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ABSTRACT 

Användarcentrerad design utmärks enligt Saffer (2010:33–34) av att användarna är involverade i hela 

designprocessen. Detta kräver att kunden tillsätter resurser (Lindberg 2006:22). Enligt Hammarberg 

(Dunås 2017) är den inre digitaliseringen lika viktig som den yttre, därför finner uppsatsens författare 

det intressant att studier om användarcentrerad design i intranät är svårt att hitta. 

Syftet med studien är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i 

intranät ur ett leverantörsperspektiv. En teoretisk grundförståelse har samlats in genom litteraturstudier. 

Uppsatsens undersökningar har skett genom fokuserade intervjuer med tre intranätleverantörer i 

Sverige. En kompletterande dokumentstudie har gjorts av fackliga tidskrifter för att hitta användarnas 

uppfattning om it- system genom fackliga ombud. 

Studiens första slutsats är att kundens uppfattade organisationsnytta enligt leverantörernas perspektiv 

kan kopplas till att intranätet blir användbart, tillgängligt och accepterat samt att användarcentrerad 

design ger databaserade motiv och ökad interaktion. Studiens andra slutsats är att kundens uppfattade 

motargument till användarcentrerad design i intranät enligt leverantörerna är tid, pengar och bristande 

kunskap, vilket medför att investeringen kan vara svår att uppskatta. Tredje slutsatsen är att samtliga 

leverantörer använder aktiviteterna: förståelse, utvärdering, föreställning och design för att arbeta med 

användarcentrerad design i intranät. I förståelsen användes exempelvis workshops och card sorting, 

i utvärderingen användes bland annat testprotokoll, usability scale och three testing. I 

föreställningen nyttjas user stories och klickbara prototyper. I den konceptuella designen användes 

exempelvis user stories och power point samt att fysisk design uppnåddes med hjälp av agilt 

arbetssätt.  Fjärde slutsatsen är att citaten och tolkningarna av fackföreningarnas tidskrifter tyder på att 

användarna inte är speciellt involverade i systeminförskaffandet och att användare mår dåligt över 

it- system vilket är intressant eftersom intervjuade leverantörer upplever att de arbetar 

användarcentrerat i designen av intranät.  

Nyckelord: intranät, användarcentrerad design, kunduppfattningar, nyttor, motargument 
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1.Inledning 

I kapitlet presenteras problembakgrund, syfte, undersökningsfrågor, avsedd målgrupp, avgränsningar 

samt ett metodavsnitt och etiska överväganden inklusive GDPR- hänsynstagande.  

 

1.1 Problembakgrund 
Dunås (2017) har intervjuat Jonas Hammarberg i CIO Sweden. I intervjun framgår det att Hammarberg 

anser att digitaliseringen innebär ett paradigmskifte där organisationer går från att vara toppstyrda och 

ha tydliga hierarkier till att kunskap och makt finns bland medarbetarna. Hammarberg beskriver att 

digitalisering kan delas in i både yttre och inre delar, den yttre digitaliseringen behandlar organisationens 

kunderbjudande medan den inre delen behandlar hur arbetssätt, medarbetare och it- stöd utformas och 

utvecklas. Hammarberg berättar vidare i intervjun att den inre digitaliseringen är lika viktig som den 

yttre för att skapa en vinnande strategi eftersom gemensamma plattformar som intranät möjliggör ett 

kunskapsutbyte. Genom intranät kan medarbetarna hitta data och information för att fatta grundliga 

beslut. Enligt Hammarberg står den inre digitaliseringen inför två framtida utmaningar: att lyckas 

engagera medarbetarna till att aktivt använda plattformarna, som intranät och utveckla en fördjupad 

förståelse för det verkliga behovet som det specifika intranätet behöver så att intranätet kan fylla sitt 

syfte till fullo (Dunås 2017). 

