT-systemet som är intressant, observerbar och mätbar 

(Tullis & Albert 2013). 

Användbarhet i IT-system har kommit i fokus på senare tid och det rapporteras i media om 

usla IT-system som skapar stress (Lindström 2016; Perkiö 2018). I till exempel vården är IT-

systemen dåligt anpassade till den verklighet som sjuksköterskor jobbar i, vilket skapar 

psykosociala problem. Exempelvis syns inte den viktigaste informationen tydligt i IT-

systemet, den måste dokumenteras på flera ställen och system är inte integrerade (Perkiö 

2018). När systemen upphandlas måste verksamheten involveras genom så kallad användar-

medverkan. Arbetsmiljöfrågor måste vara en del i processen när system anskaffas (Perkiö 

2018).  

Ett annat tecken på att användbarhet är något som hela tiden är aktuellt är den nyligen 

lanserade webbplatsen ”Inför rätt IT” (Prevent 2018). Där presenteras checklistor, fakta och 

forskning för den som ska köpa in, alternativt utveckla system eller förbättra den digitala 

arbetsmiljön (Prevent 2018). Lagstiftning, riktlinjer, och råd kring användbarhet har tidigare 

inte varit samlat så tydligt på samma plats (Söderström 2018).   

Men är då inte alla system användbara? Tyvärr är det inte så, utan användbarhet är en egen-

skap som helt plötsligt förväntas uppstå, något som tas för givet. En kund som köper ett 

system förväntar sig (Gulliksen & Göransson 2002) eller önskar sig det i sådan grad att det 

anses självklart (Artman et al. 2010) att system utvecklas för att vara användbara (Gulliksen 

& Göransson 2002). Men det måste ställas krav på användbarheten för att det ska levereras. 

IT-leverantörer är inte vana med det och det är inte enkelt för kunden att ställa dessa krav 

heller. Det ska vara krav som gör att kunden kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och 

inte hur de ska lösas i IT-systemet (Gulliksen & Göransson 2002). Det är inte alltid så 

genomtänkt vad som egentligen behövs i IT-systemet för att stödja verksamheten på bästa 

sätt, utan det är systemets nya funktionalitet som lockar (Artman et al. 2010). 

För att utvärdera användbarhet i samband med att IT-system ska köpas in måste någon typ av 

test genomföras. Användbarhetstester har traditionellt genomförts under utvecklingen av 

system (Riihiaho et al. 2015) och kan genomföras med hjälp av olika metoder. Några av dem 

är till exempel användningstester där användare testar användningsfall i systemet under över-

inseende av användarhetsexperter (Ottersten & Berndtsson 2002). Efter ett genomfört test kan 

ett så kallat System Usability Scale (SUS)-formulär fyllas i där användare får värdera sin upp-

levelse av systemet (Brooke 1996). Vidare finns bland annat heuristisk utvärdering där 

experter granskar IT-system utifrån ett antal uppställda tumregler gällande till exempel 

dialogen i ett system och med hjälp av det görs en utvärdering av användbarhet (Nielsen 

1993).  

Att använda flera olika metoder i samband med utvärdering möjliggör insamlande av olika 

typer av data vilket ger en bättre överblick över användarupplevelsen (Monahan et al. 2008). 

Men å andra sidan gör mer data att det blir mer att analysera, krävs mer resurser, tid, kunskap 

och erfarenhet vid planering och genomförande. Det kan helt enkelt bli för mycket data från 

olika källor som gör det svårt att dra slutsatser (Vermeeren et al. 2010). Istället behövs mer 

riktlinjer över vilka metoder som fungerar tillsammans, hur data ska analyseras från olika 

källor och vilken data som är särskilt användbar (Vermeeren et al. 2010). Kunskap och med-

vetenhet kring motiv till användbarhet, metodik, kriterier och tillgång till resurser för 

utvärdering av användbarhet i IT-system är ofta begränsad (Statskontoret 2005). 
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1.2 Syfte  
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att redovisa en rekommendation för hur 

utvärdering av användbarhet kan genomföras under anskaffningsprocessen av IT-system. 

1.2.1 Undersökningsfrågor 

• Hur utvärderas användbarhet och vilket motiv finns det till att det utförs när IT-system 

anskaffas?  

• Kräver olika verksamheter och varierande typer av system och slutanvändare olika sätt 

att utvärdera? 

1.2.2 Förväntade resultat 

Studien ska ge insikt i vad som görs idag kring utvärdering av användbarhet under anskaff-

ningsprocessen av IT-system och hur utfallet av det blir. Utifrån det ska en rekommendation 

skapas som ett stöd till verksamheter för hur utvärdering av användbarhet kan genomföras vid 

anskaffning av IT-lösningar av standardsystemtyp. 

1.3 Målgrupp 
Målgrupp för denna uppsats är verksamheter som står inför processen att anskaffa IT-system 

och avser att utvärdera kriteriet användbarhet i den processen. Denna uppsats kan då ge en 

bakgrund till vad användbarhet är och vad utvärdering av det innebär i detta sammanhang. 

Analys och rekommendation är avsett att vara ett stöd för målgruppen för att hantera utvär-

dering av användbarhet i IT-system. 

1.4 Avgränsning 
I denna uppsats är det fokus på utvärdering av användbarhet i IT-system av standardsystem-

typ, och inte egenutvecklade system. Med standardiserade avses att systemen säljs efter 

principen ”one size fits all” och har inte nämnvärt anpassats efter köparens krav (Magnusson 

& Olsson 2008). Det är ett färdigt system, utvecklat av en leverantör med syfte att passa flera 

kunders behov (Nilsson 2009).  

Det avser system som installeras som klient på datorn men även system och tjänster som 

används via webbläsare eller i någon typ av molntjänst.  

En del av den teori som refereras till i uppsatsen avser utvecklingsfasen av ett IT-system men 

författaren anser den lika relevant för denna uppsats område, anskaffning av färdiga standard-

system.  

IT-system benämns i denna uppsats ibland produkt, IT-lösning eller system. Det varierar 

beroende på vad olika källor i litteraturen eller intervjuade verksamheter använt. Dock har alla 

begrepp samma betydelse i denna uppsats, det vill säga någon typ av standardsystemlösning.  

Andra begrepp är anskaffning och upphandling vilka avser processen att köpa in ett IT-system 

i denna uppsats. I de fall det handlar om något relaterat till anskaffningar inom den offentliga 

förvaltningen används oftast begreppet upphandling då det är den benämning som används 

där. Båda begreppen har dock samma betydelse i denna uppsats. Upphandling används även 

utanför den offentliga förvaltningen på många håll så begreppet är inte enbart avsett för 

offentliga upphandlingar.  

1.4.1 Offentlig upphandling 

Alla respondenters verksamheter vilka medverkade under insamlingen av empirin lyder under 

Lagen om offentlig upphandling, LOU, (SFS 2016:1145). Anskaffningarna har därmed skett 

med stöd av denna lagstiftning i samtliga intervjuade verksamheter. Det har från författaren 

dock inte varit ett medvetet val att välja enbart verksamheter som lyder under LOU utan detta 
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visade sig vara fallet under insamlingen av empirin. Genomförande av offentlig upphandling 

enligt LOU kommer enbart att redogöras för kortfattat i denna uppsats för att ge den ej insatte 

läsaren en bakgrund. Vid behov av att läsa mer om offentlig upphandling hänvisas till 

exempelvis upphandlingsmyndigheten.se. 

Verksamheterna, som studerats, är en statlig förvaltningsmyndighet, en kommun och ett 

landsting. Alla är offentligt styrda enligt begreppets definition i LOU. Med det avses en 

”juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse” (SFS 2016:1145). Det 

innebär att den juridiska personen till största delen är finansierad av, står under kontroll av 

eller har mer än halva antalet ledamöter i styrelse eller motsvarande utsedda av stat, kommun, 

landsting eller en upphandlande myndighet. 

Alla offentliga inköp lyder under upphandlingslagstiftningen med syfte att tillvarata konkur-

rensen på marknaden och hushålla med skattemedel. Leverantörer ska väljas på affärsmässiga 

grunder baserat på bästa vara eller tjänst till de bästa villkoren. Lagstiftningen innehåller 

dessa principer för offentlig upphandling: 

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 

Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt 

erkännande och proportionalitet. (SFS 2016:1145) 

Där är de viktigaste begreppen likvärdigt, icke-diskriminerande, öppet sätt (transparent) och 

proportionalitet. Den svenska upphandlingslagstiftningen grundar sig på EU-direktiv 

(Upphandlingsmyndigheten 2018a). 

1.5 Metod 
I metodkapitlet beskrivs kortfattat olika angreppssätt för studier samt vilket författaren valt. 

Det finns en beskrivning av hur insamling av empiriska data skett samt hur uppsatsens 

reliabilitet och validitet har säkerställts. Avsnittet avslutas med frågor rörande källkritik samt 

etiska överväganden som gjorts för denna uppsats.  

1.5.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Problemområdet i uppsatsen är inriktat på hur människor upplever saker och ting och hur de 

letar efter mönster vilket medför att det är kvalitativ forskning som ska bedrivas (Patel & 

Davidson 2011). Med den inriktningen inhämtas data genom intervjuer och analyser av text-

material. Insamlingen fokuserar på så kallade ”mjuka” data. Detta till skillnad från kvantitativt 

inriktad forskning där det sker mätningar vid datainsamling och genom statistiska bearbet-

ningsmetoder (Patel & Davidson 2011). 

Den mesta av den forskning som bedrivs inom samhälls- och beteendevetenskap, som denna 

uppsats befinner sig inom, hamnar någonstans mitt emellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Skillnaden mellan de två typerna är främst datainsamlingen, hur man väljer att 

”generera, bearbeta och analysera” information (Patel & Davidson 2011).  

1.5.2 Insamling av data från primärkällor  

Insamling av empiri har skett både genom muntliga intervjuer med verksamheter samt genom 

information från verksamhetsdokument erhållna i samband med dessa intervjuer. Dessa båda 

informationskällor är primärkällor. Med det avses något man får tillgång till under projektet 

(Duffy 2006). Datainsamling som sker med hjälp av två olika metoder (intervjuer och dok-

ument) kallas för triangulering (Bell 2006). Ett syfte med detta är att betrakta samma sak från 

olika synvinklar för att på så sätt kunna ifrågasätta eller bekräfta resultat som kommer fram 

genom olika metoder (Laws, refererad i Bell 2006). I kvalitativa studier, denna uppsats inrikt-
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ning, bör det finnas minst två olika källor till empiriunderlaget. Förutom intervjuer kan det till 

exempel vara dokument eller observationer (Yin, 1994 refererad i Bowen 2009).  

De olika verksamheterna, samt de IT-system som anskaffades, beskrivs i empirikapitlet i sam-

band med redovisningen av intervjuerna. Nedan följer en beskrivning av metod använd för 

insamling av empiri. 

1.5.2.1 Intervju med verksamheter  

Personer, med erfarenhet av att ha deltagit i anskaffningar där utvärdering av användbarhet 

har genomförts, har intervjuats. Det har sammanlagt varit fyra personer i tre olika offentliga 

verksamheter. Intervjuerna har ägt rum våren 2018 och skett på plats hos verksamheterna eller 

i ett fall på ett offentligt bibliotek. Intervjuerna har pågått mellan 38–52 minuter, spelats in 

och har sedan transkriberats av författaren.  

Intervjumetoden anses flexibel då en duktig intervjuare kan följa upp intressanta svar, motiv 

och känslor på ett sätt som inte är möjligt vid en enkätundersökning (Bell 2006). Om interv-

juaren inte har tidigare erfarenheter rörande intervjumomentet, vilket är fallet för författaren 

till denna uppsats, bör materialet lagras för att inte riskera att förvanska verkligheten och 

minska reliabiliteten. (Patel & Davidson 2011). 

Lagringen har skett genom att författaren spelat in intervjuerna för att kunna ge full uppmärk-

samhet till respondenten. Då ges också möjlighet till exakt ordalydelse vid eventuella citat. 

Dock kan även inspelning hämma respondenten i att ge ärliga svar och det går inte att förut-

sätta att alla accepterar att inspelning sker. De har rätt att veta vad inspelningen ska användas 

till, vilka som har tillgång till den och hur länge den kommer att bevaras (Bell 2006). I denna 

uppsats har respondenterna blivit informerade om sina rättigheter via e-post före intervjun 

(Bilaga 1, s. 55).  

Analysmodell specifikt för denna uppsats har skapats utifrån teori, problembakgrund och 

syfte. Med hjälp av den har en intervjuguide utformats, Bilaga 2, s. 55, där intervjufrågorna 

valdes utifrån tema och problembakgrund. Den har sedan följts under intervjuer med de tre 

verksamheterna samt använts för att strukturera data som erhållits från verksamhetens 

dokument.  

1.5.2.2 Dokument från intervjuade verksamheter 

I samband med intervjuerna har författaren fått tillgång till dokument som använts eller 

skapats för eller under genomförandet av utvärderingen av användbarhet eller för 

anskaffningen av IT-systemet. Se Tabell 1 för förteckning över dessa dokument.  
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Tabell 1 Förteckning av dokument erhållna i samband med intervjuer med verksamheterna 

Källa Beteckning enligt 

verksamhet 

Status Beskrivning 

(Ekonomistyrningsverket 

2017a) 

Förfrågningsunderlag 

Statliga ramavtal 

ekonomisystem 9 maj 2017. 

Officiellt 

dokument 

Formalia för 

upphandling av IT-

system.  

(Ekonomistyrningsverket 

2017b) 

Rapport av resultatet för 

användbarhetsutvärderingen 

av ekonomisystemet. 

Internt 

arbets-

dokument 

Sammanställd rapport 

av utvärdering av 

användbarhet.  

(Härnösands kommun 

2016a) 

Avropsförfrågan E-arkiv. Officiellt 

dokument 

Formalia för 

upphandling av IT-

system.  

(Härnösands kommun 

2016b) 

Bilaga: Instruktion demo 

E-arkiv. 

Officiellt 

dokument 

Instruktion till 

leverantör samt 

formalia för utvär-

dering av 

användbarhet.  

(Landstinget 

Västernorrland 2014a) 

Anbudsinbjudan: System 

för elektronisk handel. 

Officiellt 

dokument 

Formalia för 

upphandling av IT-

system.  

(Landstinget 

Västernorrland 2014b) 

Protokoll - Test av 

Användbarhet. 

Internt 

arbets-

dokument 

Formulär för ifyllnad 

vid utvärdering av 

användbarhet.  

I kolumn Beskrivning, Tabell 1, redovisas en kort förklaring av vad dessa dokument inne-

håller. De tre dokument som av verksamheterna benämns förfrågningsunderlag, avropsför-

frågan och anbudsinbjudan uppfyller alla samma syfte i en offentlig upphandling; att fastställa 

ramarna för upphandlingen och meddela anbudsgivare vilka formella regler som gäller i det 

aktuella fallet.  

Dokumenten har använts i analyskapitlet för att triangulera insamlad empiri. Analys av 

dokument görs för att ge förståelse, skapa betydelse och utveckla den empiriska kunskapen 

(Corbin & Strauss, 2008; Rapley, 2007 refererad i Bowen 2009). 

Bowen (2009) tar upp fem andra anledningar till att använda dokument i underlaget varav två 

är relevanta i denna studie; att dokumenten bidrar till empiriunderlaget som ett tillägg till data 

från intervjuer samt att de varit en del i att verifiera vissa svar under intervjuerna där respon-

denterna varit osäkra på detaljer. Övriga anledningar till att använda dokument enligt Bowen 

(2009) är att de kan ge en kontext till undersökningsobjekten, skapa frågeställningar som är 

relevanta att reda ut som en del i forskningen samt för att undersöka ändring och utveckling 

som skett inom ett visst område.  

1.5.3 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå validitet i denna studie har en analysmodell utvecklats, vilken är baserad på den 

teoretiska referensramen. Validitet handlar om giltighet i den information man erhåller och är 

ett mer komplicerat begrepp än reliabilitet som beskrivs nedan. Bells (2006), enligt henne, 

något vaga definition är validitet ”ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man 

vill att den ska mäta och beskriva” (Bell 2006, s. 117). Sapsford och Judd, citerad i Bell 

(2006, ss. 117–118), definierar validitet mer exakt genom att säga att det är en ”utformning av 

en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som 
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en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” (Sapsford 

och Judd, citerad i Bell 2006, ss. 117–118). Med den bakgrunden utformades intervjuguiden, 

Bilaga 2, s. 55, med analysmodellen som ram. Genom att ha en intervjuguide att följa 

säkerställdes att data som samlades in från de olika verksamheterna var, så långt som möjligt, 

överensstämmande mellan intervjuerna.  

Med vald metod, intervju, för att samla in empiri har upprätthållande av reliabiliteten, till-

förlitligheten, bevarats genom att de spelats in. I och med detta ökar reliabiliteten och risken 

att förvanska verkligheten minskar (Patel & Davidson 2011). Reliabilitet är en viktig faktor, 

oavsett vald metod, och är ett mått på hur väl det går att repetera samma tillvägagångssätt 

under samma omständigheter och få samma resultat. I intervjuer, där åsikter efterfrågas, är det 

många faktorer som kan påverka svaret. Till exempel kan en händelse som nyligen inträffat 

eller ett TV-program som nyligen visats kan påverka respondentens svar. Då kan samma fråga 

vid två olika tillfällen ge olika svar (Bell 2006). 

Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att triangulera insamling av empiri. I denna uppsats har 

det skett genom att, förutom de muntliga intervjuerna med verksamheterna, i vissa fall för-

stärka eller kontrollera empiri från intervjuer i analysdelen med hjälp av dokument erhållna 

från verksamheterna i samband med intervjuerna. Det har också varit ett sätt att bekräfta info-

rmation som framkommit i de muntliga intervjuerna, vilket Bowen (2009) rekommenderar. 

1.5.4 Källkritik 

Generellt kan sägas att information som används vid forskning ska vara ”objektiv och 

pålitlig” (Nyberg 2012, s. 263). Tre tumregler kring källkritik är tendenskritik, beroendekritik 

och samtidskrav/tidssamband. Tendenskritik handlar om att forskare har låtit egna intressen 

styra forskningsrapporten genom att ha valt endast vissa källor eller valt ut vissa svarande/ 

informanter. Det man skriver blir tendentiöst då det inte är en rättvisande bild av sanningen 

(Nyberg 2012).  

Två av tre intervjukällor kommer från författarens eget kontaktnät vilket skulle kunna skapa 

en tendenskritik. Dock har författaren inga kopplingar kring området utvärdering av använd-

barhet med de två källorna. Därför anser författaren risken för att informationen varit styrd i 

eget intresse som låg. Uppsatsen har också haft ett utforskande syfte där målet varit en 

rekommendation och aldrig avsett att utmynna i en favör åt något håll.  

För att undvika beroendekritik ska de källor som används inte vara beroende av varandra. 

Källor som har sin grund i samma ursprungskälla räknas som beroende. I denna uppsats har 

det hanterats genom att många källor till teorin använts. I de fall olika källor refererat till 

samma källa har ursprungskällan använts också, eller istället, för att förstå tolkningar gjorda i 

senare källor. 

Samtidkrav/tidssamband syftar till att informationsinsamlingen ska ske i anslutning till de 

händelser som data samlas in om. Om så inte sker finns risk för att respondenter minns fel 

eller förvanskar sanningen (Torstendahl 1971, refererad i Nyberg 2012).  

Respondenterna har fått intervjufrågorna i förväg för att säkerställa att de haft tillgång till 

dokumentationen av det som intervjun handlade om. På så sätt har de i förväg haft möjlighet 

att gå igenom egna anteckningar och fräscha upp minnet i de fall där det varit en tid sedan 

utvärderingen av användbarhet gjordes. Detta för att tidssambandet inte skulle vara en orsak 

till minskad validitet. Även tillgången till dokument, erhållna från verksamheterna, har 

minskat risken för att tidssambandet skulle vara en faktor som minskar validiteten. 

Analys av dokument i sig är ett skäl till att använda sig av källkritik. Det finns begränsningar 

som Bowen (2009) tar upp. Dokument som används är framtagna av andra anledningar än för 
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forskning vilket gör att det kan vara otillräckligt med information i dem för att de ska utgöra 

ett gott forskningsunderlag. Det kan vara svårt att få tag på dokument eller det kan saknas 

dokument även om vissa varit tillgängliga.  

En omständighet, vilken upptäcktes under sammanställningen av materialet från intervjuerna, 

var att en av författarna till viktig litteratur, Bengt Göransson (Gulliksen & Göransson 2002) 

visade sig högst delaktig i framtagandet av den strukturerade utvärderingsmetod som en av 

empirikällorna använder sig av. Detta skulle kunna falla under tumregeln beroendekritik men 

då författaren i ena fallet varit en del av materialet från en primärkälla och i det andra fallet en 

litteraturkälla bedöms risken vara försumbar. 

1.5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) menar att etik inom forskning inte skiljer sig från samhällets vanliga 

etiska normer. De har tagit fram ett antal regler att beakta vid forskning. I denna uppsats har 

hänsyn tagits till dessa genom att alltid ifrågasätta om beskrivningar som görs hålls objektiva 

och sanna mot sin ursprungskälla.  

Utgångspunkten till studien har varit ett intresse inom området användbarhet där författaren 

sett ett behov via sitt arbete för en djupare genomgång av den teori som finns.  

Vad gäller insamling av empiri har författaren tidigare haft uppdrag via sin arbetsgivare i en 

av de tre verksamheterna. Dock har uppdraget ej handlat om användbarhet.  

Vid hänvisningar till andras forskningsresultat i uppsatsen har alltid källa angivits. Insamlad 

empiri har lagrats på både hårddisk och i molntjänst för att säkerställa att underlag finns 

arkiverat. Källor har registrerats i referenshanteringsprogram och, i de fall det varit möjligt, 

lagrats på hårddisk på dator.  