 

Ämnet intranät är intressant utifrån att vi lever i en tid där information och kommunikation har blivit 

allt viktigare (Karlsson & Johansson 2004:4) och det är i intranätet som anställda inom olika 

verksamheter hittar information och får stöd i sitt dagliga arbete. Hjelm (1996:19) anser att det är viktigt 

med effektiv kommunikation och att anställda kan fatta egna och snabba beslut i arbetslivet. För att 

anställda ska kunna fatta egna beslut ökar behovet av relevant information och intern kommunikation 

(Hjelm 1996:29). Karlsson och Johansson (2004:4) menar att innan ett intranät ska införas är det 

betydelsefullt att undersöka tänkbara nackdelar och fördelar med intranätet för att på ett produktivt sätt 

ta vara på erbjudna resurser. Att införa it- system är problematiskt, enligt The Standish Group (2014:5) 

anses endast 16.2 % av mellanstora företags ($ 200 miljoner - $ 500 miljoner i årliga intäkter) it- projekt 

lyckade utifrån aspekterna tid och pengar. Samma rapport lyfter fram viktiga faktorer för att 

systeminföranden ska bli framgångsrika och mest betydande är användarmedverkan. 

Användarmedverkan är inget nytt utan redan på 1980-talet utvecklades Human- Computer Interaction 

och User- Center Design som berör utvärdering, design och införande av interaktiva system med fokus 

på människors användning (Benyon 2014:12).  

 

Idag finns det en riklig tillgång av publicerade böcker och artiklar i ämnen som rör användarmedverkan 

i systemutveckling. Benyon (2014:76) förklarar att en central strävan i användarcentrerad design är att 

uppnå användbarhet och Maguire (2001:587) menar att användbara system ger ökad produktivitet vilket 

kan ses som en organisationsnytta. Mlivić och Olsson (2003:65–66) anser att användarmedverkan ökar 

nöjdheten hos användarna vilket kan kopplas till en individnytta. Mängden teori och dess innehåll tyder 

på att användarnas medverkan är relevant för att systeminförande ska anses lyckade. Enligt Hammarberg 

(Dunås 2017) är den inre digitaliseringen lika viktig som den yttre, därför finner uppsatsen författare det 

intressant att studier om användarcentrerad design i intranät är svårt att hitta. Användarcentrerad design 

utmärks enligt Saffer (2010:33–34) av användare som är involverade i hela designprocessen, men detta 

kräver att kunden tillsätter resurser (Lindberg 2006:22). Därför kan problemformuleringen om kundens 

uppfattningar om användarcentrerad design och leverantörernas arbete med användarcentrerad design i 

intranät vara intressant att undersöka. 

 

1.2 Syfte och undersökningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i 

intranät ur ett leverantörsperspektiv. Utifrån syftet har följande frågeställningar utvecklats. 

1.Vilka nyttor och motargument uppfattar leverantörerna att kunderna har när det gäller 

användarcentrerad design i intranät?   

2. Hur arbetar leverantörerna med användarcentrerad design i intranät?  

3. Hur ser användarnas fackliga ombud på användarnas medverkan i it- systemsinförande?  
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1.3 Målgrupper 
Eftersom syftet är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i 

intranät ur ett leverantörsperspektiv är målgruppen intranätleverantörer och forskare inom ämnet. 

Studien riktar sig till intranätleverantörer eftersom kunduppfattningar och tekniker för 

användarcentrerad design uppmärksammas och dessa insikter kan öka chanserna för ett lyckat samarbete 

med kund. Eftersom det inte finns någon direkt forskning gällande leverantörers uppfattning av kunders 

tankar angående användarcentrerad design i intranät bör det vara intressant för forskare inom området 

intranät.  

 

1.4 Avgränsning  
Syftet är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät ur ett 

leverantörsperspektiv, användarnas perspektiv kommer delvis att beröras genom fackliga ombud i 

tidskrifter. För att undersöka leverantörernas användning av användarcentrerad design i intranät har 

Benyons (2014:49) övergripande designprocess använts för att ge förståelse och kartlägga tekniker. 

 

1.5 Metod  

1.5.1 Vetenskaplig strategi 

Syftet med studien är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i 

intranät ur ett leverantörsperspektiv. Utifrån studiens syfte har ett deduktivt arbetssätt använts, det vill 

säga att studien utgår från befintlig teori och prövas genom frågeställningar (Patel & Davidson 2003:23). 