I denna uppsats har respondenterna via e-post informerats om sina rättigheter i samband med 

intervjuer för insamling av empiri. Exempel på innehåll i detta e-postmeddelande finns i 

Bilaga 1, s. 55. Detta för att det i samband med intervjuförfrågan är lämpligt att säkerställa 

undersökningspersonernas samtycke. Som intervjuare finns ett ansvar att förklara vad 

undersökningen handlar om, varför respondenterna är intressanta att intervjua, vad man avser 

att ställa för frågor och vad den insamlade informationen ska användas till (Bell 2006). Enligt 

Bell (2006) bör detta formuleras och översändas skriftligt för att valda respondenter ska få 

möjlighet att i förväg ta ställning till detta. Detta skyddar också den som ska intervjua mot 

framtida eventuella klagomål.  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ger en bakgrund till grund-

läggande områden för studien. Befintlig relevant forskning om användbarhet och utvärdering 

av denna gås igenom. Detta leder fram till en analysmodell med de faktorer som författaren 

anser relevanta för att uppfylla uppsatsens syfte.  

För att inhämta bakgrund och kunskap inom forskningsområdet, har teori samlats in via litt-

eraturstudier av publicerade artiklar, vetenskaplig litteratur inom området användbarhet, inter-

aktionsdesign och forskningsmetodik samt lagar och föreskrifter. De sökverktyg för artiklar 

som använts är främst Google Scholar och OneSearch via Karlstads Universitet samt Diva. 

Sökorden har varit upphandling, anskaffning, användbarhet, utvärdering (procurement, 

evaluation, usability), både enskilt och i kombination med varandra. Intressanta källor i 

vetenskapliga artiklar har i sin tur givit tips till andra relevanta artiklar.  

Böcker som använts är inom området interaktionsdesign, affärssystem (använda under kurser 

i programmet IT, affärssystem och projektledning), systemdesign och användbarhet. Inför val 

av olika källor har alltid en bedömning av ålder i förhållande till innehåll i artiklar och böcker 

skett. Ett par källor är från mitten av nittiotalet och tidigare men har av författaren bedömts 

som fortfarande aktuella då de båda ligger till grund för mycket av det som är användbarhet 

idag. 

2.1 Användbarhet – användningskvalitet – användarupplevelse 
Begreppet användbarhet förekommer första gången år 1971 med termen ”ease of use”, lätt att 

använda (Berns 2004). Många ansatser till att definiera användbarhet har gjorts genom åren, 

dock med lite olika utgångspunkter.  

Användbarhet ska alltid bedömas i ett användningssammanhang, där såväl användaren som 

vad IT-systemet ska användas till är känt (Statskontoret 2005). Enligt Ottersten och 

Berndtsson (2002) har användbarhet utvecklats till just det, att se produkten och hur den 

används i ett sammanhang från att tidigare bara ha fokuserat på det mänskliga systemet.  

Benyon (2014) beskriver, i samband med design av interaktiva system, till exempel de så 

kallade ”gestaltlagarna för perception”, formulerade av Max Wertheimer  år 1923. De handlar 

om att människor behöver förstå saker som helheter. Hjärnan formar en helhet utifrån frag-

ment som vi ser eller upplever. Exempel på några av gestaltlagarna som agerar som stöd vid 

praktiska tillämpningar, som till exempel vid design av IT-system, är närhetslagen vilken 

handlar om att saker som är nära varandra i tid eller utrymme uppfattas som sammanhörande. 

Vår hjärna uppfattar gärna saker som att de hör ihop om de finns placerade i jämna, kontinu-

erliga mönster, det är den så kallade goda kurvans lag. Likhetslagen gör att vår hjärna sam-

manfogar delar i ett system om de helt enkelt liknar varandra. Det sista exemplet från lagarna 

är slutenhetslagen som gör att vi människor fyller i luckor för att bilda en helhet. Vår hjärna 

kan sägas ”rita färdigt” något för att skapa den helhet vi behöver för att förstå (Benyon 2014). 

Historiskt har det dock varit få kopplingar mellan produktens utformning och den förväntade 

nyttan. Om en produkt är väl anpassad för det mänskliga systemet, till exempel med hänsyn 

till gestaltlagarna, kan inte en produkt som inte uppfyller förväntad nytta anses ha en hög 

användbarhet. Istället är användbarhet en egenskap som uppstår när produkten används, en 

användningskvalitet. En definition av användbarhet som fastställts i en ISO-standard, ISO 

9241–11, tydliggör att lösningen måste anpassas till målgrupper, användningssituationen och 

vilken förväntad nytta som målgrupperna förväntas uppnå. En utformning som upplevs som 

enkel och behaglig för en viss målgrupp och sammanhang kan upplevas på ett helt annat sätt i 

ett annat sammanhang, för en annan målgrupp (Ottersten & Berndtsson 2002).  
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En av de myter som finns kring användbarhet är att det skulle vara lika med användargräns-

snittet i systemet. Med det avses till exempel det utseende fönster, ikoner, menyer, pekare har, 

för att systemet ska upplevas som enkelt och behagligt. Det är dock inte alls vad som avses 

med användbarhet (Ottersten & Berndtsson 2002). Det är ett resonemang som även Gulliksen 

och Göransson (2002) ger uttryck för. De menar att folk ofta använder vaga begrepp som 

”användarvänligt” och ”lättanvänd” eller att användbarhet bara skulle avse gränssnittet när 

man pratar om begreppet. Det behövs en större kunskap om användarna och deras mål, upp-

gifter och användningssammanhang, (Gulliksen & Göransson 2002) vilket är samma uppfatt-

ning som Ottersten och Berndtsson (2002) har. Något som indirekt kan påverka använd-

barheten i lösningen är krav på produktens livslängd samt hur enkel den ska vara att 

underhålla och anpassa (Ottersten & Berndtsson 2002). 

Inom forskningsämnet och utbildningsområdet Människa-datorinteraktion (MDI) är använd-

barhet i fokus. De nya yrkesrollerna användbarhetsexpert och interaktionsdesigner kommer 

från det området. Dessa behöver medverka vid beställningar av system som kommer påverka 

arbetssättet i organisationen (Walldius & Thorén 2014).  

I lagstiftningen för offentlig upphandling (SFS 2016:1145; SFS 2016:1146) finns också 

numera en skyldighet att beakta samtliga användares behov (även personer med funktions-

nedsättning) vid upphandling av produkter och tjänster och däribland IT-system. I tekniska 

specifikationer, där fysiska personer ska använda IT-systemet som upphandlas, ska det fast-

ställas kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller form-

givning med tanke på samtliga användares behov. Det gäller oavsett om det ska användas 

internt på en myndighet eller av allmänheten. Alla gynnas av att beakta tillgänglighet vid upp-

handling (Upphandlingsmyndigheten 2018b). Även Walldius och Thorén (2014) poängterar 

detta genom att säga att tillgänglighet blir allt mer viktigt när digitalisering ökar, och då 

handlar det inte bara om sådant som är riktat till personer med funktionsnedsättning, utan det 

är ett tecken på kvalitet på produkter och tjänster.  

Krav på användbarhet vid anskaffningar kan ha olika motiv eller orsaker beroende på vilket 

perspektiv man har på det; anställdas, verksamhetens och så vidare. Men det är fortfarande 

ISO-standardens komponenter ändamålsenlighet, effektivitet och användartillfredsställelse 

som är grunden till motiven. Walldius och Thorén (2014) tar upp dessa motiv. 

Ökad effektivitet. Användbara och tillgängliga tjänster gör det möjligt för 

användarna att effektivt nå sina mål. Användarna kan koncentrera sig på 

arbetsuppgiften i stället för att lägga tid på att komma underfund med hur 

verktyget fungerar. Något som i sin tur har positiva effekter för verksamheten och 

dess avnämare. 

Sänkta användningskostnader. Bra utformade tjänster och produkter minskar 

inlärningstiden och orsakar färre fel som måste rättas i efterhand. 

Mindre behov av stöd. God användbarhet och tillgänglighet minskar behovet av 

utbildning. Tid för att hjälpa kollegor att lösa problem minskar också. 

Minskad ohälsa. God användbarhet och tillgänglighet medför ökad 

arbetstillfredsställelse och minskad stress till följd av dålig utformning. 

Bättre servicekvalitet. Tillgång till digitala tjänster med god användbarhet och 

tillgänglighet gör tjänsterna mer attraktiva. 
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Minskad risk för utebliven vinst. Digitala tjänster med dålig användbarhet 

och/eller tillgänglighet gör att användarna föredrar eller tvingas stanna kvar i de 

personalkrävande tjänsteformerna. (Walldius & Thorén 2014, s. 7) 

IT-systemet ska uppfylla syftet för målgrupp och beställare. Hur produkten beter sig är 

avgörande, inte vad som syns i gränssnittet (Ottersten & Berndtsson 2002). För att kunna 

definiera användbarhet måste användarna, och vilka uppgifter de ska genomföra, vara kända 

samt hur den fysiska, organisatoriska och sociala miljön kring dem ser ut. Eftersom använd-

barhet är väldigt olika i skilda system och deras omgivningar är det svårt att jämföra använd-

barhet mellan olika system (Brooke 1996). Att följa standarder för hur gränssnitt ska byggas 

under utvecklingsfasen skapar en enhetlighet men också ett generellt gränssnitt som inte 

anpassats till den specifika målgruppens kunskaper och användningssituationer. Fokus 

tenderar att handla om att leverera funktionalitet på tid och inte ett användbart system 

(Ottersten & Berndtsson 2002). 

Förutom användbarhet finns begreppet användarupplevelse. på engelska förkortat UX – User 

Experience (Preece et al. 2016). I denna uppsats kommer det svenska ordet användar-

upplevelse att användas. Det handlar om hur en produkt används av slutanvändare, och hur 

produkten då upplevs (Preece et al. 2016). Slutanvändare är de som kommer att använda det 

anskaffade IT-systemet och kan vara handläggare, ekonomiassistenter, lärare, registrator etc. 

(Statskontoret 2005).  

Användarupplevelse förklaras av Albert och Tullis (2013) som något där en användare är 

inblandad och interagerar med en produkt, system eller något som har ett gränssnitt. Använ-

darens upplevelse är intressant, observerbar och mätbar.  

Det är människors känsla för produkten och hur nöjda och tillfredsställda de känner sig när de 

använt, tittat på eller hållit i den som användarupplevelse handlar om. Från ett övergripande 

intryck ner på minsta detalj. En kvalitet på hela upplevelsen (Hassenzahl et al. 2009). Nielsen 

och Norman (2014) är ännu mer generell i sin definition av användarupplevelse; ”slutanvän-

darens alla aspekter av interaktion med företaget, dess tjänster och produkter” (Nielsen och 

Norman refererad i Preece et al. 2016, s. 34) 

2.1.1 Standarder kring användbarhet 

Användarupplevelse finns definierad i en ISO-standard: ”personens perception och reaktion 

som ett resultat av användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller 

en tjänst (Swedish Standards Institute (SIS) 2010).  

Flera andra ISO-standarder relaterar också till användbarhet på något sätt. ISO-standarder 

skapas av Internationella Standardiserings Organisationen (ISO) där till exempel Swedish 

Standards Institute (SIS) är medlemmar (Usability Partners 2018). Standarderna tas fram av 

experter inom sina respektive områden på en konsensusbaserad grund (International Organi-

zation for Standardization 2018). De olika ISO-standarderna handlar till exempel om hur väl 

användare kan fullgöra sina uppgifter och hur nöjda de är, design av gränssnitt och interak-

tionen med systemet samt standarder som är stöd för aktiviteter under produktutvecklingen. 

(Usability Partners 2018). Gulliksen och Göransson (2002) utgår i sitt resonemang kring 

användbarhet från den engelska versionen av riktlinjer för användbarhet, vilket enligt deras 

översättning till svenska blir ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 

använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang” (Gulliksen & Göransson 2002, s. 62). 

De väsentliga begreppen i definitionen är ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse 

(Gulliksen & Göransson 2002). Definitionen av ändamålsenlighet är ”noggrannhet och 
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fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål” (Swedish Standards Institute (SIS) 

1998). Effektivitet definieras ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständig-

het med vilken användarna uppnår givna mål” (Swedish Standards Institute (SIS) 1998) och 

tillfredställelse med ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en 

produkt” (Swedish Standards Institute (SIS) 1998). 

Med de förtydligande definitionerna av vad som anses vara väsentliga och viktiga begrepp för 

användare, är definitionen tillräckligt konkret och gör också användbarhet till något mätbart. 

Definitionen tar då hänsyn till hela systemets bredd, sett ur användarens perspektiv, ända från 

funktionalitet till de estetiska värdena. För att uppnå effektivitet och ändamålsenlighet krävs 

kunskap om de uppgifter systemet ska stödja (Gulliksen & Göransson 2002).  

Även principer, som är viktiga för utformning och utvärdering av dialogen i system, finns 

fastställda, de så kallade dialogprinciperna (Swedish Standards Institute (SIS) 2006):  

• Dialogen skall vara anpassad till uppgiften 

• Dialogen skall vara självinstruerande 

• Dialogen skall vara styrbar 

• Dialogen skall vara förutsägbar för användaren 

• Dialogen skall vara tolerant mot fel som görs av användaren 

• Dialogen skall vara möjlig att individanpassa 

• Dialogen skall stödja inlärning 

(Swedish Standards Institute (SIS) 2006) 

I dialogprinciperna anges också att hänsyn bör tas till användarens egenskaper som uppmärk-

samhet, begränsningar hos korttidsminnet, inlärningsmöjligheter, grad av arbets- och system-

erfarenheter samt användarens bild eller föreställning av underliggande strukturer och syfte 

med systemet i fråga (Swedish Standards Institute (SIS) 1998). Några av punkterna stämmer 

väl överens med tidigare beskrivna gestaltlagar (Benyon 2014). 

2.1.2 Användarmedverkan 

Vid inköp av nya IT-system borde det vara viktigt att involvera användare från de målgrupper 

som ska använda systemet (Artman et al. 2010). IT-system kan aldrig uppfylla verksamhets-

mål själva utan det är vid själva användningen som verksamhetsnytta uppstår. Det främsta 

argumentet för användarmedverkan är förankring och att förbereda mottagarna av systemet på 

det som kommer. Det kan göra att mottagarna blir mer positiva till IT-systemet och de får en 

känsla av att kunna påverka sin arbetsmiljö (Artman et al. 2010), vilket de också ska enligt 

föreskrifter (AFS 1998:5). 

2.1.3 Beskrivningar av uppgifter för utvärdering av användbarhet 

Frekventa arbetsuppgifter som förekommer till exempel dagligen eller av många användare 

(Statskontoret 2005) samt kritiska funktioner är viktigast att säkerställa att de är enkla och 

behagliga att genomföra (Ottersten & Berndtsson 2002). En beskrivning av dessa i olika typer 

av uppgiftsbeskrivningar har använts länge. Från början var det i syfte att involvera användare 

i utvecklingsfasen av ett system men numera används sådana fram till utvärdering och tester 

av IT-system. De kan användas i olika syften och betona olika element av produkten. Tre 

vanliga typer är användningsfall, scenarier och väsentliga (essentiella) användningsfall 

(Preece et al. 2016).  

2.1.3.1 Användningsfall 

De realistiska uppgifter, som Ottersten och Berndtsson (2002) nämner vid användningstester 

för att avgöra hur väl en existerande eller tänkt produkt fungerar i sitt sammanhang, kan vara 

användningsfall. Från början, redan 1987, skapades de för att beskriva användningen av en 
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tänkt produkt under ett systemutvecklingsprojekt. Användningsfallen skulle beskriva använd-

ningen både från användarens perspektiv och samtidigt produktens beteende ur utvecklarens 

perspektiv. Det senare kräver en mycket högre detaljeringsgrad och löstes med att skapa 

implementationsoberoende beskrivningar av fallen först. Då är det enbart användarens 

handling och produktens respons som beskrivs (Ottersten & Berndtsson 2002), en användar-

system-interaktion (Preece et al. 2016). Det är en viss aktörs mål med att använda systemet 

som ska uppnås genom det beskrivna användningsfallet. Det är vad som kallas den normala 

vägen, de aktiviteter som utförs oftast som beskrivs.  

2.1.3.2 Scenarier 

Ett scenario beskriver mänskliga aktiviteter eller uppgifter som utförs i ett IT-system, men 

inte med fokus på användning av programvaran för att uppfylla målet. Det är mer ett sätt att 

berätta historien kring en uppgift som ska genomföras i ett IT-system men ändå med syfte att 

användaren ska uppnå sitt mål. I ett scenario finns möjlighet att beskriva begränsningar, kon-

text och irritationer relaterat till det som ska utföras (Preece et al. 2016).  

2.1.3.3 Väsentliga (essentiella) användningsfall 

Ett annat namn för essentiella användningsfall är ”uppgiftsfall” (Preece et al. 2016). De 

hamnar någonstans mellan användningsfall och scenarier. Ett uppgiftsfall är en delmängd av 

ett scenario men inte på samma detaljeringsnivå som ett användningsfall där vad systemet 

utför också är detaljerat. Delarna i ett uppgiftsfall är namn som talar om användarens mål 

(intention) med uppgiften, vilka aktiviteter som användaren förväntas göra och även 

systemets förväntade aktiviteter. I ett användningsfall ingår aktörer vilket skulle kunna vara 

andra system medan det i ett essentiellt användningsfall är användarroller vilket är olika 

personer som kommer använda systemet (Preece et al. 2016).   

2.1.4 Nyttan av användbarhet 

Användbara system är kostnadsbesparande system. Motsatsen innebär att uppgifter kan ta 

lång tid att lösa, fel kan göras i systemet, stress kan uppstå som leder till ohälsa och otrivsel. 

Vidare är en lång inlärningsperiod eller till och med att IT-system inte ens används på grund 

av dålig användbarhet några negativa effekter Ottersten och Berndtsson (2002) anger. 

Användbarhetsaktiviteter är därför något som ska integreras i utvecklingsprojekt. Förutom det 

som redan beskrivits ovan kan ett fokus på användbarhetsaktiviteter skapa engagemang hos 

beställare och användare, minska livscykelkostnader, öka tillfredsställelse för användaren och 

stärka varumärket för IT-systemet (Ottersten & Berndtsson 2002).  

Även Walldius och Thorén (2014) tar, i samband med anskaffning, upp att det blir kostsamt 

och får effekter på arbetssätt och effektiviteten i verksamheten med beställningar av IT-

system som inte håller måttet kring användbarhet bland annat. Effekten och nyttan av 

investeringar i IT-produkter uppstår vid användningen (Statskontoret 2005). 

Delvis baserat på vilka metoder som väljs för att utvärdera användbarhet är det några resultat 

som borde komma ut av användbarhetsutvärderingen. Resultaten kan vara en lista med 

problem och förtjänster, subjektiva omdömen från användare om IT-systemet samt mått på 

användbarhet baserat på ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, vilket mäts med 

formella metoder (Statskontoret 2005). 

2.2 Utvärdering av användbarhet och användarupplevelser 
Det finns många befintliga metoder för att utvärdera användbarhet under olika faser av ett 

systems livslängd. Det är relevant att utvärdera användbarhet i allt från utvecklingsfasen till 

dess att systemet är i drift (Ottersten & Berndtsson 2002). Utvärdering kan göras med olika 

ambitionsnivåer men det är alltid ”bättre att göra lite än ingenting alls” (Statskontoret 2005).  
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Utvärdering kan fokusera på både användbarhet och användarnas upplevelser av interaktionen 

med systemet. För användbarhet kan objektiva mätmetoder användas för att mäta användarens 

prestation i IT-systemet medan utvärdering av användarupplevelsen blir mer subjektiv då det 

handlar om användarens uppfattning om interaktionen med IT-systemet (Preece et al. 2016). 

Gulliksen och Göransson (2002) menar att det är viktigt att specificera mål med användbar-

heten, vilket också anges i tidigare nämnda ISO 9241-11, ”Riktlinjer för användbarhet”. På så 

sätt blir det möjligt att vägleda vid designen av systemet men även för att mäta användbar-

heten. Samma ISO-standard ger exempel på användbarhetsmått som kan användas för att 

mäta uppfyllelsen av definitionen av begreppen ”ändamålsenlighet, effektivitet och tillfred-

ställelse” (Tabell 2).  

Tabell 2 Sammanställd tabell av användbarhetsmått appendix B, ISO 9241–11 

Ändamålsenlighet • Procent av mål som uppnåtts 

• Procent uppgifter som slutförts framgångsrikt vid första 

försöket 

• Procent av relevanta funktioner som används 

Effektivitet • Tiden att slutföra en uppgift 

• Antal allvarligare fel 

• Tiden som spenderas på att rätta dessa fel 

Tillfredställelse • Bedömningsnivå av tillfredställelsen 

• Bedömningsnivå av felhanteringen 

• Frekvensen av återanvändning 

Utvärderingsmetoder kan kombineras eller användas enskilt, allt beroende på målsättning och 

ambitionsnivå. Olika metoder kan också finna olika typer av användbarhetsproblem.  

(Gulliksen & Göransson 2002).  

Tullis och Albert (2013) ger ett antal konkreta råd kring utvärderingsmetoder. Till att börja 

med är det viktigt att avgöra vad resultatet som kommer ut av utvärderingen ska användas till. 

Är det en formativ eller summativ utvärdering som ska göras? En formativ utvärdering görs 

löpande under ett systemutvecklingsprojekt. Det är en iterativ process där ständiga förbätt-

ringar görs under projektet. En summativ utvärdering utförs av en färdig produkt mot fast-

ställda kriterier. Det kan handla om hur väl ett mål uppnås, hur användbarheten generellt är i 

systemet eller helt enkelt handla om en jämförelse av olika IT-system. Tullis och Albert 

(2013) rekommenderar att uppföljning alltid sker efter en summativ utvärdering. Det kan till 

exempel handla om att säkerställa att det finns resurser att åtgärda de eventuella brister som 

framkommer vid utvärderingen.  

En utvärdering bör också ta hänsyn till vilka mål användarna har med att använda systemet. 

Använder de det varje dag? Ska det användas vid enstaka tillfälle? Ska det endast användas 

för att genomföra ett ärende eller ska det samtidigt göras på ett effektivt sätt? Allt handlar om 

att mäta utförandet och tillfredställelsen. Utförandet handlar om tiden för genomförande, 

vilken ansträngning som krävs, hur många fel som uppstår m.m. Utvärdering av tillfred-

ställelse ska visa hur nöjd en användare är med produkten, hur lätt eller svår den var att 

använda, om den uppfyllde förväntningar men även om den har ett tilltalande utseende eller 

uppträder opålitligt (Tullis & Albert 2013). 

Utvärdering av begreppet användarupplevelse förstärker de metoder som finns för utvär-

dering av användbarhet (Vermeeren et al. 2010). Utvärdering av användbarhet fokuserar ofta 
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på hur uppgifter genomförs medan en utvärdering av användarupplevelse fokuserar på hur 

genomförandet upplevs (Kaye, refererad i Vermeeren et al. 2010). Användarupplevelse ska 

utvärderas innan, under och efter interaktionen med IT-systemet för att fånga upp hur upp-

levelser förändras över tid. Majoriteten av befintliga utvärderingsmetoder går att använda med 

bara enstaka användare som informationskälla (Vermeeren et al. 2010).  

Många utvärderare av användarupplevelser använder gärna kvalitativa utvärderingsmetoder 

för att användarna ska få beskriva sina upplevelser med egna ord. Fördefinierade mått riskerar 

att bara visa delar av hela användarupplevelsen. Men att använda metoder utan fördefinierade 

mått gör att det blir svårare att analysera insamlade data och att det krävs specialister för detta 

(Vermeeren et al. 2010).   

Val av metod beror på olika faktorer som användarnas eller uppgiftens karaktär, produkten 

eller systemet i sig, begränsningar som påverkar projektet, om expertis inom användbarhet 

finns tillgänglig samt var i livscykeln ett IT-system befinner sig (Gulliksen & Göransson 

2002). 

2.2.1 Expertutvärdering 

Denna metod, som också kallas kriteriebaserad utvärdering (Statskontoret 2005), bygger på 

att en eller flera experter på användbarhet utvärderar systemets samtliga delar mot riktlinjer, 

checklistor, kriterier eller tumregler för användbarhet. Fokus är designproblem och felaktig-

heter (Gulliksen & Göransson 2002). Till exempel skulle dialogprinciperna enligt ISO-

standarden 9241-110 kunna användas som riktlinjer att utvärdera mot (Statskontoret 2005). 

Enligt Berndtsson och Ottersten (2002) genomförs expertutvärdering av en interaktions-

designer under utveckling av system. Men denna utvärderingsmetod kan även ge beställare av 

IT-system en bättre bild av vad användbarhet är genom tips på åtgärder för att förbättra 

produkten.  

Det är en metod som inte genomförs i samverkan med användare, även om experten måste 

känna till arbetssituation, bakgrund, kunskaper osv. för användarna. Det är ett snabbt och 

billigt sätt att hitta användbarhetsproblem men problemet med metoden är att experten inte 

har tillräcklig kunskap om användarna och de uppgifter som genomförs i ett visst samman-

hang. Metoden ger inte full information eller insikt i problemen (Gulliksen & Göransson 

2002).  

Som expertutvärderare behöver man kunskaper om det mänskliga systemet, IT-plattforms-

standarder och sätt att lösa vanliga interaktionsfrågeställningar (Ottersten & Berndtsson 

2002). 

2.2.2 Heuristisk utvärdering 

För att förbättra möjligheten att täcka så mycket som möjligt under expertutvärderingar kan 

”10 Usability Heuristics” användas (Nielsen 1993). Heuristisk utvärdering har utvecklats av 

flera forskningsgrupper från början av nittiotalet och framåt utifrån att en mängd användbar-

hetsproblem analyserats från empiri (Preece et al. 2016).  

Metoden bygger på att experter, som rollspelar som användare, vägleds av ett antal använd-

barhetsprinciper under namnet heuristik (tumregel) när system granskas. Dessa tumregler på-

minner om designprinciper på en hög nivå som gäller vid systemutveckling. Till exempel 

enhetlig design, minskad minnesbelastning och användandet av ett språk som slutanvändaren 

förstår (Preece et al. 2016).  

Med hjälp av dessa tumregler kan en stor andel av användbarhetsproblemen hittas, även om 

det kan krävas en del erfarenhet för att använda dem. Men även ”icke experter” kan med hjälp 
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av heuristisk utvärdering hitta många användbarhetsproblem (Nielsen 1993). För en komplett 

lista över senaste reviderade reglerna, se Bilaga 3, s. 56. 

Metoden anses som relativt billig och snabb då det inte är några användare inblandade. Den 

kallas därför ibland rabatterad utvärdering (discount evaluation). I och med att denna metod 

baseras på att förstå användare via kunskap i form av tumregler tillhör den vad som kallas 

granskningsmetoder. Metoden kan användas för komplettering av användningstest (Preece et 

al. 2016). 

2.2.3 Användningstest 

Användningstest enligt Berndtsson och Ottersten (2002) avgör hur väl en existerande eller 

tänkt produkt fungerar i sitt sammanhang. Det innebär att användare får genomföra realistiska 

uppgifter i en konkret användningssituation, helst i användarens vardag men ofta är det inte 

möjligt på grund av till exempel tekniska hinder. Ottersten och Berndtssons (2002) definition 

av användningstest bygger på en teknik beskriven av Wright och Monk (1991, refererad i 

Ottersten & Berndtsson 2002).  

Användningstest kan genomföras strukturerat eller som partest. Det senare genomförs av två 

användare, ett par, som diskuterar sinsemellan hur de gör. Där är handledarens roll att följa 

diskussionen och vid behov leda deltagarna rätt. Partest passar att användas om mer bak-

grundskunskap om området behövs. I ett strukturerat användningstest ska ett antal realistiska 

uppgifter genomföras av användaren samtidigt som den personen ”tänker högt” inför en hand-

ledare. Användaren ska ha kunskap om området och handledaren ska ställa frågor som ger en 

klar bild av hur användaren ser på produkten. Samma uppgift genomförs fem gånger av olika 

användare varje gång. Uppgifter att genomföra kan antingen komma från uppställda använd-

barhetsmål eller från viktiga, frekventa funktioner i produkten (Ottersten & Berndtsson 2002).  

Om inte användningstest kan utföras på grund av tekniska hinder eller en inlärningströskel, 

kan det finnas andra sätt att göra det på. Det kan antingen vara att låta användarna få en tid på 

sig att lära sig hur IT-systemet fungerar eller utvärdera hos andra användare som redan 

använder IT-systemet med liknande arbetssätt (Statskontoret 2005). 

Fem användare är tillräckligt antal för att uppnå ett bra resultat vid användningstester av 

intranät, PC-applikationer eller mobilappar (Nielsen 2012). Det är mer effektivt att lägga 

resurserna som satsas på många mindre tester än att låta ett större antal användare testa. Bara 

med en enstaka användare kan du få reda på nästan en tredjedel av användbarheten i designen. 

Med den andra användaren kommer några nyupptäckta punkter men många 

överensstämmande med den första användaren. Den tredje användaren hittar ännu färre nya 

punkter än nummer två och vissa av dem som upptäcks av nummer tre har både nummer ett 

och två redan upptäckt (Nielsen 2000). Efter att den femte användaren testat systemet anser 

Nielsen (2000) att det är bortkastad tid att utvärdera mer. Om webbplatsen har väldigt olika 

typer av användare kan det dock behövas flera personer till användningstester. Med två 

grupper av användare behövs tre till fyra användare från varje kategori. Om det är fler än två 

typer av användare bör det vara tre användare från varje kategori för att försäkra sig om att 

hänsyn är tagen till olikheter i gruppen (Nielsen 2012). 

Nielsen (2012) fortsätter med att om det ska göras kvantitativa studier, som ger statistik, 

behövs minst 20 användare för att få statistiskt relevanta siffror. Men majoriteten av använd-

barhetstesterna är kvalitativa och mindre tester ger helt enkelt mer ROI (return on 

investment), mer avkastning på den investering detta innebär. 
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2.2.4 Scenariobaserad utvärdering 

Med ”scenariobaserad utvärdering” (Gulliksen & Göransson 2002) menas att användarna får 

uppgifter att utföra i IT-system, i form av olika scenarier. Det är en metod som underlättar 

förståelsen av hur väl ett IT-system stödjer användarna och kan användas som grund för att 

mäta ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, om mätbara mål finns och utvärd-

eringen utförs under kontrollerade former. För att mäta kriteriet tillfredställelse kan enkät 

användas, till exempel System Usability Scale, SUS (Brooke 1996).  

Enkäter kan också användas fristående tillsammans med annan utvärderingsmetod. Använ-

darna ska representera målgrupperna för systemet och vara tre till fem användare per mål-

grupp. Scenarier att utföra ska vara de mest frekventa och kritiska arbetsuppgifterna i 

systemet. Presentera en uppgift i taget och låt användaren utföra dem självständigt och tänka 

högt under utförandet. Dock ska användarna enbart få reda på vad de ska uppnå med scenariot 

för att sedan försöka själva, istället för att får noggranna instruktioner till hur de ska göra i IT-

systemet (Statskontoret 2005). 

2.2.5 Gruppgranskning 

Om en granskning av ett system sker i en grupp är sammansättningen och deltagarnas inställ-

ning viktiga för resultatet. Det bör vara representanter från användarna och utvecklarna samt 

ergonomer och personer som dokumenterar resultatet. En användbarhetsexpert leder arbetet. 

Gruppen går igenom ett antal scenarier som bygger på användarnas arbetsuppgifter. Alla i 

gruppen måste få komma till tals och arbetet bedrivs förutsättningslöst. Problem och tveksam-

heter dokumenteras och värderas. Fördelen med en sådan granskning är att det blir många 

olika infallsvinklar på användbarheten i systemet.  

En gruppgranskning genomförs under ganska kort tid, ett par timmar, tidigt under ett system-

utvecklingsprojekt (Gulliksen & Göransson 2002).  

2.2.6 System Usability Scale (SUS) 

System Usability Scale (SUS) är vad Brooke (1996) kallar en ”quick and dirty” metod. För att 

göra en mer generell bedömning av användbarhet, till exempel vid systemjämförelser, 

fungerar det med mer subjektiva utvärderingar vilka genomförs med hjälp av frågeformulär 

och attitydskalor. SUS skapades för att kunna genomföras snabbt och enkelt och kom 

ursprungligen till för att undersöka hur systemuppgraderingar ändrade användbarheten.  

För att ge en övergripande bild över användbarheten skapades SUS med en tiopunktslista 

(Brooke 1996). Fördelarna med mätmetoden är att det bara är tio påståenden som mäts, den är 

fri att använda (om man hänvisar till källan), den kan användas av en bred grupp användare på 

många olika typer av IT-system och resultatet av mätningen ger ett enskilt betyg (Bangor et 

al. 2009).  

Metoden är ett bra komplement till användningstester och andra utvärderingar genom att det 

är enkelt att jämföra enklare uppgifter med mer komplexa i IT-system. Eftersom SUS är lätt 

att använda och analysera går det att vikta komplexare uppgifter mot enklare, annars har 

komplexare uppgifter en tendens att ge en större påverkan på användbarhetstester. Även vid 

jämförelser mellan konkurrerande system med olika gränssnitt är SUS ett bra komplement till 

andra mer objektiva metoder, som mätning av antal fel, tid för slutförande av uppgifter med 

mera. SUS blir då en metod för en mer generell utvärdering som mäter tillfredställelsen i olika 

gränssnitt (Brooke 1996). Den mäter alltså inte ändamålsenlighet och effektivitet utan istället 

är det användarnas subjektiva upplevelse av IT-systemet som mäts (Statskontoret 2005) 

Strukturen i SUS är uppbyggd av en så kallad Likertskala, skapad för att mäta attityder. Ett 

antal positiva och negativa påståenden anges där respondenten genom att välja en siffra på en 
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fem- eller sjugradig skala, får tala om till vilken grad individen håller med om påståendet 

(Wikipedia 2017). Genom att alternera positiva och negativa påståenden tvingas respondenten 

ta ställning till om de håller med till fullo eller inte alls håller med, enligt Brooke (1996).  

Men utmaningen med att använda en Likertskala handlar om att välja ut påståenden med 

extrema uttryck för just den attityd som ska fångas. SUS-skalan med tio påståenden skapades 

på detta sätt. Genom att ställa upp 50 påståenden som testades på två olika grupper i två olika 

typer av system valdes tio påståenden ut som gav den mest extrema responsen. De tio 

påståendena handlar om olika delar av användbarhet som behov av support, utbildning och 

komplexitet (Brooke 1996).  

Formuläret ska fyllas i efter att användaren använt systemet men före några gemensamma 

diskussioner genomförs. För att räkna ut vilken SUS-poäng som uppnås görs en särskild 

summering av formuläret med olika poäng beroende på svar på olika frågor. Poängen kan då 

hamna mellan 0-100 (Brooke 1996).  

Vid vilken poäng ett IT-system kan anses ha en bra användbarhet eller inte har studerats av 

bland annat Brooke et al. (2008). Studien grundar sig på tio års insamlade data från 200 

utvärderingar med över 2300 ifyllda enkäter. Där är poäng över 70 att betrakta som ett accep-

tabelt system och över 90 som verkligt överlägsna. Ligger systemen under 70 behöver de 

granskas och förbättras och under 50 är att betrakta med betydande oro och bedömas som 

oacceptabla.  

En annan studie av Sauro (2011) gav slutsatsen att ett IT-system är att betrakta som över 

medel om det har en genomsnittlig SUS-poäng på 68 och över. Det baseras på en studie av 

500 utvärderingar med över 5000 ifyllda enkäter (Sauro 2011).  

Kritik har framförts mot de växelvisa negativa och positiva påståendena i Sauro och Lewis 

(2011) studie. De ifrågasatte om den metoden gav ett säkrare resultat än om man bara hade 

positiva påståenden att ta ställning till. Resultatet visade att så inte var fallet. Med de växel-

visa påståendena ökade risken att respondenterna missuppfattade de negativa påståendena, vid 

ifyllande av formuläret gjordes misstag genom att hålla med om ett negativt påstående då 

avsikten egentligen varit tvärtemot. Till sist kan även de som sammanställer formulären göra 

misstag i summeringen på grund av dessa växelvis positiva och negativa påståendena. Sauro 

och Lewis (2011) rekommenderar därför att använda enbart positiva påståenden i SUS-

formuläret, just för att undvika de uppräknade problemen.  

2.3 Utvärdering av utvärderingsmetoder 
Koutsabasis et al (2007) genomförde en fallstudie med syfte jämföra olika metoder som 

används för att utvärdera användbarhet då detta inte gjorts i någon större omfattning tidigare. 

Dock är det svårt att göra detta på ett pålitligt sätt då det inte finns någon standard för 

definitioner, mått och mätetal som kriterier för användbarhet att baseras på. Det finns inte 

heller någon standard för genomförandet av utvärderingen (Hartson et al. 2003).  

Med utgångspunkt i ett antal liknande studier, studerade Koutsabasis et al (2007), fyra väl 

använda utvärderingsmetoder som användes för att utvärdera en webbplats. Slutsatsen blev att 

användandet av endast en metod ej var tillräckligt för att genomföra en fullständig utvärdering 

av användbarhet. Det var inte heller någon av metoderna som var betydligt bättre än någon 

annan (Koutsabasis et al. 2007).  

Enligt Hertzum och Jacobsen (2001) finns en påverkanseffekt av utvärderarna på grund av att 

utvärdering av användbarhet alltid innehåller ett mått av tolkning. Utvärderarna måste alltid 

göra en bedömning av interaktionen mellan användare, deras uppgifter och systemet. Hertzum 
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och Jacobsen (2001) tar upp tre orsaker till de olika utvärderingsresultaten. Dels att det varit 

en otydlig analys av vilket mål som skulle uppnås i den uppgift som ska genomföras och 

vidare att själva proceduren för utvärdering har varit otydlig och användare som är med är allt 

för lika den/de personer som är utvärderare och inte representativa för de typiska användarna i 

systemet. Slutligen hävdar Hertzum och Jacobsen (2001) att vad som ska uppfattas som ett 

problem i systemet är otydligt och leder till att ”vad som helst” accepteras som problem.  

I Almgren och Winbäcks (2015) undersökning till yrkesverksamma inom användbarhet 

framkom som resultat att det oftast var en kombination av metoder som användes för att 

utvärdera användbarhet. Av de som använde en kombination av metoder var det ungefär 

hälften som kombinerade två till tre metoder, några respondenter använde fyra metoder eller 

svarade att det berodde på omständigheterna. Almgren och Winbäck (2015) pekade på att 

litteraturen ofta behandlar metoderna enskilt och deras studie visade att den vanligaste 

”metoden” var en kombination av sådana. Variationen på vilka metoder som kombinerats var 

också stor och därmed drog de slutsatsen att kontexten där kombinationerna används blir mer 

intressant än vilka metoder som kombinerats (Almgren & Winbäck 2015).   

2.3.1 En tidigare studie inom utvärdering av användbarhet vid anskaffning 

Att jämföra IT-system i samband med upphandling inom den offentliga sektorn är ett nytt 

område för användbarhetstester enligt Riihiaho et al. (2015). Det överensstämmer med den 

erfarenhet som Walldius och Thorén konstaterar (2014) när de menar att det inte är vanligt 

med beställningar av IT-system där användbarhet funnits med i beställningsprocessen. 

Den offentliga sektorn lyder under lagar gällande den offentliga upphandlingen som grundar 

sig på EU-direktiv. Metoderna som används måste vara objektiva och opartiska samt noggrant 

detaljerade redan i anbudsinbjudan. Det saknas än så länge praxis för användbarhet inom 

offentlig upphandling. Heuristisk utvärdering har tidigare gett tvetydiga resultat. I studerad 

IT-systemupphandling i den finska studien skulle det komma att vara tusentals användare och 

IT-systemets påverkan på vilka anslag organisationen, i detta fall ett universitet, skulle 

komma att få från staten var stor. I fall där det ska anskaffas IT-system som får en stor 

påverkan på användare är det viktigt att användare är med i utvärderingen för att försäkra sig 

om att åtminstone lägsta-nivån för dem uppfylls (Riihiaho et al. 2015).  

Användbarhetskriterier och utvärderingsmetod måste anges i förfrågningsunderlaget utan att 

veta hur många som kommer att behöva utvärderas. De måste vara objektiva, måtten i utvär-

deringen väletablerade och relevanta samt identiska för alla leverantörer. Resultatet av utvär-

deringen måste visa tydligt varför ett visst system vunnit. Det var användbarhetsexperter på 

universitetet, projektgruppen och upphandlingsexperter som valde ut och designade metoden 

för utvärdering av användbarhet, vilket var användningstester. På så sätt skulle lägsta nivån 

för krav uppnås och kommande användare kunde involveras. 

Undersökningsfrågan i den finska studien var ”hur ska användbarhetstester integreras i 

processen för offentlig upphandling så att resultaten väsentligt bidrar till beslutsprocessen när 

ett nytt system ska väljas” (Riihiaho et al. 2015, s. 110). 

Ramverket för måtten som skulle användas för användbarhetstesterna valdes utifrån ISO 

9241–11 med de väsentliga begreppen ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse. Det 

ramverket gavs sedan mätbara mått som rapporterades i en testrapport i ”Common Industry 

Format”, CIF.  

Common Industry Format, (CIF), är inte en utvärderingsmetod utan en standard för hur 

utvärdering av användbarhet ska dokumenteras. Det är American National Standards Institute 

(ANSI) som står bakom den men sedan 2006 är det också en ISO-standard. Standarden 
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vänder sig till experter på användbarhet inom antingen systemleverantörens organisation eller 

kundens organisation, att användas när summativa, jämförande, tester ska göras. CIF bygger 

på att ”best practice” används när användningstester ska göras och talar alltså inte om vad 

som ska göras men hur det ska dokumenteras när det är gjort (Stanton 2016).  

En rapport utformad i CIF-format ska innehålla till exempel namnet på det som testats, vem 

som ledde testen, när det genomfördes, namnet på den verksamhet som genomförde testen, 

systemleverantörens namn, en övergripande sammanfattning av testerna, vilken metod som 

användes för utvärdering osv. Dessa uppgifter ska ingå i rapporten. Sedan finns det några 

frivilliga punkter som kan finnas med om det är relevant men då reglerar CIF vilka dessa 

uppgifter kan vara samt under vilka rubriker de ska återfinnas (American National Standards 

Institute, Inc. 2001).  

För begreppet effektivitet mättes hur många uppgifter som genomfördes under maxtiden och 

det totala måttet räknades fram genom att summera alla genomförda uppgifter med antal 

användare som genomfört dem. Hade uppgiften ej lämnats in eller genomförts av användare 

så räknades de inte med i slutresultatet. Måttet för ändamålsenlighet var genomsnittstiden för 

att slutföra uppgifterna. Hade en uppgift ej genomförts så räknades den med i maxtiden 

(Riihiaho et al. 2015).  

Tillfredställelse mättes med hjälp av den positiva delen av System Usability Scale, SUS. 

Utvärderingen av ändamålsenlighet och tillfredställelse måste uppnå en miniminivå som 

bestämdes och kommunicerades i inbjudan för att systemen skulle gå vidare i utvärderingen.  

Vikten som användbarhet kunde få vid bedömning av leverantörer var 30%. För att få fram 

det värdet simulerades i förväg olika utslag av utvärderingen av användbarhet i relation till 

priset på investeringen. Då kunde de också hitta eventuella brister i metoden i förväg. Denna 

simulering gjordes för att säkerställa att metoden fungerade vid en offentlig upphandling. 

Vikterna för utvärderingen bestämdes till att om systemet kom över ett minimum av tillfred-

ställelse skulle det ge ett avdrag på utvärderingspriset för offererat system (Riihiaho et al. 

2015). 

De användare som bjöds in att testa var från två roller, forskare och administrativ personal. 

Hur dessa valts ut beskrevs i inbjudan till leverantörerna. Det var sex personer totalt för båda 

grupperna. Uppgifter att utföra under användningstesterna baserades på vanliga arbetsupp-

gifter i liknande system och vad som skulle komma att utföras i nya systemet. Fem uppgifter 

togs fram eftersom maxtiden för användningstesterna totalt var 90 minuter. Det sattes också 

en gräns på max 15 minuter per uppgift att genomföra. Det krävdes indata från användaren för 

att genomföra testerna och de angavs i anbudsinbjudan till systemleverantörerna, även om 

användarna även fick ange egna data om det gav mer relevanta tester. 