Befintlig teori har bidragit till uppsatsens utformning med teman och intervjufrågor. Genom att utgå 

från befintlig teori stärks objektiviteten menar Patel och Davidson (2003:23. Kvalitativa intervjuer har 

använts som underlag för denna studie. En kvalitativ intervju är en effektiv metod för att fånga 

erfarenheter eftersom den intervjuade har möjlighet att uttrycka sina upplevelser med egna ord (Kvale 

1997:70).  

 

1.5.2 Forskningsprocessen 

Forskning syftar till att bidra med ny kunskap, därför är det väsentligt att begrunda vilka kunskapsbidrag 

som är möjliga utifrån praktisk nytta och tillgängliga resurser (Patel & Davidson 2003:42). Studien har 

gått från att studera intranätanvändning och sociala intranät till kunduppfattningar och användning av 

användarcentrerad design i intranät eftersom ett kunskapsgap upptäcktes genom litteraturstudier och ett 

samtal med en intranätleverantör. Avsikten med att intervjua intranätleverantörer om deras tankar kring 

hur kunder uppfattar användarcentrerad design motiveras dels av önskan att fånga en omfångsrik insikt 

om kundernas uppfattning dels genom en reflekterande etisk aspekt.  Den reflekterande etiska aspekten 

har utgått från en värdering av det förväntade kunskapsbidraget och potentiella negativa påföljder 

(Vetenskapsrådet 2002:13). Beslutet att intervjua intranätleverantörer har gjorts eftersom uppsatsens 

författare bedömer skadorna för den medverkande individen som mindre sannolik än om kundernas 

användare skulle ha intervjuats.  

 

1.5.3 Undersökningens struktur 

1.5.3.1 Förberedelser 

Innan undersökningarna påbörjades fick deltagarna informationsbrev (bilaga 1) och samtyckesblankett 

(bilaga 2) med syfte att ge tillstånd till att genomföra undersökningen. För att skydda medverkande 

individers integritet skickades en GDPR- blankett in till Karlstads universitet med studiens ändamål och 

information om hur personuppgifter kommer att lagras. Studien har strävat efter att värna om 

individernas integritet genom att alla uppgifter har behandlats konfidentiellt. En litteraturstudie 

genomfördes innan intervjuerna med syfte att skapa en teoretisk grundförståelse och utforma en 

intervjuguide (bilaga 3).  

 

1.5.3.2 Urvalsbeskrivning 

Undersökningsdeltagarna i denna studie är intranätleverantörer.  För att få tillgång till 

undersökningsdeltagare gjordes ett inlägg den 18 mars 2019 i två Facebook grupper med 26 826 

respektive 417 medlemmar som handlar om teknik. Inlägget berörde kortfattat syftet med studien och 
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intresserade kunde skicka ett privatmeddelande till uppsatsens författare. Syftet med ett privat 

meddelande var att det inte skulle kunna gå att spåra vilka som valt att medverkat i studien. Uppsatsens 

undersökningsdeltagare är tre. I syfte att få tillgång till fler deltagare gjordes två påminnelser i 

Facebookgrupperna samt samtal till fyra intranätleverantörer. Påminnelserna och samtalen resulterade 

inte till nya undersökningsdeltagare. Undersökningsdeltagarna har fått bestämma datum och tid för 

undersökningarna.  

 

1.5.3.3 Genomförande 

Undersökningarna har skett genom kvalitativa fokuserade intervjuer. Valet motiveras dels av studiens 

syfte som är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät ur 

ett leverantörsperspektiv eftersom Bell (2000:122) menar att den fokuserade intervjun ger den 

intervjuade tillåtelse att ge uttryck för egna uppfattningar. Dels motiveras valet av att intervjuns struktur 

underlättas eftersom intervjun utgår från undersökningens utformning. Intervjuerna har skett genom 

telefon och har spelats in för att säkerställa exaktheten. Under inspelningen av intervjun har 

mobiltelefonens wifi och blåtand stängts av för att skydda den intervjuades integritet. Intervjupersonerna 

har godkänt transkriberingen och resultatet innan publicering. Intervjutiden har varierat mellan tjugofyra 

minuter till en timme och fem minuter. Eftersom endast tre personer intervjuades gjordes en 

kompletterande datainsamling. Den kompletterande datainsamlingen utfördes genom dokumentstudier 

av fackliga tidskrifter för att hitta användarnas uppfattning om it- system genom fackliga ombud. 