Det krävdes en flexibel utvärderingsmetod eftersom antalet system som skulle utvärderas ej var 

känt vid inbjudan. I den angavs också att ett testsystem måste finnas tillgängligt och innehålla 

den data som beskrevs i inbjudan. För de administrativa arbetsuppgifterna som skulle 

användningstestas skulle skärmbilder inkluderas. Genom att ha detta krav med i inbjudan 

reducerades redan där antalet IT-system eftersom vissa system inte hade funktioner för dessa 

arbetsuppgifter ännu (Riihiaho et al. 2015).  

Det blev två system att utvärdera och användningstesterna utfördes med det ena systemet 

direkt följt av det andra. Studenter inom användbarhet fanns med som stöd och tidtagare 

under testerna. En användbarhetsexpert från universitetet samt projektledaren för upphand-

lingen observerade användningstesterna.  I början av varje test fick användaren reda på syfte 

och hur utvärderingen skulle gå till. SUS-utvärderingen besvarades efter respektive 
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användningstestat system. Om användaren ställde frågor som kunde riskera att inte lika-

behandling av leverantörer uppfylldes enligt lagstiftningen hade färdiga manus skapats med 

svar som observatörerna kunde använda för att till exempel be om ursäkt för att de ej kunde 

hjälpa till och det var upp till användaren om den ville fortsätta med testerna (Riihiaho et al. 

2015). Efter att testerna genomförts intervjuades deltagarna om deras upplevelser, om det var 

relevanta testfall samt om det fanns rekommendationer för universitetet.  

I resultatet fick det ena systemet högre poäng på alla utvärderingskriterier. Det andra systemet 

uppnådde inte ens lägsta nivån, angiven i inbjudan, för att gå vidare i utvärderingen.  

De viktiga punkterna som kom fram i denna studie var att genom att ha minimumnivåer att 

uppnå för IT-systemet behöver inte ej acceptabla system utvärderas vidare. Genom att ha 

färdiga användningstester att genomföra kan inte leverantören erbjuda IT-system som 

kommer uppfylla kraven i framtiden, så kallade ”promiseware”. Vid införandet av det valda 

systemet kan användningstesterna användas som acceptanstester också. Det som framkom vid 

intervjuerna efter användningstesterna var till hjälp för planering av användarutbildningen 

under införandeprojektet. Det tydliga resultatet som kom fram genom utvärderingen gav en 

extremt snabb, effektiv och kostnadsbesparande beslutsprocess där också den högre 

investeringskostnaden i systemet kunde räknas hem i och med att ”return on investment”, 

ROI, beräknades baserat på användningstesternas utfall (Riihiaho et al. 2015). 

I studien beräknades att totalt 112 mandagar gått åt för att hantera utvärdering av använd-

barhet i upphandlingsprocessen. 30 dagar för att ta fram utvärderingsmetoden, 18 dagar för att 

dokumentera i upphandlingen, 10 dagar för att rekrytera personer och ta fram data att använda 

som input, 24 dagar för att sätta upp tester och slutligen 30 dagar för att genomföra testerna. 

Kostnaderna för denna nedlagda tid ska ändå ses i relation till systemets användning under 

dess livstid på universiteten. Genom ökad effektivitet och ökad möjlighet att lägga in korrekta 

uppgifter i tid kunde denna investering räknas hem. Genom att varje användare sparar 20 min-

uter arbetstid har kostnaden betalats av på ett år, med tanke på antal användare och hur 

mycket det används (Riihiaho et al. 2015). 

Den utmaning denna studie såg var att den skulle vara svår att upprepa för en upphandling 

med många anbudsgivare. Därför rekommenderas en marknadsundersökning innan uppstart 

för att uppskatta antalet anbud och för att kunna sätta en miniminivå på användbarhet 

(Riihiaho et al. 2015).  

Det behövs även mer riktlinjer över vilka metoder som fungerar tillsammans, hur data ska 

analyseras från olika källor och vilken data som är särskilt användbar (Vermeeren et al. 2010). 

Kunskapen och medvetenhet kring motiv till användbarhet, metodik, kriterier och tillgång till 

resurser för utvärdering av användbarhet i IT-system är ofta begränsad (Statskontoret 2005). 

2.4 Analysmodell 
Med utgångspunkt i problemformulering och efterföljande litteraturstudie har en analys-

modell för studien i denna uppsats skapats (Figur 1). Den är ett ramverk för att samla in och 

analysera empiriska data.  

Analysmodeller definieras på varierande sätt av olika författare men de flesta förklarar det 

med att modellen ska beskriva en funktion eller en uppsättning av relationer inom en forsk-

ningsprocess. En analysmodell ska vara ett stöd för att länka teori som förklarar det som 

studeras inom forskningen och ett ramverk för hur studier ska planeras och genomföras. Att 

använda sig av en analysmodell ger också ett stöd för slutsatserna från forskningen när de ska 

presenteras genom att placera dem inom sina respektive teoretiska kontexter (Leshem & 

Trafford 2007). 
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Denna uppsats analysmodell (Figur 1) presenterar de aktiviteter (ramar med blå fyllning) som 

författaren, baserat på insamlad teori och problembakgrund, valt att studera. De två 

aktiviteterna påverkas av ett antal faktorer (numrerade), vilka presenteras i de gula ramarna 

ovanför aktiviteterna. Modellen leder fram till vad som är syftet i uppsatsen (ram med grön 

fyllning).  

 

Figur 1 Analysmodell för utvärdering av användbarhet under anskaffningsprocessen av IT-system, 

författaren, (2018). 

För att genomföra utvärdering av användbarhet under processen fram till anskaffning av IT-

system ska denna studie visa om och hur faktorer från teorin påverkar genomförandet av 

processen. Siffrorna inom parentes nedan hänvisar till motsvarande faktor i analysmodellen 

(Figur 1). 

Vad IT-systemet ska användas till (1) (Gulliksen & Göransson 2002; Ottersten & Berndtsson 

2002; Statskontoret 2005) är en faktor som påverkar hur aktiviteten avgränsning av använd-

barhet bör göras. I teorin finns olika definitioner av användbarhet, och människor har egna 

uppfattningar och kompetens kring vad användbarhet är, vilket gör att definitionen bör 

avgränsas för den aktuella anskaffningen.  

Vidare är orsak/motiv (2) till att användbarhet i IT-system är ett bedömningskriterium under 

processen för att anskaffa ett IT-system något som Walldius och Thorén (2014) tar upp. De 

motiv de tar upp kan vara ökad effektivitet, sänkta användningskostnader, mindre behov av 

stöd, minskad ohälsa, bättre servicekvalitet och minskad risk för utebliven vinst. 

Den fysiska och organisatoriska arbetsmiljön (3), alltså i vilket sammanhang systemet ska 

användas, kan påverka både avgränsning av användbarhet samt hur genomförande av utvär-

dering kan komma att utföras (Brooke 1996; Ottersten & Berndtsson 2002; Statskontoret 

2005). Brooke (1996) tar även upp att det måste finnas kunskap om uppgifter (4) användarna 

ska genomföra i systemet, något som kan påverka båda aktiviteterna i anskaffningsprocessen. 

Det är viktigast att säkerställa användbarhet på frekventa (Statskontoret 2005) och kritiska 

(Ottersten & Berndtsson 2002) arbetsuppgifter. Tillgång till kompetens (5) under anskaff-

ningsprocessen tas upp av flera (Artman et al. 2010; Walldius & Thorén 2014; Preece et al.. 

2016) och det i form av någon typ av medverkande användbarhetsexpert.  

Vilken typ av användare (6) IT-systemet kommer att ha påverkar, enligt både Ottersten och 

Berndtsson (2002) samt Statskontoret (2005), hur man avgränsar användbarhet. Typ av 
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användare (6) involverade i utvärderingen är en faktor som också påverkar genomförande av 

utvärdering av användbarhet (Riihiaho et al. 2015). 

Som en del i genomförandet av utvärdering av användbarhet tar både Gulliksen och 

Göransson (2002) och Statskontoret (2005) upp ISO-standarden Riktlinjer för användbarhet 

(7) (Swedish Standards Institute (SIS) 1998). De begrepp som enligt dem är väsentliga, kon-

kreta och mätbara för användbarhet är: ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse. 

Dessa begrepp använde även Riihiaho et al. (2015) i sin studie. 

För att nå effektivitet och ändamålsenlighet krävs kunskaper om de uppgifter (4) som 

systemet ska stödja (Gulliksen & Göransson 2002).  

Kombination av metoder (8) är något som både Almgren och Winbäck (2015) samt Kout-

sabasis et al. (2007) tar upp som en del i genomförandet av utvärdering. Almgren och 

Winbäck (2015) tar även upp kontexten, den fysiska och organisatoriska arbetsmiljön (3), 

som mer intressant än kombinationen av metoder.  

Dessa studerade faktorer som påverkar de två angivna aktiviteterna i analysmodellen leder till 

syftet med uppsatsen; att redovisa en rekommendation för hur utvärdering av användbarhet 

kan genomföras under processen för anskaffning av IT-system.   
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3 Empiri 
I empirikapitlet redogörs för det underlag som samlats in via intervjuer i verksamheterna. 

Respondenter och deras verksamheter beskrivs under sina respektive rubriker.  

Insamling av empiri har skett genom fyra personliga intervjuer i tre olika verksamheter. En 

statlig förvaltningsmyndighet samt en kommun, där en person i vardera verksamhet 

intervjuades, samt ett landsting där två personer intervjuades. Alla verksamheter har, vid ett 

eller flera tillfällen, utvärderat användbarhet i samband med anskaffning av IT-system.  

De system som anskaffats samt verksamheterna presenteras mer ingående under sina respek-

tive rubriker. Ingen från verksamheterna har begärt att vara anonym men författaren har valt 

att tilldela respondenterna beskrivande titlar, istället för att ange deras namn, för att underlätta 

för läsaren. Respondenterna i de olika verksamheterna finns angivna under muntliga källor i 

uppsatsen.  

3.1 Statlig förvaltningsmyndighet 
Förvaltningsmyndigheten Kammarkollegiet har sitt huvudkontor i Stockholm och består av 

många olika verksamheter. Den del av Kammarkollegiet som är intressant i denna studie är 

det som heter ”Statens inköpscentral”. Den har som uppdrag att upphandla och förvalta ram-

avtal för staten. Även kommuner och landsting har möjlighet att ansluta sig till ramavtalen när 

det gäller områdena IT och telekom. Det finns cirka 230 myndigheter inom den statliga 

förvaltningen med cirka 200 000 anställda  

Denna verksamhet (Statens inköpscentral) sköttes tidigare av Ekonomistyrningsverket (ESV) 

men har från 1 januari 2018 övergått till Kammarkollegiet. Den studerade upphandlingen i 

denna uppsats, ekonomisystem som tjänst, genomfördes av ESV men ramavtalet förvaltas nu 

av Kammarkollegiet.   

Respondenten (en person) i denna studie var IT-upphandlare i denna upphandling på ESV och 

jobbar numera på Kammarkollegiet med ungefär samma uppdrag. I denna uppsats benämns 

hon IT-upphandlare. 

3.1.1 Anskaffning av IT-systemet på den statliga förvaltningsmyndigheten 

Den studerade anskaffningen i denna verksamhet handlade om upphandling enligt LOU, med 

målsättningen att teckna ramavtal med två leverantörer. Från det ramavtalet ska sedan de 

statliga myndigheterna, samt vissa offentliga organisationer som begärt att få vara med, göra 

avrop i syfte att teckna avtal med en leverantör om ekonomisystem som tjänst. 

På ESV, och numera Kammarkollegiet, har man numera utvärderat användbarhet i IT-system 

några gånger och tycker det är så pass viktigt att det får kosta mer att göra upphandlingen helt 

enkelt, berättar IT-upphandlaren.  

För IT-upphandlaren har det varit en trygghet att ha med användbarhet i utvärderingen.  

För mig som upphandlare och förvaltare sedan, så har det varit en trygghet att ha 

med de här delarna. Pris är så himla statiskt i sig och det har vi alltid haft med. Och 

uppfyllande av börkrav är ju också bra, så, men det är ju bara funktioner. Hur de 

här funktionerna sedan fungerar tillsammans, det ser man ju inte förrän man gör en 

användbarhetstest egentligen, i ett flöde. Och ett administrativt system är ju viktigt 

på varje myndighet. Hur det är, hur det fungerar för oss som jobbar på 

myndigheterna. (IT-upphandlare, förvaltningsmyndighet) 

Det finns ingen projektuppföljning som gör att det skulle gå att se hur mycket just dessa delar 

inom upphandlingen kostar.  
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3.1.2 Avgränsning av användbarhet 

I projektet deltog en extern användbarhetsexpert, vilket var en utmaning att få tag på, säger 

IT-upphandlaren. 

Nu när vi skulle göra för e-handelssystem och ekonomisystem – det gick inte att få 

tag på. Vi upphandlade på Kammarkollegiets upphandling, vi gjorde en egen 

upphandling, vi direktupphandlade, det gick nästan inte så vi fick nöja oss med 

”bara” Bengt, också fick vi göra mer då. (IT-upphandlare, Kammarkollegiet) 

Användbarhetsexperter är vanligtvis med och bygger system och hjälper till på den sidan och 

kanske är inte att utvärdera sådana här administrativa system lika kul, gissar IT-upphandlaren.  

För att hitta personer som skulle utföra användningstesterna bjöd man in myndigheter i syfte 

att få tag på de som jobbar med ekonomi men inte hade jobbat med eller i de system som 

utvärderades. Det är en utmaning att hitta dessa personer, säger IT-upphandlaren, då de inte 

ska ha använt systemet men ändå ha kunskapen om det de ska testa så att det blir så rättvist 

som möjligt. Det var hemligt för myndighetspersonerna vilka system de skulle testa. Även om 

de skrev på sekretessavtal fick de inte veta något innan ändå. 

Definitionen av användbarhet som använts trodde inte IT-upphandlaren var något de kommit 

på själva. Den hade dock troligen använts de gånger som användbarhet utvärderats i 

ramavtalsupphandlingar för e-handelssystem, personalsystem, upphandlingsverktyg och nu 

senast ekonomisystem som tjänst.  

Effektivitet och ändamålsenlighet kontrollerades genom användningstester och tillfred-

ställelse genom en enkät som användarna fyllde i efter genomförda användningstester. 

Kontroll genomfördes också av expertutvärderaren.  

Att utvärdera användbarhet görs kontinuerligt vid upphandling av sådana här system. 

Undantag har varit vid upphandlingen av BI-system, [not. författaren: Business Intelligence, 

beslutsstödsystem]. Där blev det svårt, säger IT-upphandlaren. Systemet används inte på det 

sättet utan där tankar man in och ut grejer.  

Inga speciella mål för användbarhet har ställts upp i upphandlingarna.  

Men faktiskt i senaste upphandlingen, ekonomisystemsupphandlingen, så pratade 

vi om det. Det var en av de verksamhetskonsulter som vi hade med oss i 

upphandlingen som hade ett resonemang om att vi kunde prova att gå ett steg till 

och sätta en miniminivå och klarar de inte 25 av 100 som exempel så åker du ut. 

Jättelockande men livsfarligt för oss som bara fick in två eller tre anbud. Då har vi 

ingen leverantör kvar om vi har otur så vi kunde inte det, men det skulle man 

kunna göra om man vill, om man vet att marknaden är stor och då kanske man kan 

höja till mer än 25 och mer än 100 så klart men det är ju jätteintressant egentligen. 

(IT-upphandlare, Kammarkollegiet) 

Myndigheten vet att det är svårt att få in anbud på sådana här administrativa system för det 

finns inte många att välja på till att börja med och kraven för att klara kommuner, landsting 

och statliga myndigheter är höga vilket gör att det då finns ännu färre kvar. Ekonomisystem 

som tjänst upphandlades enbart till statliga myndigheter.  

Inga mål för hur lång tid det ska ta att utföra vissa funktioner i systemet sattes upp. Då detta är 

ramavtal som kan användas av många finns ingen uppmätt tid att utgå från hur det är idag. 

Däremot mättes tiden för att utföra det som gjordes i de olika scenarierna.  

Betydelsen, vikten, av användbarhet som utvärderingskriterie har ändrats mellan upphand-

lingarna. För personalsystem, som gjordes 2012/2013, viktades kriteriet till 20% och nu i den 
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senaste, ekonomisystem som tjänst, höjdes viktningen till 30%. ”Vi tycker ändå att det ska 

synas att det är viktigt”, berättar IT-upphandlaren.  

3.1.3 Genomförande av utvärdering 

ESV hade redan 2009/2010, innan IT-upphandlaren började där, tagit fram en metod för att 

utvärdera användbarhet. Då var det ett e-handelssystem, en e-handelstjänst, som skulle 

upphandlas.  

Metoden som togs fram tillsammans med Bengt Göransson, användbarhetsexpert, då knuten 

till ett av Sveriges universitet, har använts flera gånger för olika system: e-handelssystem, 

upphandlingsverktyg, ekonomisystem som tjänst och personalsystem. IT-upphandlaren vågar 

inte säga om det skett några justeringar i metoden genom åren då hon ej varit med hela tiden.  

I den framtagna metoden ingår att mäta tiden för hur lång tid det tar att genomföra de olika 

scenarierna. Den tiden ger sedan en viss poäng som blir en del av den slutliga användbarhets-

utvärderingen.  

Testfallen och tillhörande testdata togs fram internt. Totalt var det åtta scenarier som skulle 

testas. Myndigheten hade en verksamhetskonsult inom ekonomi till hjälp för att föreslå vad 

man skulle titta på, gå igenom flöden och säga hur det kan gå till. Man ville inte riskera att 

leverantörerna använder för mycket av vad de har och hittar på egna grejer. Det tar mycket tid 

att ta fram detta, det är mycket förberedelser. Systemleverantörerna får också godkänna att de 

kan ställa upp på dessa testfall. Användbarhetsexperten har hjälpt till mycket runt dokumen-

tation och just användbarhetsspråk och tillgänglighetsspråk.  

Vid själva utvärderingen bjöds leverantörerna in på plats. Vid utvärdering av personalsystem 

åkte de till leverantören men ekonomisystem upphandlades som tjänst och då kunde man titta 

på de systemen vart som helst. Passet inleddes med att leverantörerna fick en timme på sig att 

gå igenom alla testfallen så att man fick se de en gång.  

Men de som skulle testa sedan fick inte ta med sig något, inga anteckningar, 

ingenting. Så de har bara sett det en gång. (IT-upphandlare, Kammarkollegiet) 

Det var totalt fyra personer, uppdelade på två par, som representerade tre roller; medarbetare, 

chef och ekonomihandläggare. Ett testpar satt tillsammans vid en dator så att experten såg vad 

de gjorde. En person i projektgruppen filmade allt och en annan tog tid på hur lång tid varje 

scenario tog att utföra. Det fanns en ”längsta-tid” för att genomföra scenariot som var tilltagen 

för att vara realistisk utifrån en verklig arbetssituation.  

Även leverantören fick ha en representant i rummet för att iaktta och lyssna på diskussionen 

men inte säga eller göra något. Testarna fick läsa igenom testfallen innan klockan började gå. 

Efter varje testfall byter de plats på testpersonerna så att det inte är samma person som gör 

nästa test för det kan skilja mycket i tid för att den ena är mycket snabbare än den andra. Det 

måste bli så rättvist som möjligt.  

Och sedan när de är färdiga med sitt då får de göra ett sådant här SUS, 

självuppskattningsenkät, inte prata med varandra då heller, och sedan får de lämna 

rummet. Och då får de inte gå och prata med nästa par som ska testa så det är ju 

lite logistik runt det här. Sedan kommer de in och gör samma sak. 

(IT-upphandlare, Kammarkollegiet) 

Nästa par som kommer in representerar en annan roll och utför andra testfall.  

Efter att myndighetspersonerna genomfört sina testfall sätter sig användbarhetsexperten själv 

och tittar på systemet med sina ”expertögon”. Då sitter han och tittade på alla möjliga delar 
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och gjorde sin egen utvärdering, som blir som en del av den sammanlagda utvärderingen. I 

upphandlingen gällande ekonomi som tjänst var det också han som sammanfattade allt. 

Det har varit en trygghet för oss när vi upphandlar ramavtal att inte vi ska ha 

kontrollen på vad som står i utvärderingen, att inte vi kan styra det på något sätt 

liksom. (IT-upphandlare, Kammarkollegiet) 

Sammanställningen av användbarhetstesterna skickade ut till de olika systemleverantörerna i 

en användbarhetsrapport. 

Testarna som ställer upp, myndighetspersonerna, tycker att det är kul att få göra det här. 

Myndigheten betalar resor och sådant för de som inte bor i Stockholm.  

Eftersom myndigheten använt samma metod vid flera tillfällen blev erfarenheten denna gång 

att en av systemleverantörerna, som varit med några gånger och till och med vunnit någon 

gång, var smarta och körde sin timmes genomgång exakt efter hur scenariot var. Det hade inte 

myndigheten sett tidigare. Det har man inte lärt sig om man är med som leverantör för första 

gången. Då är fokus mer på att sälja in sig. Den leverantören vann mycket på detta i alla fall 

genom att det slog igenom när testarna satt och körde fallen. Men det systemet tyckte inte 

experten var bra i sin utvärdering sedan, även om testarna tyckte det var bra.  

Det har inte skett någon överprövning av upphandlingarna på grund av dessa användbar-

hetstester. 

Systemleverantörerna har haft någon synpunkt på att en användare som blev så nyfiken under 

testerna att han gick ifrån det han skulle göra och då tog det ju lite längre tid därmed blev det 

ett sämre betyg på det scenariot. Det skedde dock ungefär samma för den andra leverantören 

så det blev motsvarande tidstillägg där. Det fanns det ju också filmbevis på hur det gått till. 

Generellt får ju systemleverantören dock en jättedokumentation över användbarhetstesterna, 

framför allt på vad experten säger, och det är ju jättebra för dem.  

Sedan har vi också pratat om, kan vi göra ännu mer, kan vi göra det ännu bättre, 

kan vi ha någon morot, kan vi testa om tre år igen, men det är ju så himla svårt när 

det är ramavtal, vilka kommer att avropa, får de några affärer. 

(IT-upphandlare, förvaltningsmyndighet)  

Eftersom myndigheten upphandlar ramavtal inom IT och telekom för hela offentliga sektorn 

är det svårt att följa upp hur användbarhetstesterna kommit till nytta för de som gör avrop på 

dessa ramavtal.  

Möjligheten att följa upp ett IT-system med kontinuitet…Vi vet ju inte vad vi har när vi 

börjar skriva våra utvärderingsmetoder, viktningar osv. Vi vet ju inte vad vi får när vi 

gör en ramavtalsupphandling på det sättet. Vi vet inte vart det kommer att användas, vi 

vet så lite egentligen. Men vi har tyckt att den här metoden har fungerat bra ändå för de 

här typerna av upphandlingar. 

(IT-upphandlare, förvaltningsmyndighet) 

Det är en utmaning med dessa användbarhetstester, hur myndigheten ska tänka i upphand-

lingen som ramavtalsägare för att utvärderingsmodellerna ska fungera i avropet sedan. 

3.2 Kommun 
Härnösands kommun är en medelstor kommun med ca 25 000 invånare och ca 1900 anställda.  

Respondenten (en person) i denna studie jobbar som upphandlingscontroller i kommunen och 

var upphandlare och projektledare för detta avropsprojekt. I denna uppsats benämns hon 

Upphandlare.  
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3.2.1 Anskaffning av IT-systemet till kommunen 

Kommunen genomförde avrop gällande e-arkiv på det ramavtal som medlemsorganisationen 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknat via upphandling enligt LOU med 14 olika 

systemleverantörer. Kommunen avsåg att teckna avtal med en leverantör.  

E-arkiv är ett IT-system som krävs för att verksamheter ska kunna bevara den digitala 

informationen för framtiden och därmed uppfylla lagar som till exempel Tryckfrihets-

förordningen och Arkivlagen. Det är anställda inom kommunen som använder systemet. De 

hade inte tidigare haft något sådant här system. 

Budgeten för det som skulle upphandlas var 500 000 kr inkl. första årets årskostnad för 

produkt, införande, utbildning m.m. Det var en liten upphandling kostnadsmässigt och 

därmed inga större pengar att lägga på en användbarhetsutvärdering. Men det var 

upphandlaren och framför allt kanske arkivansvarige som ville att verksamheten ska använda 

systemet och få det att bli bra och därför var angelägna om att få med användarna.  

I ramavtalet hos SKL fanns inga instruktioner om hur man skulle välja bland de 14 system-

leverantörer som hade ett ramavtal med SKL, utan de fick själva avgöra om man skulle gå på 

lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga avropet. Rent praktiskt blir det som en ny upp-

handling fast med leverantörer som redan klarat kvalificeringsfasen i upphandlingen. 

Kommunen valde ekonomiskt mest fördelaktiga och i och med detta kunde användbarhet vara 

ett kriterie att bedöma till skillnad om de bara gått på lägst pris. 

Generellt på kommunen utvärderas inte användbarhet vid IT-systemupphandlingar. Det finns 

inget uttalat krav om detta utan det är lite upp till respektive upphandlare vad de har för idéer 

då det oftast inte kommer något krav om detta från beställaren av upphandlingen eller 

projektgruppen. De kan vilja ”känna på systemet” och då är det upp till upphandlaren att lista 

ut vad de menar med det och hur det ska lösas, säger Upphandlaren.  

Men däremot har vi ju generell utvärdering, inte av användbarhet, men när vi 

jobbar med tjänster jobbar vi ju med poängsättning och försöker vara lite lika där. 

Men inte just för IT-system och användbarhet, inte där. (Upphandlare, kommunen) 

Avsaknaden av någon ”standard” för detta på kommunen kan bero på att de är bara två som 

jobbar med IT-upphandlingar och de har inte jobbat ihop länge. När de gjort det några år 

kanske någon standardmodell har utvecklats för det.  

Att upphandla IT-system bara på pris är svårt. Det behöver finnas fler faktorer att väga in i 

bedömningen. Men IT är svårt att upphandla, man behöver ha gjort det några gånger, precis 

som till exempel byggentreprenader. Det är inte bara att göra som vilken upphandling som 

helst, enligt Upphandlaren. 

Det fanns inget speciellt mål med utvärderingen av användbarhet även om syftet var väl att  

…underlätta implementationen, få med gruppen, att det ska kännas bra. De har fått 

varit med att prova, inte bara slänga på dem ett system. Tror att det ligger lite mera 

i det än i själva att tjäna pengar. ….. för det är ju mycket så med nya system man 

måste ju få med de, de måste få känna sig inkluderade. Det är precis det. 

(Upphandlare, kommunen) 

Och framför allt, nästan den största vinsten är ju att få med sig personerna som ska 

jobba i det. Alltså, de känner ju sig lite stolta när det här är klart, vi har ju varit 

med och bestämt det här och blir som ambassadörer i organisationen för det här 

också. (Upphandlare, kommunen) 
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Orsaken till att användbarhet utvärderades i avropet var för att projektgruppen, som bestod av 

sådana som skulle använda systemet, helt enkelt ”ville känna på systemet”. Dessa avdelningar 

har också system som ska ”jacka i” en e-arkivlösning. Respektive avdelning söker i sina egna 

system och de i sin tur ska via integration söka i e-arkivet om det är äldre handlingar. 

Och hur det där då skulle gå till, om det bara gick sömlöst igenom, sökte på alla 

ställen eller måste man byta eller, ja det var mycket sådana där funderingar innan 

och vi kände att vi kunde ju fråga om det i upphandlingen och så, men de tyckte att 

de ville se. Sedan om vi ska prova själva eller inte var ju också en fundering. Men 

då bestämde vi oss för att de skulle ha en demo. (Upphandlare, kommunen) 

Målet med att utvärdera användbarheten upplevde Upphandlaren att det uppnåddes.  

Målet är ju att alla var överens om att det är det bästa systemet vilket betyder att 

det kommer att bli enklare att införa det. Så det var inget mätbart effektmål men 

det var ändå ett syfte med det hela och det uppnåddes. 

(Upphandlare, kommunen) 

3.2.2 Avgränsning av användbarhet 

Projektgruppen för upphandlingen hade väldigt olika bakgrund och bestod av sex personer 

exklusive Upphandlaren; en arkivansvarig, en arkivhandläggare, två från diariet och sedan var 

det en It-tekniker och en från byggkontoret. Ett e-arkiv har inte många användare utan när 

någon gammal handling begärs ut vänder man sig till diariet eller arkivet.  

Upphandlaren upplevde att projektet fått tag på rätt resurser i verksamheten i och med att det 

var de som skulle jobba i och med systemet. De ville lägga tid på att vara med i upphand-

lingen.  

Men det var ju rätt kompetenser i och med att syftet då var att de skulle känna att 

de var delaktiga och nöjd med systemet. (Upphandlare, kommunen).  

Det var ändå upphandlaren, arkivansvarige och It-teknikern som kanske hade mer förståelse 

för vad som skulle göras och de fick hjälpas åt att lotsa resten av projektgruppen rätt för att 

fokusera på vad de sagt i avropsförfrågan att de skulle utvärdera. 

Kommunen använde inte någon extern användbarhetsexpert utan endast intern personal i detta 

avrop.  

Användbarhet i detta avrop definierades utifrån tre bedömningskriterier,: 

• Tydlighet, layout och design 

• Navigation och arbetsflöde 

• Felminimering och hjälp 

Första punkten avsåg hur användaren uppfattar användargränssnittets tydlighet, layout och 

design. Den grafiska helheten såsom menyer, knappar, bilder, språket i systemet etc. 

bedömdes. Även enhetlighet i olika delar i systemet bedömdes.  

Nästa punkt gällde hur användaren uppfattar arbetsflödet och hur navigation går till i 

systemet. En bedömning av hur enkelt och effektivt de olika funktionerna nås, hur väl 

systemet stödjer både erfarna och oerfarna användare samt hur användarens minnesbelastning 

minimeras. Bedömning görs även hur arbetsflödet är uppbyggt och om det stöder en logisk 

ordning och förser användaren med återkoppling.  

I sista punkten bedömdes hur användaren får stöd för att minimera fel och om hjälp behövs, 

hur användaren uppfattar denna, om eventuella felmeddelanden är enkla att förstå och 



30 

 

uttrycks tydlig samt föreslår lösning på problemet. Även systemets förmåga att vara 

självinstruerande och vilken typ av guidning som finns i systemet bedömdes.  

Dessa definitioner och hur de skulle bedömas presenterades i underlaget som gick ut till 

leverantörerna berättar Upphandlaren. 

3.2.3 Genomförande av utvärdering 

Eftersom det var 14 leverantörer i detta ramavtal hos SKL skulle de inte kunna ha system-

demonstationer med alla. Därför gjordes avropet i två steg där de mellan steg ett och två 

minskade ner antalet till mellan 3 till 5 leverantörer som skulle få komma och visa systemet. 

För att minska ner antalet använde de sig av några tilldelningskriterier som gällde funkti-

onalitet i systemet, till exempel manuell gallring, säkerhet och webbgränssnitt. I steg 2 skedde 

utvärderingen genom poängsättning av systemdemonstration. Den utvärderingen var det enda 

som systemet bedömdes på i och med att det var ett avrop. Alla kraven fanns redan fastställda 

i ramavtalet som SKL förvaltade. Poängen räknades om till ett prisavdrag på anbudssumman 

(som inte fick överstiga 500 000 kr). Maximalt prisavdrag var 200 000 kr vilket visar att man 

la stor vikt vid användbarheten enligt Upphandlaren.  

Utvärderingen av användbarheten genomfördes under leverantörens demonstration av 

systemet. Projektgruppen hade tagit fram fem uppgifter som leverantören skulle genomföra 

under systemdemonstrationen. Att ta fram de var en del i projektet som tog mycket tid och 

som fick diskuteras vid ganska många möten. Det krävdes för att få fram konkreta saker för 

leverantören att visa samt för att bli tydliga med vad kommunen menar med varje uppgift. 

Eftersom det är en offentlig upphandling är tydligheten väldigt viktig och det räcker inte med 

att stanna när man känner:  

”ah, men det blir bra, vi testar”, men nej det kan vi inte göra. Vi måste jämföra 

äpplen och äpplen. Vi måste ha samma förutsättningar för alla. 

(Upphandlare, kommunen) 

Dock är det ett ganska avgränsat IT-system så det gick ändå att få en ganska bra bild av det.  

I de totalt fem uppgifterna som leverantören skulle visa fanns mellan en till fyra punkter att 

demonstrera vid systemvisningen.  

Varje leverantör fick tre timmar på sig att genomföra systemdemonstrationerna, på plats på 

kommunen. Det blev tre leverantörer som fick komma och visa sina system. Två var för dyra 

så de skulle aldrig kunna bli tilldelade något avtal även om de fått högsta betyg på använd-

barhet.  

Användbarhet, som var bedömningskriteriet i detta avrop, hade projektgruppen i ”bak-

huvudet” under systemdemonstrationerna. Upphandlaren försökte också få projektgruppen att 

titta på just de angivna bedömningskriterierna och inte fastna i om ”det här var ju bara grått, 

vad tråkigt det känns!”. Eller att det inte är personen som visar systemet som ska bedömas 

utan själva systemet.  

Ett misstag som jag tycker systemleverantören gör är ju att skicka en 

systemutvecklare eller en programmerare, det blir ju inte bra. De är inte 

pedagogiska, nu generaliserar jag, men de är inte så pedagogiska, de kan systemet 

utantill, de bara klicka, klicka, klicka - det går alldeles för fort. 

(Upphandlare, kommunen) 
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Det fanns inte heller några särskilda krav på hur lång tid det max fick ta för vissa moment att 

göra men vid systemdemonstrationerna såg de ju hur många klick det tog att göra vissa 

moment i vissa system och färre i något annat. 

Under systemdemonstrationerna antecknade deltagarna löpande vad de tyckte. Efter varje 

leverantörs systemdemonstration fick de fylla i en Excel mall med ett formulär, där en 

bedömning av de tre punkterna per uppgift som visades gjordes.  

Varje poäng som gavs av projektgruppen, på en skala mellan 0-4, skulle motiveras med en 

text också då det är väldigt viktigt att ha om bedömningen blir ifrågasatt.  

Det hade inte varit några diskussioner i projektgruppen kring bedömningskriterierna eller 

definitionerna av användbarhet som användes utan Upphandlaren upplevde det som att de 

tyckte det var skönt att någon hade ett förslag kring detta.  

Upphandlaren kände inte till om någon särskild metod låg till grund för den utvärdering som 

användes utan utgick från en metod som hade använts i en annan upphandling, där en extern 

upphandlingskonsult deltagit. Den låg till inspiration för hur utvärderingen gick till i denna 

upphandling.  

Ambitionsnivån på de i projektgruppen var lite olika då vissa var väldigt ambitiösa när de 

fyllde i formulären för att bedöma uppgifterna på varje systemdemonstration. Andra satt 0 

poäng bara för att ”det känns inget bra” och så subjektivt får det inte vara i en offentlig 

upphandling. Därför fick man också samla ihop gruppen efteråt och diskutera fram en 

sammanställd poäng och motivering för hela gruppen, även om alla även angivit en 

individuell poäng också. 

Projektgruppen samlades efter alla systemdemonstrationer och diskuterade igenom vad de 

tyckte. Det kom fram väldigt olika synpunkter från de olika deltagarna, utifrån hur de 

relaterade systemdemonstrationerna till sin dagliga verksamhet.  

Utvärderingen av användbarhet upplevdes som nyttig eftersom systemleverantörerna hade lite 

olika lösningar på till exempel ”inleveranser” och ”scannat material”. Det var kul att se för det 

var olika lösningar och det är ju lite det man var ute efter också, säger Upphandlaren. De 

flesta i gruppen hade inte heller sett något e-arkivsystem tidigare eftersom det var första 

gången kommunen köpte in något sådant.  

Det blev också tydligt att efter första diskussionen de hade efter alla visningar visade inte 

poängen de satt individuellt i den enskilda formulären samma resultat som man sa muntligen 

vid dessa diskussioner. De hade satt ganska höga poäng på ett system som de egentligen 

tyckte var sämst och det gick inte ihop med vad de sa under diskussionen efteråt. Resultatet 

blev att de gick igenom fråga för fråga igen och tänkte igenom bedömningarna en gång till nu 

när de sett alla e-arkivlösningar.  

Orsaken till varför det blev denna skillnad mellan de muntliga diskussionerna och de noterade 

poängen tror Upphandlaren att det kan bero på en ovan projektgrupp. Första gången man 

sätter poäng tycker man att det är jättekonstigt för man har ju aldrig gjort en sådan här 

utvärdering. Man har aldrig varit med på en upphandling och vet inte hur man ska göra och 

hur man ska tänka. Andra systemdemonstrationen blir man lite mer bekväm med det och vid 

den tredje hade man fattat vad man skulle göra. Då var det enda rättvisa att gå tillbaka och 

omvärdera poängen. Viktigt dock att se till att alla får sin röst hörd och att inte någon 

bestämmer över alla. 

Upplevelsen av hela processen i projektgruppen skiljde sig också åt. 
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En ”del gud vad spännande”, en del tyckte det var jätteläskigt och frågade hela 

tiden, hur ska jag tänka kring det här, och vad jobbigt att sätta poäng. 

(Upphandlare, kommunen) 

Systemleverantörens upplevelse av denna utvärdering tror Upphandlaren var bra.  

Den uppfattningen har jag att alltid när man bjuder in till vad det än är att de får 

vara delaktiga på något sätt i upphandlingen, de får verkligen chansen att visa, för 

det är klart … att skriva svar på några frågor visar ju inte deras system egentligen 

och de vill ju verkligen visa fördelen med sitt system, och här har de ju chansen då. 

Även om de har uppgifter att gå efter så har de ju chansen att sväva ut lite och visa 

extra grejer och förklara varför de har gjort vissa val. (Upphandlare, kommunen) 

Till de två systemleverantörer som inte fick komma och köra systemdemonstrationen 

motiverade kommunen varför, att de var för dyra, och det kom det inga synpunkter på. Så 

upplevelsen från systemleverantörerna var positiv.  

Nä, det kan ju vara för subjektivt kan de ju tycka, men det enda vi kan göra åt det 

är ju att verkligen försöka vara tydliga med hur vi kommer att bedöma, alltså hur. 

Vi kan inte säga, det här svaret kommer att ge den här poängen, det går inte i 

sådana här tester men däremot beskriva de här kriterierna, det är det här som är 

viktig för oss, det här kommer vi titta på, hur tydligt det är och hur navigationen är. 

(Upphandlare, kommunen) 

Det kom dock en synpunkt på att kommunen valde att i första läget inte skicka ut 

motiveringen till varför de bedömt som de gjorde under utvärderingen men då samman-

ställdes allas motiveringar och skickades ut till leverantörerna.  

Dock kom inga åsikter på att de tyckte som de tyckte kring användbarheten i systemen. Det är 

det svårt för leverantören att ha åsikter kring. Bara det är tydligt hur man ska bedöma och 

behandlar alla lika följer man lagstiftningen.  

Kommunen har även utvärderat användbarhet i en upphandling av ett verksamhetssystem till 

skolan samt i en pågående (2018) upphandling av e-handelssystem. I verksamhetssystemet till 

skolan var till och med två elever med. De fick noggranna instruktioner om upphandlings-

sekretessen i förväg. Att de inte fick prata med någon om detta innan det var klart. Dessa 

elever var jättehårda i sin bedömning, mycket hårdare än de anställda. De tänkte även på 

tillgängligheten, att färgblinda skulle få problem i systemet till exempel. De hade helt andra 

tankar än vad vi som har jobbat i system ett tag enligt upphandlaren. 

På frågan om Upphandlaren kommer göra det igen säger hon att det kommer hon absolut att 

göra, det är ett bra sätt. Men när det görs igen försöka vara ännu tydligare på vad projekt-

gruppens uppgift i utvärderingen var. Om alla ska sätta varsin poäng, ska vi sätta poäng 

gemensamt, hur tänkte vi, vad skrev vi. Även om det senare var lite mer upphandlings-

tekniskt. 

3.3 Landsting 
Landstinget Västernorrland, numera Region Västernorrland, har ett IT-system för elektronisk 

handel, e-handel. Det används av personal inom landstinget för att beställa avtalade produkter 

och tjänster till deras verksamhet. Landstinget hade tidigare ett system för detta som använts i 

över tio år.  

Respondenterna (två personer) i denna studie jobbade vid tidpunkten båda med befintligt e-

handelssystem som systemförvaltare och systemadministratör. Båda var projektdeltagare i 

form av kravställare och utvärderare i upphandlingsprojektet men även deltagare i det senare 
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införandeprojektet av det valda systemet. Den ena respondenten var även delprojektledare/ 

projektledarstöd. I denna uppsats kommer de för benämnas Projektdeltagare 1 (system-

förvaltare) och Projektdeltagare 2 (systemadministratör). För resultatet och analysen är det 

oväsentligt vilken roll de hade i den dagliga verksamheten.   

I upphandlingsprojektet deltog bland annat även en projektledare/upphandlingsrådgivare från 

ett externt konsultföretag med kompetens kring IT-upphandling och tidigare erfarenhet från 

upphandling av e-handelssystem. I denna uppsats benämnd Extern projektledare. Denna 

personen är dock inte intervjuad utan finns endast med som omnämnd av projektdeltagarna. 

3.3.1 Anskaffning av IT-systemet till landstinget 

För att anskaffa nytt e-handelssystem gick landstinget ut i upphandling enligt LOU med 

målsättningen att teckna avtal med en leverantör. 

Landsting är en stor verksamhet med cirka 7 000 anställda där cirka 80% av de jobbar inom 

hälsa- och sjukvård enligt anbudsinbjudan. E-handelssystemet skulle bland annat innehålla 

stöd för att köpa in förbrukningsmaterial och utrustning till hälso- och sjukvården samt 

tandvården. Med förbrukningsmaterial avses även sådant som används i administrationen. 

IT-systemet används inom alla delar av verksamheten och har ca 2 000 användare. 

Kompetensen på de som använder systemet är väldigt olika, alltifrån personal med 

administrativa arbetsuppgifter med stor dator- och systemvana till vårdpersonal som 

sjuksköterskor och undersköterskor vars arbetsuppgift är att vårda patienter och inte att 

hantera IT-system eller datorer. För vårdpersonalen gäller 

lånad dator, kort om tid, får absolut inte krångla, och man ska förstå, inte behöva 

plocka fram en manual. (Projektdeltagare 2) 

Fokus var på slutanvändarna, att det skulle vara användarvänligt för dem snarare än för 

systemadministratörerna.  

Utvärderingen av användbarhet i IT-systemen var helt enkelt en del av den totala utvär-

deringen säger Projektdeltagare 1. Att det blev så var egentligen ett resultat av den förstudie 

och problemanalys som gjordes innan upphandlingen startades. Det fanns ett antal problem att 

förbättra samt mål att uppnå. 

Och just användbarheten kom ju fram som ett av problemområdena i de 

förstudierna så därför la vi vikt på det i upphandlingen, kan man säga. 

(Projektdeltagare 1) 

En annan anledning till att vi fokuserade på användbarhet var ju att vi visste att vi 

skulle inte kunna nå ut till alla med utbildning sedan så det var ju viktigt att det var 

ett användarvänligt system. (Projektdeltagare 1) 

Det gjordes även en RFI (not. författaren Request for information, informationsförfrågan) till 

leverantörer i förväg.  

På frågan om det fanns något mål med att utvärdera användbarhet i systemet säger 

Projektdeltagare 1 så här: 

Sedan tror jag att det kan vara bra, när det väl kanske kommer klagomål på 

någonting i systemet, varför ser det ut så här eller varför blir det så här, då kan man 

faktiskt peka på att vi har ju faktiskt tagit med användarna när vi utvärderade 

systemet. Ni har fått säga ert när vi valde system. Att de har varit med har varit ett 

skydd på något sätt. (Projektdeltagare 1) 
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Det fanns projektmål, effektmål och övergripande mål med hela upphandlingen men inte för 

användbarhet specifikt.  