 

1.5.3.4 Kvalitativ bearbetning och analys 

Ljudinspelningarna från intervjuerna har transkriberats för att underlätta analysarbetet. Innan 

transkriberingen inleddes bestämdes regler för hur pauser och tankeord som hmm ska behandlas i 

transkriberingen i syfte att göra det tydligt för läsaren och den intervjuade om gjorda tolkningar. Efter 

genomförda intervjuer gjordes anteckningar om datum, samtalstid och egna reflektioner med skälet att 

stödja den avslutande analysen. De intervjuade har granskat transkriberingarna vilket har lett till att vissa 

ord har justerats innan transkriberingen godkänts från de intervjuade. Transkriberade intervjuer lämnas 

ut på begäran. För att sammanställa ett resultat från transkriberingen har meningskoncentrering- och 

kategorisering använts. Syftet med meningskoncentrering är att lyfta den essentiella innebörden i en mer 

koncentrerad form och med hjälp av meningskategorisering har den transkriberade texten strukturerats 

i kategorier (Kvale 1997:174). Valet att använda meningskategorisering trots att intervjufrågorna utgår 

från teorin och utvalda teman beror på att den fokuserade intervjun medförde att de intervjuade ibland 

kom in på andra teman i sina svar. Resultatet av den kvalitativa behandlingen är citat och tolkningar 

som gjorts utifrån den transkriberande intervjun, resultatet har godkänts av deltagarna. I analysen har 

den insamlade empirins tolkade resultat från tre undersökningsdeltagare jämförts mot litteraturstudie. 

Syftet med studien är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i 

intranät ur ett leverantörsperspektiv. Med hänsyn till valt tillvägagångssätt och att dela in 

undersökningen i teman är analysen tematisk deduktiv. DePoy och Gitlin (1999:334), Bell (2000:179), 

Patel och Davidson (2003:119) anser att analysens objektivitet och trovärdighet kan öka om brister i 

analysen uppmärksammas, vilket har gjorts i analyskapitlets början. 

 

1.5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet i en kvalitativ undersökning berör hela forskningsprocessen från trovärdig datainsamling, att 

bearbeta data på ett systematiskt och ärligt sätt till att presentera tolkningar som gjorts (Patel & Davidson 

2003:103). I delkapitlet metod finns motiveringar till vald vetenskaplig strategi och beskrivningar om 

forskningsprocessen och undersökningens struktur. Genom att uppsatsens struktur och intervjuguide 

följer samma ordning kan en följdriktig logik infinnas, vilket är utmärkande för validitet i kvalitativa 

studier enligt Patel och Davidson (2003:105). Undersökningsdeltagarna har fått läsa och korrigera 

feltolkningar i transkribering och resultatet innan analysen påbörjades. Patel och Davidson (2003:105) 

menar att trovärdiga tolkningar ökar den kommunikativa validiteten. Reliabiliteten har i denna uppsats 

stärkts genom att intervjuerna har spelats in och undersökningsdeltagarna har fått möjlighet att granska 

både transkriberingen och resultatet. Generaliserbarheten i denna uppsats kan anses som låg eftersom 

studien endast har tre deltagare och att mättnad inte har uppnåtts (Kvale 1997:97, DePoy & Gitlin 

1999:163).  
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1.5.5 Metodkritik 

Innan undersökningarna genomfördes var intentionen att genomföra en godtycklig fördelning av 

intresserade deltagare. Syftet med den godtyckliga fördelningen var att minska risken att några speciella 

egenskaper hos individerna kunde påverka resultatet. Ytterligare avsikt i uppsatsens start var att utföra 

en triangulering med syfte att jämföra om olika yrken innebar en skillnad i upplevelse av kundens 

uppfattningar. Den godtyckliga fördelningen och trianguleringen misslyckades eftersom deltagarantalet 

var lågt och resultatet kan ha påverkats eftersom det inte går att utesluta att individers egenskaper kan 

ha påverkat. Eftersom undersökningen endast berörde tre deltagare och ingen mättnad uppstod har 

resultatets generaliserbarhet påverkats negativt.  

 

1.6 Etiska överväganden inkl GDPR- hänsynstaganden 
Vetenskapsrådet har utformat fyra forskningsetiska huvudkrav för att värna om individens integritet, 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer 2002:6). De fyra forskningsetiska kraven har i denna studie använts för att 

stödja uppsatsens undersökare i avvägningar före och under undersökningsprocessen.  

 

Informationskravet behandlar forskarens ansvar att informera undersökningsdeltagare om studiens syfte 

och villkor för individens deltagande (Forskningsetiska principer 2002:7). I den aktuella studien har ett 

informationsbrev skickats ut till undersökningsdeltagarna tillsammans med samtyckesblanketten. 

Informationsbrevet upplyser om studiens syfte, att personuppgifter kommer att behandlas enligt det 

informerade samtycket och att deltagandet är frivilligt samt att deltagaren kan välja att avsluta sin 

medverkan utan att ange orsak. Informationsbrevet informerar om hur personuppgifter kommer lagras 

för att säkerställa att inga utomstående kan ta del av uppgifterna samt att uppgifterna kommer att raderas 

när uppsatsen är godkänd och registrerad.  

 

Samtyckekravet avhandlar deltagarens makt att själv bestämma över sitt deltagande i undersökningen 

(Forskningsetiska principer 2002:9). En samtyckesblankett har bifogats med informationsbladet och 

skickats ut till samtliga deltagare i undersökningen. Undersökningsdeltagarna har med sin 

namnunderskrift samtyckt till att delta i studien samt att Karlstad universitet behandlar uppgifterna enligt 

gällande dataskyddslagstiftningen.   

 

Konfidentialitetskravet fodrar att undersökaren behandlar deltagarnas personuppgifter säkert från 

obehöriga och att individerna ges bästa tänkbara konfidentialitet (Forskningsetiska principer 2002:12).  

Den aktuella undersökningen är konfidentiell och under intervjuinspelningen var blåtand och wifi 

avstängt för att skydda individens integritet.  

 

Nyttjandekravet redogör för att undersökningsuppgifter endast får användas för studiens ändamål 

(Forskningsetiska principer 2002:14). En anmälan om behandling av personuppgifter i uppsatsarbeten 

enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen (Datainspektionen) har skickats in före undersökningen 

påbörjades. I inskickad GDPR- blankett berörs studiens syfte och att endast uppgifter som rör 

undersökningen kommer samlas in.  

 

Europeiska dataskyddsförordningen, The General Data Protection Regulation som förkortas GDPR kom 

den 25 maj 2018 och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer (Datainspektionen u.å.). GDPR har som 

syfte att stärka den personliga integriteten samt säkerställa att skyddet är likvärdigt och enhetlig för EU:s 

medlemsländer. För att säkerställa att dataskyddsförordningens krav om personuppgifter uppfylls har en 

GDPR- blankett (bilaga 4) skickats in till Karlstads universitet för bedömning innan undersökningar har 

påbörjats.  
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2. Litteraturöversikt 

I kapitlet redovisas teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Intranätet och dess utveckling 

2.1.1 Intranät 

Enligt Blackmore (2001:5) finns det olika definitioner på intranätet beroende på individens perspektiv, 

generellt kan dessa kategoriseras i en teknisk uppfattning eller ett operativt och processperspektiv. Den 

tekniska definitionen beskriver intranätet utifrån mjuk- och hårdvara och dess nätverk. 

 
The intranet links clients, servers, databases and application together. While using the same technology 

as the Internet, an Intranet is run as a private network ” (Beynon-Davies et al. 2013:176). 