3.3.2 Avgränsning av användbarhet 

Det fanns inga speciella pengar avsatta för just användbarhetstester men det skulle ingå som 

en del av upphandlingen och fanns därmed i den totala kostnaden för projektet. De personella 

resurser som deltog från verksamheten bidrog med sin egen arbetstid och fick ingen extra 

ersättning för sitt deltagande. 

Den personal som deltog i testerna rekryterades genom att styrgrupp och referensgrupp i 

projektet mailade ut förfrågan via chefer inom verksamheten för att hitta personal som ville 

delta. Det var viktigt att få en bra blandning av kompetens vad gällde datorvana, systemvana, 

vana beställare, nya beställare. Även en blandning på vad de beställde för varor var bra, med 

vissa som bara beställde kontorsvaror medan andra gjorde mer avancerade beställningar från 

hela sortimentet. Det blev till slut ca 8–10 personer som genomförde användningstesterna. 

Det berodde också på att det var en begränsning i datasalen där testerna genomfördes. De 

måste ju ha varsin dator berättade Projektdeltagare 1.  

Projektdeltagarna tyckte att man fick en bra blandning på testanvändarna vad gällde 

kompetens och tidigare erfarenhet.   

Ingen extern användbarhetsexpert deltog i denna upphandling och projektdeltagarna upplevde 

inte att det saknades kompetens kring just detta i projektet. Det lyfter fram den externa 

projektledarens kompetens kring själva upphandlingen. Trots att den personen ej var 

användbarhetsexpert skapades en trygghet kring projektet. Det var viktigt att ha en erfaren 

projektledare som också gjort denna typ av upphandling förut.  

Han gav en trygghet, gav idéer, gav erfarenhet, kunde väva ihop, inte metoderna 

men arbetssättet för att vi skulle få fram det här resultatet innan. 

(Projektdeltagare 2) 

I den referensgrupp som fanns deltog användare från verksamheten som projektgruppen 

kunde fråga då det var frågetecken som rörde just användning av systemet i vardagen.  

Ingen särskild definition gjordes av användbarhet i upphandlingen. Vilka användningsfall 

som skulle utvärderas skickades med som bilaga i anbudsinbjudan samt att användbarhet 

skulle utvärderas i samband med presentation av anbudet. 

Vidare angavs i anbudsinbjudan att bedömningskriteriet användbarhet hade en vikt av 17% i 

den totala utvärderingen där även pris, funktionella krav, leverantörsanslutningar, teknikkrav, 

drifttjänst, leveransprojekt, förvaltning och kommersiella villkor bedömdes. 

3.3.3 Genomförande av utvärdering 

Användningsfallen var tio stycken och testarna fick tio minuter på sig för respektive fall. 

Projektdeltagare 1 och 2 skrev ihop användningsfallen, vad de skulle innehålla, även om det 

kunde skilja mot leverantörens system. Testfallen baserade sig på vilka huvudprocesser som 

systemet skulle innehålla. De hade framkommit i problemanalyserna innan även om det redan 

var kända huvudprocesser i ett sådant här system. Dock fanns även något som inte var en 

huvudprocess men som framkom som problem vid problemanalysen innan.  

Inför att respektive testfall skulle genomföras gick man igenom förutsättningarna, till exempel 

att nu ska detta testfall göras, ni ska göra en beställning och tala om vad de skulle beställa. 

Alla testpersoner skulle genomföra alla testfall. Efter att respektive testfall var genomfört 

skulle ett formulär med bedömning av hur det gått fyllas i av varje användare genom att 

betygsätta olika påståenden/frågor på en skala mellan 0–4 där respektive poäng enligt 
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protokoll test av användbarhet bedömdes. Det fanns olika frågor som skulle besvaras för de 

olika testfallen.  

Projektdeltagarna visste inte om denna bedömning var någon känd metod eller baserad på 

någon sådan. Det var den Externa projektledaren som bidragit med denna del av 

utvärderingen. I utvärderingen fanns även en ”fritext”-fråga där testaren kunde skriva mer fritt 

som information till projektgruppen.  

Var det något som testanvändarna fastnade på gick man och hämtade systemleverantören så 

de fick komma in och tydliggöra. Det var inte meningen att leverantörerna skulle 

”misslyckas”.  

Jag kommer ihåg ett system, de hittade ju inte knappen till den funktionen, den 

blev ju inte tydlig, hade de kommit in på funktionen hade ju resten av grejerna inte 

varit något konstigt men de hittade ju inte vart de skulle….de visste ju inte vart de 

kunde påbörja, det blev väldigt tydligt. (Projektdeltagare 2) 

Testerna pågick under tre timmar, under tre olika dagar då det var tre anbudsgivare kvar i 

denna fas av upphandlingen. Ingen återsamling genomfördes med testanvändarna efter att alla 

tre tester var genomförda. Då offentliga upphandlingar alltid sker under sekretess kunde ingen 

återkoppling ske om det sammanställda resultatet till testanvändarna heller. 

Det var Externa projektledaren och Projektdeltagare 1 som sammanställde formulären från 

testerna till en samlad bedömning gällande användbarhet per system. Ingen extern 

användbarhetsexpert användes.  

Systemleverantören, och även personerna som skulle genomföra testerna, fick testfallen i 

förväg. Ingen övrig information kring hur användbarheten skulle utvärderas lämnades i 

förfrågningsunderlaget. Systemleverantören fick göra en kort presentation innan testerna, om 

sig själva och företaget. De fick inte berätta något om hur man gjorde för att genomföra 

testfallen. Inte heller fick de vara i rummet när testerna genomfördes utan då var bara 

landstingets personal närvarande. Testanvändarna fick inte hjälpa varandra men det blev 

kanske lite prat. De var dock ambitiösa och väldigt fokuserade på vad de skulle göra.  

Systemleverantörerna hade i förväg fått reda på att det skulle genomföras tester, att de skulle 

tillhandahålla ett uppsatt system att testa i samt att de tio testfallen måste vara möjliga att 

genomföra i systemet.  

Projektdeltagarna känner inte till med säkerhet om det fortsatt att utvärderas på användbarhet i 

andra IT-systemupphandlingar men säger att det nog beror på vilket system som ska upp-

handlas. I till exempel ett större vårdsystem borde det vara relevant att utvärdera använd-

barhet men kanske inte i ett upphandlingssystem med få användare i. Det har i alla fall inte 

gjorts så djupgående som de gjorde i denna upphandling. För lönesystemet gjordes det inte 

och det införandet gick inte bra säger Projektdeltagare 2. Det projektet blev ju däremot en 

viktig erfarenhet som de kunde utgå ifrån i detta upphandlings- och efterföljande 

införandeprojekt.  

Det har inte gjorts några mätningar om den tidsbesparing och enkelhet man ville uppnå har 

infriats, enligt Projektdeltagare 2. Men tack vare noggrannheten i början med förstudie och 

problemanalys är känslan att vi fick valuta för investerad tid och pengar där.  

Det var bra testfall och ett bra antal (10) på de. Det var bra att man var så grundlig i början att 

man åtminstone vet vilken användbarhet som ska kollas. Om de skulle gjort något annorlunda 

skulle de nog velat ha fler personer som var med och testade berättade Projektdeltagare 1.  
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Systemleverantörerna tyckte att det var positivt med dessa tester men de upplevde det som lite 

jobbigt att de inte fick vara i rummet under testerna utan var tvungna att gå ut berättade båda 

projektdeltagarna. Mest för att de hade tyckt det skulle varit intressant att höra diskussioner 

och se reaktioner, inte för att påverka. Projektdeltagarna berättade också att de fick uppfatt-

ningen från systemleverantörerna att genomföra sådana här tester var ganska unikt i upp-

handling av sådana här system. 

Vad gäller betygen i utvärderingen säger projektdeltagare 1: 

Jag tror att det var så att med slutbetyget så var det väl ganska jämt ändå mellan de 

tre, men jag tror att två var utmärkande som lite bättre och det systemet som ändå 

vann, som var bäst på alla funktionella krav var ju den som också fick högst på 

användbarheten. Så det var ju ändå det system som var användarvänligast som vi 

upphandlade. (Projektdeltagare 1) 

Systemleverantörerna hade inga åsikter om betygsättningen av användbarhetstesterna. 

Projektdeltagare 2 pekade på knappen som inte testanvändarna hittade som ett exempel på att 

det ju var svårt att argumentera mot en upplevelse, det finns ju inget rätt eller fel.  

Det skiljde i funktioner i systemen så till vida att det ena var bra på det ena och den andra var 

bra på det andra. De var väldigt jämnt mellan de två som hade bäst användbarhet men det 

skiljde mer i kostnader. Det var inte användbarhetstesterna som blev avgörande för utfallet 

även om användbarhet var ett utvärderingskriterie i upphandlingen. 

Testanvändarna tyckte det var kul att vara med i användbarhetstesterna.  

Att de fick vara en del i det. För det blev ju också så att när man hade utbildning så 

talade man ju också om att det faktiskt hade varit ett antal personer från 

verksamheten med, det är inte vi som bestämt, som har varit inne och gjort tester. 

(Projektdeltagare 2) 

Om något dök upp om användbarhet under utbildningen kunde vi ta upp att det varit personer 

med från verksamheten och testat.  

Det tror jag är jätteviktigt, då är det ju inte ”vi som inte jobbar med det” som 

bestämmer. (Projektdeltagare 2) 

Användbarhetstesterna användes inte på något särskilt sätt under införandeprojektet. Att 

beställning var ett problemområde visste vi ju från problemanalysen, sa Projektdeltagare 2. 

Därav kom beslutet att hålla beställningsutbildning via datorer, där de fick testa att göra 

beställningar och framför allt söka artiklar medan fakturadelen gjordes i storsalsutbildning.  
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4 Analys 
Detta kapitel innehåller analys av insamlad empiri i de olika verksamheterna. Under vissa 

rubriker (undersökta faktorer) finns en sammanfattning av insamlad empiri, förutom analys,  

för att underlätta för läsaren. I analysen har empiri ställts mot redovisad teori i denna 

uppsats. Kapitlet avslutas med en rekommendation av hur utvärdering av användbarhet kan 

genomföras under processen anskaffning av IT-system.    

4.1 Undersökta faktorer enligt analysmodellen 
En analys av de undersökta faktorerna enligt analysmodellen, Figur 1, i de olika verksam-

heterna följer nedan. Studien ska visa hur de påverkar de två aktiviteterna avgränsa använd-

barhet och genomföra utvärdering av användbarhet under anskaffningsprocessen av IT-

system i de olika verksamheterna. 

All empiri till denna uppsats samlades in från tre offentliga verksamheter; myndighet, 

kommun och landsting. De hade alla genomfört anskaffningsprocessen via offentlig upp-

handling enligt LOU eller avrop från tidigare offentligt upphandlat ramavtal enligt LOU. Det 

framgick även i dokument som erhölls från verksamheterna i samband med intervjuerna 

(Landstinget Västernorrland 2014a; Härnösands kommun 2016a; Ekonomistyrningsverket 

2017a).  

4.1.1 Vad systemet ska användas till 

Kommunen och myndighetens upphandlade IT-system är båda system som stödjer adminis-

trativa processer gällande e-arkiv samt ekonomi. E-handelssystemet hos landstinget är ett 

system som stödjer produktionsprocessen inom ett landsting; hälsa och sjukvård, genom att 

beställning av förbrukningsmaterial till sjukvård, läkemedel och hjälpmedel kan ske genom 

denna typ av system men även kontorsmaterial till de administrativa funktionerna på ett 

landsting.  

Projektgrupperna på både landstinget och kommunen bestod av deltagare från verksamheten 

och kan därmed båda sägas ha god kännedom om användningssammanhanget för systemet 

som Gulliksen och Göransson (2002), Ottersten och Berndtsson (2002) samt Statskontoret 

(2005) alla tre lyfter fram som viktigt. Förvaltningsmyndigheten, som upphandlade ekonomi-

system som tjänst, hade inte samma möjlighet till att ha representanter från verksamheten med 

i projektgruppen utan löste det genom en extern verksamhetskonsult som stod för den 

kompetensen.  

4.1.2 Orsak/motiv till användbarhet  

Landstinget och myndigheten uppgav båda vid intervjuerna att de hade övergripande mål med 

upphandlingen. Myndigheten lyfter i ett effektmål angivet i förfrågningsunderlaget ordet 

användarvänligt och i sin definition av det senare i dokumentet förklarar de vad de menar med 

begreppet, även om det där är begreppet användbarhet som beskrivs: 

Det övergripande målet är att myndigheterna ska få en modern, användarvänlig 

och heltäckande lösning som möjliggör effektiva och rationella ekonomi-

processer, styrning och uppföljning. (Ekonomistyrningsverket 2017a, s. 6) 

Värderingen görs utifrån ISO-standarden 9241-11 ”Riktlinjer för användbarhet” 

där Användbarhet definieras som: ”den utsträckning i vilken en specificerad 

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

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang”. 

(Ekonomistyrningsverket 2017a, s. 16) 
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I landstingets övergripande målsättningar för det nya systemstödet nämns till exempel sparad 

tid för verksamheten i samband med inköp. Nedan fanns angivet i anbudsinbjudan. 

• Kostnadsreduktioner på material och tjänster 

• Rätt kvalitet på varor och tjänster 

• Sparad tid för verksamheten avseende inköpsarbetet 

• Ökad avtalstrohet och färre otillåtna direktupphandlingar 

• Ökade möjligheter till strategisk styrning av inköpsarbetet 

(Landstinget Västernorrland 2014a, s. 5) 

Kommunen angav inga liknande mål med upphandlingen. De hade ett nytt, konkret behov av 

en systemlösning som de inte hade sedan förut.  

I både landstingets och myndighetens angivna mål med upphandlingarna var det därmed 

fokus på en förbättring efter systeminförandet. Antingen en effektivisering som myndigheten 

benämnde det eller sparad tid som i landstingets fall. Där kommer vad som anses vara en 

nytta med användbarhet in genom att det uppstår kostnadsbesparingar med användbara 

system till exempel genom ökad produktivitet (Ottersten & Berndtsson 2002). Även om 

Ottersten och Berndtssons (2002) beskrivning handlade om att fokusera på användbarhet 

under utvecklingsprocessen av ett system är de beskrivna nyttorna lika relevanta vid 

processen för anskaffning av IT-system. Landstinget och myndighetens mål stämmer också 

överens med ett av de motiv som Walldius och Thorén (2014) tar upp om ökad effektivitet.  

Vid en första genomgång av insamlad empiri kändes motivet till att man valt att ta med 

utvärdering av användbarhet ganska lika i de olika verksamheterna, det var ett slutanvändar-

fokus i alla tre upphandlingarna. Men vid en djupare genomgång framträder skillnader. För 

myndigheten var det ”tryggheten” som var viktigast, att de som upphandlande myndighet ej 

kunde påverka utgången av detta utvärderingskriterium i ramavtalsupphandlingen. 

Kommunens fokus var att engagera de kommande användarna. De blev ”ambassadörer” i 

verksamheten för IT-systemet. Landstinget, som upphandlade det system med flest slut-

användare, visste redan från början att de ”inte skulle kunna nå ut till alla” användare med 

utbildning. Därför var användbarheten i systemet viktig för dem.  

Även här kommer den beskrivna nyttan med användbarhet in (Ottersten & Berndtsson 2002)  

då landstinget visste att de inte skulle kunna utbilda alla. En nytta enligt Ottersten och 

Berndtsson (2002) och även Walldius och Thorén (2014) var just minskad inlärningstid och 

behovet av utbildningar överhuvudtaget (Walldius & Thorén 2014) vilket var väldigt viktigt 

för landstinget. Även myndighetens krav på ”självinstruerande” IT-system passar in på det 

motivet. Däremot nämns inte i verksamheterna något om till exempel motiven minskad ohälsa 

och minskad risk för utebliven vinst som Walldius och Thorén (2014) tar upp. Det senare 

möjligen för att det är offentliga myndigheter som studerats där inte största fokuset är att göra 

en vinst utan utföra sitt uppdrag.  

Engagemanget som Artman et al. (2010) tar upp som viktigt hos användarna är precis det som 

var ett av motiven för kommunen. De uppfyller också arbetsmiljölagstiftningen (AFS 1998:5) 

genom att låta användarna vara med och välja system, även om kommunens motiv till det i 

första hand var att underlätta införandet av systemet. 

Tryggheten, för deltagarna i projektgruppen, som myndigheten nämner som en orsak och som 

även landstinget tar upp som ett syfte med användbarheten är inget som beskrivs i teorin. 

4.1.3 Fysisk och organisatorisk arbetsmiljö 

Alla upphandlade IT-system skulle användas inom offentlig verksamhet. För myndigheten var 

det inte känt vilka som skulle komma att använda systemet då de inte vet vilka som kommer 
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att avropa på ramavtalet. De bedömde dock att ca 30 avrop skulle ske av myndigheter och 

andra avropsberättigade.  

Mellan kommunen och landstinget skiljer det på vilken verksamhet IT-systemet skulle 

användas i. För kommunen handlade det om ett relativt fåtal användare och, till att börja med 

i alla fall, endast inom en del av kommunens administrativa verksamhet. För landstingets del 

gäller det många slutanvändare inom en stor del av verksamheten.  

Ottersten och Berndtsson (2002) tar upp vikten av att vara medveten om i vilket sammanhang 

IT-systemet ska användas eftersom utformningen av ett IT-system kan upplevas som enkel 

och behaglig för en viss målgrupp och sammanhang men uppfattas på ett helt annat sätt i ett 

annat sammanhang för en annan målgrupp. Särskilt landstinget var väl medvetna om den 

situation som e-handelssystemet skulle användas i med lånad dator, ej tid att ta fram manualer 

för hur det ska användas och väldigt lite arbetstid avsatt för att använda IT-systemet. De hade 

via sin förstudie därmed anammat det Brooke (1996) menar är viktigt i samband med 

användbarhet med bra kontroll på vilka slutanvändarna var samt den organisatoriska och 

fysiska miljön i vilka de ingick. Det täckte landstinget upp under användningstesterna genom 

att få en bra spridning på vilka användare som deltog i testerna. Den fysiska miljön 

återskapades dock inte under testerna då det för vissa slutanvändare hade krävts att de skulle 

ha suttit med lånad dator i vårdmiljön för att göra det helt autentiskt. Inget av systemen 

användbarhetstestades därmed i sitt användningssammanhang (Ottersten & Berndtsson 2002; 

Statskontoret 2005). 

4.1.4 Kunskap om uppgifter 

En bra kunskap om vilka arbetsuppgifter som var tänkta att genomföras i systemet (Brooke 

1996) fanns hos alla tre verksamheter. Hos förvaltningsmyndigheten genom den inhyrda verk-

samhetskonsulten och hos kommunen och landstinget genom de användare som ingick i 

projektgrupperna. Det var de användarna, eller verksamhetskonsulten, som fick ta fram 

arbetsuppgifter som användbarhetstester skulle utföras på, eller som i kommunens fall, som 

systemleverantören skulle visa vid en systempresentation. 

Alla tre verksamheter kan sägas ha gett systemleverantörerna ”uppgiftsfall” (Preece et al. 

2016) i förväg för att förbereda systemen för användningstester eller systemvisning. Med 

detta har åtminstone kommun och landsting även uppfyllt vad Artman et al. (2010) anser vara 

viktigt med användarmedverkan från målgrupperna för det anskaffade systemet.  

Alla verksamheter tog fram användningsfall som skulle gå att utföra i systemen inför att 

upphandlingsdokumenten skickades ut. Denna tydlighet kring vilka användningsfall som 

ingick i utvärderingen hör samman med kravet på öppenhet, transparens, som finns i lagen om 

offentlig upphandling (SFS 2016:1145), vilken alla tre verksamheter lyder under.  

Myndigheten och kommunen tog upp att det tog lång tid att ta fram dessa användningsfall. 

Uppgift saknas gällande detta från landstinget. Myndigheten hade åtta scenarier att testa, 

kommunen fem uppgifter med totalt tolv olika punkter att visa och landstinget tio använd-

ningsfall. Hur man benämnt detta skiljer också åt mellan verksamheterna (scenarier, 

uppgifter, användningsfall).  

Landstingets antal kan dock ha varit på gränsen till för många. Genom att de system de 

utvärderade ibland bedömdes högre på vissa testfall och lägre på andra blev det 

genomsnittliga betyget för alla verksamheter ganska lika för två av tre system. 

För att få användningsfallen så realistiska som möjligt var det verksamheten eller personal 

nära verksamheten (systemadministratör och systemförvaltare) som tog fram fallen att testa. 

På grund av deras kompetens kring hur systemet används, eller hur de vill använda det i 
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kommunens fall, är de användningsfall med hög användningsfrekvens och kritiska funktioner 

som utvärderats, helt enligt Ottersten och Berndtssons (2002) rekommendation samt samma 

grund som Riihiaho et al. (2015) hade till de uppgifter som tagits fram till den upphandlingen. 

Där hade man räknat ut att om varje användare sparar 20 minuter på en arbetsuppgift hade 

investeringen som gjorts i användbarhetstester betalat sig på ett år. Tyvärr finns inga 

motsvarande uppgifter alls att jämföra med i de tre verksamheter studerade i denna uppsats, 

även om framtagandet av de fall som skulle testas gjordes just baserat på att det skulle vara de 

vanligaste arbetsuppgifterna då man vet att det ger mest tillbaka till verksamheten om de är 

effektiva att utföra.  

I upphandlingen i Riihiaho et al. (2015) studie var det fem uppgifter att testa under maximalt 

90 minuter. I kommunens och landstingets fall var det tre timmar avsatta för tester, okänd tid 

för myndigheten. Dock hade både kommunen och landstinget fler användningsfall att testa, 12 

stycken respektive 10 stycken. jämfört med 5 stycken i Riihiaho et al. (2015) studie. 

Myndigheten hade 8 stycken användningsfall.  