 

En definition från ett operativt och ett processperspektiv syftar till att beskriva intranätet utifrån dess 

organisationsvärde som ett stödjande IT- system, Heide (2002:15) menar att intranätet kan verka som 

både en informationskanal och ett arbetsverktyg. Heide (2002:83) förklarar att de första intranäten 

utvecklades av enskilda individer i organisationerna och var drivna utan strategiska ledningsbeslut. SAS 

(Scandinavian Airlines System) var en av de första organisationerna som började att använda intranät i 

Sverige (Karlsson & Johansson 2004:19). Intranäten har funnits en tid och idag använder många företag 

och organisationer intranät eftersom organisationer och företag har insett potentialen och 

användningsområden med intranät (Heide 2002:83). 

 

2.1.2 Intranätets utveckling 

Heide (2002:91) förklarar att traditionella organisationers kommunikation är konstruerade enligt en 

publisher- push modell som innebär att mottagaren får information av sändaren. Banck och Amcoff 

Nyström (2005:154) menar att publisher-push modellen har sina rötter från Taylorismen och Heide 

(2002:91) förklarar att envägskommunikationen användes för att främja den vertikala kommunikationen 

och ersatte kopieringsmaskinerna. Fördelen med publisher- push modellen är enligt Heide (2002:91) att 

det är ett smidigt sätt för organisationen att sprida information och den passar bra då produktionen är 

relativ enkel och någorlunda stabil. Dock kan publisher- push modellen innebära att mängden 

information blir övermäktig för den anställde och organisationen vilket orsakar en belastning eftersom 

det är svårt att urskilja vad som är relevant information. Heide (2002:91) uppger att idag är många 

företagsprodukter och tjänster mer komplicerade och marknaden är mer föränderlig vilket medför att 

den traditionella centraliserade envägskommunikationen är mindre passande. Landqvist (Myrén 2008) 

som forskar om intranät på IT- universitetet i Göteborg och på Viktoria institutet förklarar att användarna 

har ”tröttnat på finns i sjön” mentaliteten i intranätet.   

 

Intranät med decentraliserade informationsflöden benämner Heide (2002:92) som moderna intranät och 

de utgår från en pull-modell som innebär dels att informationsspridningen kan ske var som helst i 

organisationen samt att användarna måste vara aktiva i sin informationssökning. Skebäck (Myrén 2008) 

som är affärsområdeschef inom Sharepoint på Consignit förklarar att företagen idag är inriktade på 

samarbetsplattformar utifrån faktorer som att samla allt arbete på ett ställe och att fler företag driver 

projekt som är geografiskt utspridda. Skebäck (Myrén 2008) utvecklar att de moderna intranäten har 

blivit en delad arbetsyta med samlade dokument som ständigt uppdateras och de största vinsterna är 

”ordning och reda på informationskapitlet” vilket höjer effektiviteten inom företagen. Lundgren et al. 

(2012:18) beskriver de nya intranäten som de sociala intranäten och förklarar att fördelarna med de 

sociala intranäten kan delas upp i användare och organisationsnytta. Fördelen för användarna är att de 

sociala intranäten bidrar till samarbete eftersom hierarkiska och geografiska hinder minskas, att 

information är lättare att finna vilket minskar risken för dubbelarbete. Fördelen för organisationen är att 

information och kunskap samlas på ett ställe vilket underlättar uppdateringar.  

 

2.2 Användarcentrerad design  

2.2.1 Human- Computer Interaction och User- Center Design 

Human – Computer Interaction, har i denna uppsats översatts till människodatainteraktion. 

Människodatainteraktion uppstod på 1980-talet och berör utvärdering, design och införande av 
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interaktiva system med fokus på människors användning (Benyon 2014:12). Människodatainteraktion 

handlar om att involvera människor i designprocessen och att sätta människors behov före tekningens 

begränsningar.  

 

User- Center Design, har i denna uppsats översatts till användarcentrerad design. Saffer (2010:34) menar 

att användarcentrerad design uppstod som ett resultat av att dåtidens datorvetenskapsmän och designers 

som på 1980 – talet arbetade med människodatainteraktion ifrågasatte att ingenjörer designade 

gränssnittet för datorsystem. Användarcentrerad design innebär att användarna vet bäst eftersom det är 

användarna som ska nyttja tjänsten eller produkten och därför bör användarna involveras i alla 

designsteg (Saffer 2010:33). 

 

Människodatainteraktion och användarcentrerad design har en nära relation. Användarcentrerad design 

uppstod ur människocentrerad design (Saffer 2010:34) och båda design tillvägagångsätten fokuserar på 

den mänskliga användaren före tekniken (Saffer 2010:33, Benyon 2014:12). Eftersom 

användarcentrerad design och människodatainteraktion sätter användaren först i designen och båda 

förespråkar att användaren ska vara delaktig i hela designprocessen har båda design förfaranden används 

som källor i denna uppsats. För att undvika förvirring bland de två designtillvägagångsätten kommer 

endast benämningen användarcentrerad design nämnas i fortsättningen.  

 

2.2.2 Historia och innebörd 

På 1980-talet förbättrades datorernas minnesprocesser och färgmonitorn utvecklades vilket möjliggjorde 

olika gränssnitt (Saffer 2010:34). Dåvarande forskare och designers började att ifrågasätta tillämpningen 

att ingenjörer designade gränssnitt för datoriserade system. Saffer (2010:34) menar att detta skifte från 

att tidigare låta ingenjörer styra designen till att fokusera på användarna var uppkomsten till 

användarcentrerad design.  

 

Användarcentrerad design förklaras som ”users knows best” (Saffer 2010:33). Saffer menar att uttrycket 

grundar sig i synsättet att användarna vet bäst utifrån tanken att det är användarna som ska nyttja tjänsten 

eller produkten och därmed vet användarna vilka behov, mål och preferenser som finns (Saffer 2010:33). 

Designerns uppgift i användarcentrerad design är att lista ut användarnas syfte, behov och preferenser 

vilket idealiskt sker om användarna är med i varje designsteg. Interaktiva system är tätt 

sammankopplade med användarcentrerad design eftersom syftet är att bearbeta information på ett sätt 

som kan uppfattas av människor (Benyon 2014:10).  

 

2.3 Nytta med användarcentrerad design 

2.3.1 Användbarhet, acceptans och tillgänglighet 

Benyon (2014:76) menar att god design utmärks av användbarhet, acceptans och tillgänglighet. 

Användbarhet är centralt i användarcentrerad design och avser kvalitén av interaktionen mellan systemet 

och användaren (Benyon 2014:76–77). Användbarhet kan mätas och utvärderas med hjälp av variabler 

som tid. God användbarhet bidrar till effektivitet eftersom information och innehållet i systemet 

presenteras på ett passande sätt vilket minskar tiden som användaren måste leta i systemet (Benyon 

2014:81). Användaren kan med minskad ansträngning genomföra arbetet vilket bidrar till produktivitet 

samt att inlärningen sker snabbare eftersom systemet är lätt att förstå. För att uppnå användbarhet måste 

användarna acceptera systemet vilket främjas när användarna involveras i designen (Benyon 2014:21, 

Maguire 2001:588) och i användarcentrerad design medverkar användarna i designen (Saffer 2010:33). 

För att ett system ska vara användbart måste det vara tillgängligt för dess användare (Benyon 2014:76), 

genom att ta hänsyn till olika användares behov görs systemet åtkomligt vilket ökar användningen.  

 

Maguire (2001:587) anser att användbara system ger ökad produktivitet eftersom användaren fokuserar 

på uppgiften som ska utföras istället för systemet som verktyg. Andra fördelar med användbara system 

är minskade mänskliga fel, mindre träning och support samt ökad acceptans (Maguire 2001:587–588). 