4.1.5 Typ av användare 

Kommunen och myndighetens användare kom från den administrativa delen av verksam-

heterna medan landstinget hade en mer blandad typ av slutanvändare. De kom till största 

delen från hälso- och sjukvårdsverksamheten då 80 % av de anställda jobbar där men har även 

slutanvändare som jobbar rent administrativt med e-handelssystemet.  

Antalet användare i landstingets e-handelssystem överstiger dramatiskt antalet användare som 

beräknas i kommunens e-arkivsystem. Även om antalet användare i ekonomisystemet är 

okänt för myndigheten kan det ändå antas vara färre än landstingets men troligen mer än 

kommunens antal användare. Detta kan vara en faktor som styr orsaken till att användbarhet 

tas med i utvärdering och vilken ambitionsnivå som väljs för utvärderingen (Statskontoret 

2005). Men även för att om de blir till exempel endast tio minuter tidsbesparing per användare 

och månad blir det på ett år mycket tid som sparas då det är många slutanvändare, vilket är 

helt i linje med vad Ottersten och Berndtsson (2002), Walldius och Thorén (2014) samt 

Statskontoret (2005) menar. Det var också en faktor Riihiaho et al. (2015) tog upp i sin studie 

som en kostnadsbesparing. 

Hos kommun och myndighet räknas troligen användarna som vana datoranvändare medan hos 

landstinget är majoriteten användare som inte har datoranvändning som sin huvuduppgift. Att 

välja att ta med användbarhet som ett utvärderingskriterium i just det fallet blir extra viktigt 

då den organisatoriska tillhörigheten anses som viktigt att ta hänsyn till (Brooke 1996). 

Landstinget hade genom sin problemanalys och sedan förstudie fått bra kontroll på använ-

darna och vilket användningssammanhang de fanns i vilket både Ottersten och Berndtsson 

(2002) samt Gulliksen och Göransson (2002) förespråkade. För myndigheten var det svårt att 

skaffa en sådan kunskap då deras slutanvändare var okända vid upphandlingstillfället. 

4.1.6 Kompetens 

Kommunen och landstinget använde sig båda enbart av intern personal. Landstinget hade 

dock en extern projektledare som var upphandlingsrådgivare med tidigare erfarenhet från upp-

handlingar av e-handelssystem men denne var inte expert på användbarhet. Han hade dock 

gjort några utvärderingar av användbarhet i samband med anskaffning av IT-system tidigare 

och föreslog upplägget för utvärderingen i denna upphandling.  

I projektgruppen hos både kommunen och landstinget deltog personal antingen direkt från 

verksamheten som skulle använda systemet (kommunen) eller nära verksamheten (lands-

tinget). Ingen av projektgrupperna hade någon tidigare erfarenhet kring användbarhetstester i 
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samband med upphandling. Hos kommunen hade projektledaren deltagit i en upphandling 

med en extern upphandlingskonsult där en metod för utvärdering av användbarhet användes, 

vilket var hennes tidigare kompetens inom området. Ingen annan i projektgrupperna hade 

någon heller.  

Myndigheten å andra sidan hade erfarenhet från flera upphandlingar där användbarhet utvär-

derats. De hade också externt stöd för just användbarhetsutvärderingen då de anlitade en 

expert för detta. Det är dock svårt att få tag på användbarhetsexperter i detta syfte enligt 

myndigheten.  

Angående tillgång till användbarhetsexpert, som bara myndigheten hade, finns mycket stöd 

för i teorin för denna kompetens (Artman et al. 2010; Walldius & Thorén 2014; Preece et al. 

2016). Det hade dock varken kommunen eller landstinget. Myndigheten beskrev också 

svårigheten att få tag på denna kompetens vid den senaste upphandlingen där deras egna 

framtagna metod användes. I den ingår som en del av utvärderingen att en 

användbarhetsexpert studerar IT-systemet.  

Det går inte att säga om landstinget och kommunen fick en sämre utvärdering av använd-

barhet på grund av att de ej hade någon expert inom området som deltog i deras projekt. De 

upplevde båda att syftet med att ha användbarhet med i upphandlingarna uppfylldes och det 

får anses vara ett mått av om det blev ett bra resultat eller inte. Ingen av upphandlingarna 

överprövades enligt LOU, vilket också är ett mått på huruvida upphandlingarna kan anses 

lyckade eller ej. Det bekräftar det som Statskontoret (2005) hävdade; ”bättre att göra lite än 

ingenting alls” (Statskontoret 2005, s. 11).  

4.1.7 Riktlinjer för användbarhet 

Då anskaffningarna skett inom offentliga verksamheter och därmed lyder under LOU (SFS 

2016:1145) ställer det särskilda krav på själva anskaffningsprocessen. Detta i likhet med den 

upphandling av ett IT-system som Riihiaho et al. (2015) studerat. Det är ingen större skillnad 

i upphandlingsprocessen mellan Sverige och Finland i och med att grunden till svenska LOU 

är densamma som i Finland, ett EU-direktiv. Orsaken till anskaffningarna i denna studie var i 

två fall förnyelse av avtal vilket är en av orsakerna till att upphandling sker. (Statskontoret 

2005). 

Myndigheten och kommunen angav i förfrågningsunderunderlag (Ekonomistyrningsverket 

2017a) respektive avropsförfrågan (Härnösands kommun 2016a) vad de avsåg med kriteriet 

användbarhet. Det uppfyller kravet om likvärdighet och öppenhet (SFS 2016:1145) i 

underlagen i offentlig upphandling. Landstinget hade inget sådant i anbudsinbjudan 

(Landstinget Västernorrland 2014a) utan angav att användbarhet skulle utvärderas i samband 

med presentation av anbud samt vilka användningsfall som skulle testas.  

Däremot hade landstinget i de protokoll som användarna skulle fylla i efter genomförda 

testfall angett vilka områden de ville skulle bedömas. Det handlade om lättöverskådlig och 

logisk information, språkbruk och ordval, ordningsföljd för att utföra uppgiften samt om det 

framgick tydligt vad som skulle göras i systemet för de olika uppgifterna (Landstinget 

Västernorrland 2014b). Dessa protokoll bifogades dock inte anbudsinbjudan till system-

leverantörerna.  

Myndigheten använde begreppet ”användarvänligt” i ett av effektmålen till upphandlingen 

och med det avsågs att upphandlingen avsåg en ”modern, heltäckande och användarvänlig 

lösning” för att ”möjliggöra effektiva och rationella ekonomiprocesser” (Ekonomistyrnings-

verket 2017a). Den definition för användbarhet som myndigheten använde är den definition 

som fastställts i ISO-standarden ”Riktlinjer för användbarhet”. Från den var det orden ”uppnå 
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specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse” som delar av 

utvärderingen sedan vilade på. Att utföra en uppgift på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 

skulle visa om IT-systemet stödjer användarnas behov och mål. Tillfredställelse 

kvantifierades genom enkäten som användarna fick fylla i efter genomfört användningstest 

(Ekonomistyrningsverket 2017a).  

En annan del av vad myndigheten avsåg med användbarhet var det som experten utvärderade 

enligt en annan ISO-standard, ”Dialogprinciper” (Swedish Standards Institute (SIS) 2006). 

Det kontrollerades om det var otydlig eller förvirrande interaktion, hänsyn till människans 

informationsbearbetning och om systemen följde allmänna riktlinjer för gränssnittsdesign. 

Hela denna utvärderingsprocess för användbarhet hade använts vid ett flertal tillfällen av 

myndigheten.  

Kommunens definition var inte baserad på någon känd standard utan utgick från tidigare 

använd metod. Varje punkt i definitionen var förtydligad i avropsförfrågan som gick ut. Det 

var tre bedömningskriterier som kommunen utgick från: tydlighet, layout och design, 

navigation och arbetsflöde samt felminimering och hjälp. Det första bedömningskriteriet; 

tydlighet, layout och design, handlade om hur användarna uppfattat tydlighet och layout i 

gränssnittet och grafiska helheten som menyer, knappar, språket i systemet. Kriteriet arbets-

flöde och navigation om hur effektivt man når de olika funktionerna. Hur väl systemet stödjer 

både mer och mindre erfarna användare var vad som avsågs med kriteriet navigation och 

arbetsflöde. Till sist bedömdes även felhanteringen i systemet, vilken guidning som finns 

samt det stöd användare får om de behöver hjälp eller hur systemet minimerar att fel ens 

uppstår (Härnösands kommun 2016a).  

De två verksamheter (myndighet och kommun), som angav sina definitioner i de skriftliga 

underlagen som gick ut till leverantören under upphandlingen, har båda anammat det som 

både Ottersten och Berndtsson (2002) samt Gulliksen och Göransson (2002) menade var 

användbarhet det vill säga att IT-systemet som ska användas måste ses i ett sammanhang där 

det används och inte bara bedömas utifrån det grafiska gränssnittet med fönster, ikoner osv. 

Även om både kommunen och myndigheten även bedömde det grafiska gränssnittet till viss 

del. 

Varken kommunens avgränsning av användbarhet (tydlighet, layout och design, navigation 

och arbetsflöde samt felminimering och hjälp) eller vad landstinget avsåg med användbarhet 

(lättöverskådligt, logisk, språkbruk, ordval, ordningsföljd på uppgifterna, tydlighet) har 

författaren funnit lika tydligt i någon teori eller standard som myndighetens men bådas avsikt 

med användbarhet innehåller element från kända uppfattningar om användbarhet (Gulliksen 

& Göransson 2002; Ottersten & Berndtsson 2002) samt även ISO-standarderna ”Riktlinjer för 

användbarhet” (Swedish Standards Institute (SIS) 1998) och ”Dialogprinciper” (Swedish 

Standards Institute (SIS) 2006).  

Bedömningen av användbarhet under utvärdering av system värderade alla verksamheter 

högt. Myndigheten till 30 % där användbarhet var ett av tre kriterier, landstinget till 17 % 

bland totalt nio kriterier. Kommunen hade en lite annan modell än de andra studerade 

verksamheterna för utvärdering i upphandlingen men den kan omvandlas till att säga (för att 

kunna jämföra mot de andra två verksamheterna) att leverantören kunde få ca 40 % eller mer i 

avdrag på anbudspriset i sin utvärderingsmodell för hög användbarhet. 

4.1.8 Kombination av metoder 

Myndigheten och landstinget genomförde båda användningstest av systemen vilket innebar att 

systemleverantören tillgängliggjorde en uppsättning av systemet för slutanvändare att genom-

föra sina testfall i. En skillnad mellan de två verksamheterna var att myndigheten lät system-
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leverantören i förväg gå igenom de användningsfall som skulle testas med personerna som 

skulle utföra testerna, medan landstinget inte tillät det. I det senare fallet skulle användarna 

genomföra användningsfallen utan vidare instruktion. Vidare lät myndigheten leverantören 

delta i rummet när testerna genomfördes medan landstinget inte tillät det.  

Kommunen valde att utvärdera baserat på systemleverantörens visning av systemet, alltså 

inga användningstester. Alla tre verksamheter hade dock tagit fram ett antal uppgifter, 

användningsfall att testa eller alternativt för leverantören att visa. För kommunen och lands-

tinget var det kommande slutanvändare respektive systemadministratörer som tog fram 

användningsfallen och för myndigheten verksamhetskonsulten inom ekonomi. Detta för att 

fånga upp de vanligaste arbetsmomenten i systemet för att testfallen skulle bli relevanta och 

konkreta.  

Det var enbart myndigheten som hade en användbarhetsexpert med vid utvärderingen. Varken 

kommunen eller landstinget hade det.  

Myndighetens och landstingets användningstester genomfördes med lite olika struktur. För 

myndigheten genomförde en och en roll sina tester efter varandra där användarna som genom-

förde dem övervakades genom att användbarhetsexperten tittade på. Det gjordes även en 

inspelning med kamera vad de gjorde i systemet samt att en person mätte hur lång tid respek-

tive scenario tog att genomföra. Maxtiden var 15 minuter per scenario. Det var totalt fyra 

personer, i form av två par, som testade tre olika roller. Användbarhetsexperten satte sedan en 

poäng per scenario beroende på hur användarna lyckats genomföra det. Användarna fick efter 

att ha genomfört sina respektive testfall, fylla i ett SUS-formulär för att användarupplevelsen 

(tillfredställelsen) skulle bedömas.  

Efter att alla roller genomfört sina tester för myndigheten gjorde användbarhetsexperten sin 

expertgranskning och en sammanvägning av allt gjordes för ett totalt användbarhetsbetyg för 

systemet. Totala betyget för användbarhet för de två systemen blev ganska lika men använd-

barhetsexpertens bedömning av det ena systemet visade inte lika som användarna som 

genomfört testfallen upplevde det. Det var det system där leverantören hade gått igenom 

användningsfallen noga i förväg eftersom de hade lärt sig det från en annan upphandling.  

Landstingets tester däremot genomfördes av 8–10 personer vid samma tillfälle under totalt tre 

timmar per leverantör. Varje användningsfall fick maximalt ta 10 minuter. Hos landstinget 

mättes inte hur lång tid respektive fall tog att genomföra. Efter varje fall bedömdes 

upplevelsen i ett färdigt formulär av respektive användare innan nästa fall introducerades. 

Dessa bedömningar gav sedan ett totalt betyg gällande användbarhet för respektive system. 

Det blev relativt jämnt i betyget för användbarhet mellan de tre systemen även om två stack ut 

lite mer. Det system som fick högst betyg på funktionella krav var också det som fick högst 

användbarhetsbetyg.  

I alla tre verksamheter upplevde man att systemleverantörerna såg positivt på dessa använd-

barhetstester. Inga åsikter på hur de hade bedömt användbarheten kom fram efteråt av system-

leverantörerna förutom i myndighetens fall där en leverantör protesterade mot att inte använ-

daren följt manus exakt och därmed behövt längre tid för att slutföra ett scenario. Det finns 

risk att leverantören upplever att sådana här bedömningar blir alltför subjektiva men det går 

inte att säga att ett visst svar ger en viss poäng i sådan här utvärdering.  

Som en vidareutveckling av hur man utfört utvärderingen nämnde myndigheten möjligheten 

att sätta en lägsta nivå på bedömningen av användbarhet som måste uppnås för att gå vidare. 

Detta kan dock vara problematiskt då det är en utmaning att få in anbud i deras upphandlingar 

enligt IT-upphandlaren på myndigheten. Kommunens erfarenhet var att till nästa gång vara 
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ännu tydligare i vad projektgruppens uppgift under utvärderingen skulle vara. Landstinget 

önskade att fler personer skulle vara med och testa under utvärderingen.  

Myndighetens strukturerade metod för utvärdering skiljer sig mot kommunens och lands-

tingets genom att den tagits fram av användbarhetsexpert inom Människa-datorinteraktion och 

sedan använts ett flertal gånger. 

Ottersten och Berndtsson (2002) anser det relevant att utvärdera allt från utvecklingsfas till 

systemet är i drift. I denna studie är det system som är i drift som utvärderas vilket visar på att 

det är helt relevant även i samband med sådana här anskaffningsprocesser. Men som både 

Walldius och Thorén  (2014) och Riihiaho et al. (2015) konstaterar är utvärdering av 

användbarhet i samband med anskaffningar ett nytt område.  

De utvärderingar som alla verksamheter gjorde är sådana som kallas summativ utvärdering 

(Tullis & Albert 2013) eftersom systemen är i drift. Det fanns vissa mål fastställda i 

anskaffningarna som skulle uppnås när systemet fanns i drift hos verksamheterna (främst hos 

myndigheten men till viss del även landstinget). Det var en jämförelse av produkter det 

handlade om hos alla tre verksamheter vilket också är helt i linje med vad som avses med en 

summativ utvärdering. Tullis och Albert (2013) rekommenderar dock att se till att det finns 

resurser att åtgärda det som hittas men det blir inte relevant i detta fall när orsaken till utvär-

dering är att jämföra system under en anskaffningsprocess. Myndigheten gav dock system-

leverantörerna en utförlig dokumentation på utfallet av användbarhetsutvärderingen 

(Ekonomistyrningsverket 2017b). 

Myndighetens metod för utvärdering stämmer väl överens med Gulliksen och Göranssons 

(2002) rekommendationer vilket med stor sannolikhet beror på att det är just Göransson som 

tagit fram metoden (Walldius & Thorén 2014). Gulliksen och Göransson (2002) tar till 

exempel upp vikten av att specificera mål med användbarheten för att göra den mätbar samt 

möjligheten till att kombinera utvärderingsmetoder då olika typer av användbarhetsproblem 

kan hittas med hjälp av olika metoder. Även Tullis och Albert (2013) pekar på att mäta både 

utförandet samt tillfredställelsen i samband med utvärdering. Metoden stämmer även väl 

överens med hur scenariobaserad utvärdering beskrivs av Statskontoret (2005).  

Alla verksamheter kan sägas ha byggt upp sin utvärdering baserat på att det är i användningen 

av system som användbarheten syns och kan mätas (Statskontoret 2005). 

Kommunens utvärdering liknar gruppgranskning (Gulliksen & Göransson 2002) dock med 

skillnaden att den ej hade någon användbarhetsexpert som deltog samt att detta ej skedde 

under en systemutvecklingsprocess. De hade också tagit hänsyn till om systemet hade så 

kallat ”promiseware” (Riihiaho et al. 2015) genom att ange i instruktion till leverantören inför 

demonstrationen att ”statiska bilder” skulle ge 0 poäng (Härnösands kommun 2016b). 

Det är en kombination av olika utvärderingsmetoder i den strukturerade metod som myndig-

heten nu använt vid några tillfällen, i likhet med Almgren och Winbäcks (2015) slutsatser. 

ISO-definitionen för användbarhet ligger till grund för användningstester där ändamåls-

enlighet och måluppfyllelse bedömdes av användbarhetsexperten (användningstesterna utför-

des dock av användare) och effektivitet som mättes med hjälp av tidtagning. Visare var det 

självskattningsformulär (SUS) som fylldes i av användarna för att mäta tillfredställelse samt 

expertgranskning med dialogprinciper som riktlinjer som användes, totalt tre metoder från 

teorin. Det skiljer sig från den kombination av metoder som Riihiaho et al. (2015) studerat 

även om ISO-standarden låg till grund även där. I den upphandlingen var det enbart två olika 

mått på effektivitet samt ändamålsenlighet som mättes och summerades med ett mått som 

erhållits genom ifyllande av SUS-formulär,  där enbart den positiva delen använts. I den 
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studien skedde ingen expertgranskning, även om användbarhetsexperter varit med och 

konstruerat metoden.  

Vermeeren et al. (2010) menar att formulär med fördefinierade mått, vilket SUS som 

användes av myndigheten samt de egna framtagna på kommunen och landstinget är exempel 

på, gör att endast delar av användarupplevelsen mäts. Istället borde användarna beskriva med 

egna ord sin upplevelse av systemet. Det är dock inte möjligt vid offentliga upphandlingar då 

man måste vara säker på att utvärdera systemen likvärdigt (SFS 2016:1145) och då är färdiga 

formulär det bästa. Vermeeren et al. (2010) tillstår att det blir svårare att analysera och det 

krävs experter för analysen eftersom utvärderingen baseras på användarnas egna beskriv-

ningar.  

Kommunen upplevde problem med att sammanställningarna av projektgruppens bedömningar 

av systemen inte stämde med vad de tyckte när de diskuterade igenom sina upplevelser efter 

alla systemvisningar. Det kan liknas med det som Sauro och Lewis (2011) visade att när 

skriftliga utvärderingar ska göras kan antingen orden som använts i formuläret uppfattas olika 

av olika personer eller användaren kan helt enkelt ha svarat fel på vissa frågor eller 

påståenden, och inte vad de egentligen menat.  

Antalet användare som var inblandade under utvärderingen i de studerade verksamheterna 

varierade mellan 4 till 8–10 personer. I Riihiaho et al. (2015) studie deltog 6 personer. Det 

stämmer väl överens med Nielsens (2012) uppfattning om att fem personer är tillräckligt 

antal. Nielsen menar att eventuella överflödiga resurser hellre ska läggas på ett ökat antal 

testfall. Om det som testas har väldigt många olika typer av användare, kan det behövas fler 

personer till användbarhetstester (Nielsen 2000). Landstinget hade flest personer till 

användartesterna men det var också den verksamheten som hade störst spridning på vilka 

roller de olika användarna hade. De sa även att de gärna hade låtit fler personer använd-

barhetstesta om de haft möjlighet till det.   

Ingen av verksamheterna hade problem med att de inte visste hur många anbud de skulle 

utvärdera som Riihiaho et al. (2015) varnade för. De kunde därför bygga upp sina olika 

utvärderingsmetoder baserat på att de visste att testerna skulle genomföras på ett mindre antal 

system.  

Myndighetens tankar om att sätta en lägsta nivå på användbarhet för att gå vidare i upphand-

lingsprocessen hade praktiserats i Riihiaho et al. (2015) fallstudie. Där utvärderades två 

system varav det ena fick markant mycket lägre betyg på användbarhet att det inte gick vidare 

i processen. Dock hade upphandlingarna helt olika syften. Myndigheten ville teckna ramavtal 

med så många som möjligt och visste hur svårt det var att få in anbud överhuvudtaget, medan 

universiteten i Riihiaho et al. (2015) studie ville teckna avtal med endast en leverantör. 

Riihiaho et al. (2015) uppger att användbarhetstester i samband med upphandling inom den 

offentliga sektorn är ett relativt nytt område. Det bekräftas av att både landstinget och 

kommunen fick ta fram egna metoder för att lösa hur användbarhet skulle genomföras. Hur 

utvärderingen genomförts skiljer sig mer eller mindre mycket åt mellan verksamheterna, men 

då det ej finns en metod att följa för detta är det fullt logiskt. Enligt andra studier (Koutsabasis 

et al. 2007; Almgren & Winbäck 2015) är en kombination av metoder det rätta. Sedan är det 

beroende på fall till fall vad som är den lämpligaste kombinationen.  

4.2 Rekommendation för utvärdering av användbarhet 
De undersökta faktorerna ger syftet med uppsatsen; att redovisa en rekommendation för hur 

utvärdering av användbarhet kan genomföras under processen för anskaffning av IT-system. 

Rekommendationerna som följer bygger på insamlad empiri och deras erfarenheter, ibland 
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även relaterat till uppsatsens teori. I de fall det går att hänvisa till teori enligt kapitel 2 i denna 

uppsats har källa angivits.  

Nedan rekommendationer förutsätter att beslut om att användbarhet ska vara ett utvärderings-

kriterium i kommande anskaffning av IT-system finns fastställt. Orden användarvänlighet 

eller användarupplevelse kan ha använts i verksamheten men är lika relevanta för denna 

rekommendation. Alla tre begrepp hänger ihop med vad som bör vara steg ett i processen; att 

höja kompetensen kring användbarhet och enas kring vad som ska betraktas som användbart i 

just denna anskaffning. Nedan följer ett antal rekommendationer presenterade i den ordning 

som förenklar processen (Figur 2).  

 

Figur 2 Rekommendation för utvärdering användbarhet inför anskaffning av IT-system, författaren 

(2018). 

Rekommendationen vänder sig främst till verksamheter som inte har tillgång till använd-

barhetsexperter då detta troligen är den vanliga situationen. 

4.2.1 Kompetens och resurser kring användbarhet inom verksamheten 

Om inte pengar finns till extern kompetens, eller den inte finns tillgänglig av annan anledning, 

krävs ändå en kunskap och en samsyn kring vad användbarhet är för att använda det som ett 

kriterium att utvärdera. De två dokument som rekommenderas av författaren är Walldius och 

Thoréns (2014) rapport samt vägledningen från Statskontoret (2005). Vägledningen innehåller 

bakgrund och faktiska råd för processen medan rapporten presenterar några konkreta fall, 

förutom en bra bakgrund till området och tips om vidare läsning. Även denna uppsats kan ge 

en bra bakgrund och utgöra diskussionsunderlag till projektgruppen med några konkreta 

exempel på verkliga fall. Upplägget kan vara att projektledare läser på kring området och 

presenterar för hela projektgruppen alternativt läser hela projektgruppen någon av 

publikationerna för att öka sin kunskap inom området och ge underlag för vidare diskussioner.  

4.2.2 Avgränsning av begreppet användbarhet 

Efter inläsning av ämnet och gemensam diskussion bör projektgruppen bestämma hur 

begreppet användbarhet ska avgränsas i aktuell anskaffning. I både teori, rekommenderade 

publikationer och även i ett fall i insamlad empiri har ISO-standarden (Swedish Standards 

Institute (SIS) 1998) för användbarhet använts som definition. Den gör användbarheten 

mätbar, om det är syftet med utvärderingen, genom att några av begreppen i den kan mätas på 

olika sätt. I tabell 2 i denna uppsats finns exempel på vad som kan mätas för de olika 

begreppen. Hur de olika begreppen ska mätas kan behöva justeras beroende på vilket system 

som ska utvärderas och hur det ska gå till.  

Framtagning av uppgifter som ska användas under utvärderingen och vilken målgrupp som 

systemet har behöver också fastställas i detta steg i processen. Det är viktigt att beställaren, 

den som avser anskaffa systemet, fastställer vilka arbetsuppgifter man vill titta på i systemet. 

Dels för att leverantörer ska behandlas lika och det ska vara möjligt att jämföra systemen men 

även för att undvika vad som kallades ”promiseware” (Riihiaho et al. 2015), alltså att det som 

ska anskaffas inte har en färdig funktionalitet. Uppgifterna ska vara frekventa, användas 

dagligen (Statskontoret 2005), vara kritiska för verksamheten eller användas av många slutan-

vändare (Ottersten & Berndtsson 2002).  

Kompetens Avgränsning Utvärdering
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Tidsåtgången för att ta fram dessa uppgifter för leverantören att visa vid en grupputvärdering, 

alternativt för verksamheten att användningstesta, ska inte underskattas i projektet. Antalet 

fall bör inte vara för många, för att inte riskera att inte få ett utslagsgivande resultat. Förslags-

vis mellan fem till sju uppgifter att titta på eller genomföra. Användningsfallen kan också 

viktas så att vissa får en högre vikt när det totala betyget för systemet ska sammanställas så att 

det är bra användbarhet på de allra viktigaste funktionerna. 

Målgruppen för systemet är de som kommer använda systemet, slutanvändarna. Ofta är det 

olika roller inom verksamheten och för att få en bra utvärdering måste dessa kartläggas om de 

inte är kända (Statskontoret 2005) och delta i nästa steg, det vill säga under utvärderingen.   

Ett val måste göras om det är användartester eller grupputvärdering som ska göras. Finns 

användbarhetsexpert tillgänglig kan även expertutvärdering genomföras som komplement. 

4.2.3 Utvärdering av användbarhet 

Användningstest är något som kräver tillgång till det system som ska testas. Är det många 

slutanvändare är det lättare att motivera och kräva en sådan lösning när förfrågan till system-

leverantörer skickas ut. Alternativt kan den lösning som ska anskaffas vara en tjänst som finns 

tillgänglig via webb på något sätt och då kan det ändå vara relevant att utvärdera med hjälp av 

användningstester även om antalet slutanvändare inte är stort.  

Typen av system, till exempel om det är tänkt att genomföras utbildningar i systemet innan 

användande, styr också kravet på användningstest eller inte. Finns inte möjligheten till att 

utbilda alla innan de ska använda systemet när det är i drift, är kravet på användbarhet desto 

viktigare. Krävs utbildning i systemet skulle leverantörerna kunna få tillfälle att göra en 

presentation på 1–2 timmar med fokus på de användningsfall som ska testas, alternativt kan 

det i förfrågan som går ut efterfrågas skriftliga manualer på det som ska användningstestas. 

Antalet personer som ska engageras i användningstester rekommenderas vara cirka fem 

personer. Är det en större verksamhet är det bättre att utgå från 1–2 personer per roll i 

systemet.  

Finns endast möjlighet till grupputvärdering utan användbarhetsexpert, till exempel genom 

systemvisning, behöver användbarheten ändå bedömas på något sätt. Dialogprinciperna 

(Swedish Standards Institute (SIS) 2006) skulle kunna vara kriterier att bedöma efter, även 

om det brukar vara användbarhetsexpert som bedömer med hjälp av dem. Nielsen och 

Normans (2014) tio tumregler (Bilaga 3, s. 56) kan vara andra kriterier att utgå från. Alter-

nativt används SUS-formuläret (Bilaga 4, s. 57) av de som deltar på systemvisningarna och 

där är det upplevelsen av systemet som mäts. SUS-formuläret kan också användas i kombin-

ation med användningstester för att mäta användarupplevelsen av systemet om det inte finns 

möjlighet för en användbarhetsexpert att övervaka och bedöma testerna. SUS är väl förankrat 

i forskningen och fritt att använda om källa anges. 

Dokumentation och sammanställning av utvärderingen behöver göras, särskilt om det är en 

del i en offentlig upphandling. Det finns en standard för detta, CIF (American National 

Standards Institute, Inc. 2001) men en sammanställd rapport över hur utvärderingen gått till 

och vilket resultat det blivit bör tas fram även om inte denna standard används.  
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5 Slutsatser 
I detta kapitel finns de viktigaste slutsatserna av de analyserade resultaten. Utvärdering görs 

också av vald metod och den empiri som varit underlag i denna uppsats. 

Syftet med denna uppsats var att sammanställa en rekommendation för hur utvärdering av 

användbarhet kan genomföras under processen anskaffning av IT-system vilket har redovisats 

i föregående kapitel. 

Minst två olika metoder i kombination bör användas vid utvärdering av användbarhet samt att 

aktiviteter genomförs i projektgruppen för att höja sin kompetens och få en samsyn kring vad 

användbarhet är och ska vara i den aktuella anskaffningen. En lämplig avgränsning, eller 

definition, av användbarhet är att använda den fastställda ISO-standarden för användbarhet.  

Nedan följer författarens kortfattade slutsatser kring de studerade faktorerna. 

1. Vad IT-systemet ska användas till. Alla system som studerades var någon typ av 

administrativa system. Det är därför svårt att dra någon slutsats kring om detta är en 

faktor som gör att avgränsning av användbarhet skiljer sig åt om det till exempel 

skulle handla om anskaffning av system till produktionen i en tillverkande industri. 

2. Orsak/motiv till användbarhet. Här framkom två motiv som författaren ej funnit i 

teorin, just i samband med att utvärdera användbarhet. Två av verksamheterna kände 

en ”trygghet” med att ha med användbarhet som utvärderingskriterium. Projektgrupp-

erna kunde i de båda verksamheterna luta sig mot att användare deltagit i utvärder-

ingen och på så vis säkra att det blivit en så objektiv bedömning som möjligt av 

användbarheten. Beslut om valt system är därmed inte enbart grundat på kostnad för 

systemet eller att en mindre projektgrupp valt system. Det andra motivet, som i och för 

sig finns med i teorin, men inte som en orsak till att utvärdera användbarhet, var 

användarmedverkan. Ingen av verksamheterna tog dock upp att motivet till 

utvärdering av användbarhet var att försäkra sig om en bra arbetsmiljö. 

3. Fysisk och organisatorisk arbetsmiljö. Alla verksamheter hade god kännedom om 

vilket sammanhang systemet skulle användas i. Förvaltningsmyndigheten hade minst 

kännedom men det var heller inget de kunde påverka då de upphandlade ramavtal. 

Dock var det ingen av verksamheterna som återskapade miljön där systemen 

utvärderades vid användningstesterna som rekommenderades i teorin. 

4. Kunskap om uppgifter. Uppgifterna att testa togs fram av användare eller verksam-

hetskonsult och blev därför de mest frekventa och relevanta. Dock bör antalet upp-

gifter att visa/testa hållas nere, alternativt viktas, för att förhindra att det 

genomsnittliga betyget för användbarhet inte blir för lika, som var nära i landstingets 

upphandling.  

5. Typ av användare. Alla verksamheter hade bra kontroll på vilka slutanvändarna var 

och de deltog även i utvärderingen av användbarhet, vilket även var fallet på 

förvaltningsmyndigheten trots deltagande av användbarhetsexpert.  

6. Kompetens. Enbart förvaltningsmyndigheten hade tillgång till användbarhetsexpert 

och upplevde även att det var svårt att få tillgång till sådan i samband med utvär-

dering. Det var en anledning till att rekommendationerna i denna uppsats utformades 

för att klara sig utan expert. Många rekommendationer och metoder i teorin byggde 

dock på tillgång till expert. Dock behöver kompetensen och samsynen kring vad 

användbarhet är  lyftas i de olika projektgrupperna. 

7. Riktlinjer för användbarhet. Förvaltningsmyndigheten använde den fastställda 

definitionen på användbarhet enligt ISO-standarden i sin upphandling. Det är en 

vedertagen och mätbar definition, varför den kom med i rekommendationen i denna 

studie.  
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8. Kombination av metoder. Alla verksamheter hade, precis som teorin rekommen-

derade, minst två olika metoder vid utvärdering. Det ger en mer objektiv och välgrun-

dad utvärdering. Verksamheterna som inte hade en användbarhetsexpert hade dock 

tagit fram sina metoder själva. Det går inte att säga om det varit till någon nackdel för 

dem men båda upplevde att de var nöjda och uppfyllde sina syften med att utvärdera 

användbarhet.  

Det är med förvåning författaren konstaterar att det finns lite forskning inom uppsatsens 

område. Forskning om utvärdering, anskaffning och användbarhet finns var för sig – men inte 

i kombination med varandra.  

Även avsaknaden av generellt stöd kring användbarhet för verksamheter som ska anskaffa 

IT-system var slående. Det mest konkreta stödet, enligt författaren, är vägledningen från 

Statskontoret (2005), även om den har några år på nacken. Ändå är användbarhet i system ett 

ständigt aktuellt område, där nya tidningsartiklar publicerats under skrivandet av denna 

uppsats.  

Sammanfattningsvis håller författaren med Statskontoret (2005) att, oavsett vilken typ av IT-

system som ska anskaffas borde någon typ av utvärdering av användbarhet göras, 

”bättre att göra lite än ingenting alls”(Statskontoret 2005, s. 11). 

5.1 Kritik och utvärdering 
Den empiri som författaren haft tillgång till, intervjuer och dokument från verksamheterna, 

har alla kommit från offentliga förvaltningar. I och med det har studerade utvärderingar skett 

strukturerat. Det kan minska generaliserbarheten genom att inte någon privat verksamhet 

finns i empirin. Själva faktorerna i analysmodellen bedömer dock författaren som sannolikt 

lika intressanta och relevanta även för privata verksamheter. På så vis blir resultatet ändå 

användbart även för den målgruppen.  

Metoden för insamling av empiri; intervju och genomgång av erhållen dokumentation, har 

sannolikt varit den bästa för att uppfylla syftet med uppsatsen, även om intervjumetoden i sig 

varit en utmaning. Som ovan intervjuare har det varit en trygghet med de inspelningar som 

gjordes och senare transkribering av dessa intervjuer. Om mer tid hade funnits skulle en större 

granskning av hur krav på användbarhet gjorts i andra anskaffningar, till exempel inom 

privata verksamheter. Det hade även varit intressant att hitta empiri som inte utvärderat 

användbarhet för att ta reda på om det diskuterats eller inte, och om man aktivt valt bort det, 

varför så skedde. Då hade rekommendationerna kanske varit ännu mer tydliga och konkreta. 

5.2 Fortsatta studier 
Som nämnts tidigare i denna uppsats är området utvärdering av användbarhet i samband med 

anskaffning av IT-system ett relativt outforskat område. Det finns många studier gällande vad 

användbarhet är och utvärdering av det generellt, men inte i samband med att nya IT-system 

ska anskaffas. I den digitaliserade vardagen med allt mer IT-system och andra lösningar med 

koppling till IT på något sätt, finns ett behov av att lyfta detta område och att tillgängliggöra 

det för de människor som kommer använda IT-produkterna. Genom att på en vetenskaplig 

grund ta fram metoder för hur detta ska göras, blir området mer legitimt att diskutera i olika 

verksamheter. 

Vidare forskning inom ämnet kan också vara att undersöka hur bedömningen av användbarhet 

som genomförs under utvärderingen av IT-system stämmer överens med hur den sedan 

bedöms i det drifttagna systemet. Kan de bedömningar som gjorts under anskaffningarna 

valideras i drifttagna IT-system? Detta är något som även Hertzum och Jacobsen (2001) tog 

upp som ett område de inte funnit några studier kring.   
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Först och främst vill jag tacka mina respondenter på de olika verksamheterna; Åsa, Sofia, 

Katrin och Lotta – stort, stort tack till er! Om någon kommer till mig för att fråga om underlag 

för empiri i en uppsats kommer jag att ställa upp lika generöst som ni gjort. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1, Förberedande e-post inför intervju 
Hej XX! 

Inför vårt möte på fredag 23/3 översänder jag enligt tidigare önskemål de frågor jag tänkte att 

vi skulle prata kring. Min undersökningsfråga i uppsatsen ser ut så här för närvarande: 

”Hur ska användbarhet utvärderas i tillräcklig omfattning vid anskaffning av IT-system för att 

uppnå en bra utväxling av nedlagda resurser?” Den kan dock komma att justeras när jag 

genomfört mina intervjuer.  

Jag har i bifogat på sida 2 även lagt in en grafisk bild, analysmodell, över 

undersökningsområdet som kanske ger ett bättre sammanhang över det jag vill undersöka. 

Mer info kring uppsatsen kan jag lämna vid mötet om önskemål finns. Även analysmodellen 

kan komma att justeras något efter genomförande av intervjuerna. Frågorna i bifogat är 

strukturerade under de olika rubrikerna från analysmodellen.  

Nedan är viktiga punkter som ni ska känna till om era rättigheter 

• De intervjuade och deras organisation har möjlighet att delta anonymiserat om 

önskemål finns 

• Materialet kommer endast användas i denna kandidatuppsats av undertecknad. Om 

inspelning av intervju görs kommer inspelningen enbart att användas för att säkerställa 

att datainsamlingen blir korrekt. Inspelningen kommer att förstöras efter att uppsatsen 

är godkänd. 

• Medverkan är frivillig och när som helst har alla intervjuade möjlighet att avbryta 

intervjun 

• Intervjupersonernas samtycke till att använda materialet är en förutsättning för 

publicerandet. Inget material som saknar samtycke kommer att publiceras.  

Jag ser fram emot vårt möte på fredag! 

Med vänlig hälsning 

Helen Könberg 

070 - 240 84 91
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Bilaga 2, Intervjuguide baserad på analysmodell 
 

Avgränsning av användbarhet Resurser/kompetens/kontext Utvärdering Utfall 

1. Varför gjorde ni en 

användbarhetsutvärdering? 

2. Fastställdes definition av 

användbarhet för aktuell 

upphandling? Hur löd den i så 

fall? 

3. Använder ni generellt 

utvärdering av användbarhet i 

alla inköp av IT-system? 

4. Fastställdes något mål med 

utvärderingen av 

användbarhet? 

5. Fastställdes några mål för 

systemet som skulle 

upphandlas, t ex att det skulle 

gå XX minuter fortare att 

utföra vissa saker? Om så, 

ungefär vilka? 

6. Vilket typ av system skulle 

upphandlas (många 

användare, få användare, 

användning på platta, pc, 

smartphone?) 

 

1. Fanns avsatta pengar i budget 

för inköp av system för att 

utvärdera användbarhet? 

2. Hur lång kalendertid avsattes i 

projektet för användartester? 

3. Vilka genomförde 

användbarhetstesterna? Var 

det speciella roller från 

verksamheten som skulle 

använda systemet? 

4. Hur många personer från den 

egna verksamheten var 

inblandad i tester? 

5. Deltog några externa 

utvärderare? 

6. Fick ni tag på personer med 

rätt kompetens, kopplat till de 

områden som skulle 

utvärderas? 

7. Vilka sammanställde utvärd-

eringarna? 

8. På vilket sätt köptes systemet 

in? Avrop, offentlig 

upphandling, direktinköp osv. 

1. Känner ni till om ni utgick ni 

från någon befintlig känd 

metod eller användes 

kombinationer av metoder? 

(ex. på metoder SUS, 

expertutvärdering, heuristisk, 

användartester osv.) 

2. Vilken eller vilka i så fall? 

3. Hur gick valet av metod/er till? 

4. Gjordes modifieringar av 

den/de? Varför i så fall? 

5. Upplevde ni problem när ni 

skulle välja metod, vad i så 

fall? 

6. Om inte använde någon 

befintlig metod, hur kom ni 

fram till hur ni skulle göra?  

7. Hur kom ni fram till vilka 

uppgifter som skulle 

genomföras i testerna? 

 

 

 

 

 

 

1. Upplevde ni att ni uppnådde 

målet med utvärderingen? 

2. Fanns det saker ni skulle gjort 

annorlunda med val av sätt att 

utvärdera? 

3. Var det rätt resurser som var 

med och testade? 

4. Känner ni att ni fick ”valuta för 

pengarna” med den tid (och ev. 

kostnad) ni la ned på 

utvärderingen? 

5. På vilket sätt då? 

6. Vad tyckte system-

leverantörerna om att ni gjorde 

användbarhetstester? 

7. Hade de några synpunkter på 

utfallet av testerna? 

8. Vad tyckte användarna om att 

göra användbarhetstester? 

9. Kommer ni att göra det igen? 

Har ni gjort det igen? 

10. Vad tror ni att ni kommer att 

få för nytta av att ha gjort en 

utvärdering av användbarhet? 
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Bilaga 3, Reviderad version av tumregler (Nielsen 2014)  

(Nielsen 2014: useit.com, refererad i Preece et al. 2014) 

Synlighet av systemstatus  

Systemet bör alltid hålla användare informerade om vad som pågår via lämplig återkoppling 

inom rimlig tid.  

Överensstämmelse mellan systemet och verkligheten  

Systemet bör prata användarnas språk, med ord, fraser och begrepp som är kända för 

användaren i stället för med systemorienterade termer. Följ konventioner från verkligheten 

och presentera information i en naturlig och logisk ordningsföljd.  

Användarkontroll och användarfrihet  

Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en tydligt markerad 

nödutgång, så att de kan lämna det oönskade läget utan att behöva gå igenom en förlängd 

dialog. Ge möjlighet till att ångra och upprepa.  

Konsekvens och standarder  

Användare ska inte behöva undra huruvida olika ord, situationer eller händelser betyder 

samma sak. Följ plattformskonventioner.  

Förebyggande av fel  

En noggrann design som förebygger att fel uppstår överhuvudtaget är ännu bättre än bra 

felmeddelanden. Antingen eliminerar man felbenägna omständigheter eller så letar man efter 

dem och presenterar ett bekräftelsealternativ för användare innan de utför aktiviteten.  

Igenkänning snarare än erinran 

Minimera användares minnesbelastning genom att göra föremål, aktiviteter och alternativ 

synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av dialogen till en 

annan. Instruktioner för användning av systemet bör vara synliga eller lättåtkomliga när så är 

lämpligt.  

Flexibilitet och användningseffektivitet  

Genvägar och kortkommandon - som inte ses av nybörjaranvändaren — kan ofta öka 

hastigheten hos interaktionen för expertanvändaren på ett sätt som gör att systemet kan 

tillgodose både oerfarna och erfarna användare. De gör det möjligt för användare att 

skräddarsy vanliga aktiviteter.  

Estetisk och minimalistisk design  

Dialoger bör inte innehålla information som är irrelevant och som sällan behövs. Varje extra 

informationsenhet i en dialog tävlar med de relevanta informationsenheterna och minskar 

deras relativa synlighet.  

Hjälp användare känna igen, diagnostisera och få hjälp att rätta till fel  

Felmeddelanden bör uttryckas på ett enkelt språk (inga kryptiska koder), indikera problemet 

noggrant och föreslå en lösning på ett konstruktivt sätt.  

Hjälp och dokumentation  

Även om det är bättre om systemet kan användas utan dokumentation kan det vara nödvändigt 

att tillhandahålla hjälp och dokumentation. All sådan information bör vara enkel att leta upp, 

vara fokuserad på användarens uppgift, räkna upp konkreta steg som ska utföras och inte vara 

för omfattande. 
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Bilaga 4, System Usability Scale (SUS), original 
(Brooke 1996) Digital Equipment Corporation, 1986. 

 