Ett användarcentrerat tillvägagångssätt leder till användbara system som innebär att användarna kan 

nyttja systemet på ett effektivt sätt som ökar produktiviteten samt ett minskat behov av utbildning och 

besparing av pengar och tid eftersom användarna kan upptäcka fel tidigt i systemet (Gulliksen & 
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Göransson 2002 refererad i Dahlgren et al. 2005:25). Mlivić och Olsson (2003:65–66) uppmärksammar 

att användarmedverkan minskar användarmotståndet, ökar tilltron och nöjdheten hos användarna genom 

att användarna deltar i designprocessen.  Användarmedverkan nämns som den viktigaste faktorn för att 

ett IT- systems införande ska uppfattas som framgångsrikt enligt The Standish Group CHAOS rapport 

(2014:8). Benyon (2014:20) hänvisar Williams et al. (2007) utförda fallstudier med syftet att jämföra 

kostnader och fördelar med ett användarcentrerat tillvägagångssätt i interaktionsdesign. Resultatet av 

fallstudierna visade att den användarcentrerade strategin bidrog till användbarhet som ökade flödet för 

systemet. Andra nyttor som uppenbarades var minskade kostnader för support och träningsmaterial. 

Benyon (2014:21) antyder att en nytta med att använda användarcentrerad design i interaktiva system 

är att säkerheten ökar eftersom system utvecklas för användarna och dess kontext.  

 

Identifierade nyttor med användarcentrerad design från litteraturen är kopplade till systemutveckling 

och it- system i allmänhet eftersom uppsatsens författare finner det svårt att hitta studier specifikt om 

nyttor i intranät. Identifierade nyttor har tolkats och kategoriserats av författaren i antingen 

organisationsnytta eller individnytta.   

 

 
Figur 1: Nyttor med användarcentrerad design. Källa uppsatsens författare 

 

2.4 Argument mot användarcentrerad design 
Tonnqvist (2018:97) menar att pengar, tid och kvalité är viktiga delar i ett projekt eftersom projekt har 

en budget och tidsram som påverkar kvalitén. Tonnqvist (2018:96) förklarar att tid, pengar och kvalité 

har en påverkande relation vilket innebär att prioriteringar måste göras för vad som är viktigast.   

Lindberg (2006:22) anser att om kunden får välja mellan användbarhet eller tid vinner oftast tiden vilket 

ur ett ekonomiskt perspektiv är olönsamt menar Lindberg (2006:22) eftersom systemet blir mindre 

effektivt. Benyon (2014:20) bedömer att användarcentrerad design är dyrt eftersom det tar tid att 

involvera användarna samt att det kostar att utveckla olika prototyper. Rosenbaum et al. (2000:340) har 

undersökt hinder för strategisk användbarhet, resultatet visade att resurser är ett hinder eftersom det ofta 

saknas pengar för användbarhet och tiden är pressad. Användarcentrerad design kräver 

användarmedverkan i alla designsteg (Saffer 2010:33) och enligt Eriksson (2007:62) kan det i 

kravinsamlingen vara svårt att få tillgång till olika intressenter på grund av tidsbrist. 

 

Rosenbaum et al. (2000:340) anser att ett motargument till användarcentrerad design och användbarhet 

är att kunden inte ser nyttan med investeringen och att bristen på kostnadsanalyser medför att det är 

svårt att bevisa värdet av användarcentrerad design. Bristande kunskap och förståelse för användbarhet 

är ytterligare ett hinder för användarcentrerad design (Rosenbaum et al. 2000:340). Eriksson (2007:62) 

lyfter problematiken med att kunden och användarna kan vara negativt inställda till förändringen som 

ett it-system medför, den negativa inställningen kan leda till ett psykologiskt motstånd. 

 

Identifierade motargument till användarcentrerad design från litteraturen är kopplade till 

systemutveckling och it- system i allmänhet eftersom uppsatsens författare finner det svårt att hitta 

studier specifikt om motargument i intranät. Identifierade motargument har tolkats och kategoriserats 

av författaren i antingen organisationsmotargument eller individmotargument.   
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Figur 2: Motargument till användarcentrerad design. Källa uppsatsens författare 

2.5 Kostnadsnyttoanalys 
Saffer (2010:59) menar att designers bör vara medvetna om beställarens affärsmål för projektet, dess 

strategier och vad organisationen anser är ett lyckat projekt. För att veta om projektet är lyckat måste 

det finns värden som kan mätas och de ska vara kopplade till organisationens mål. En 

kostnadsnyttoanalys är enligt Andersen et al. (2013:161) en ekonomisk bedömning om projektet ska 

startas eller inte. Insatsen kan likt effekterna vara svåra att mäta ekonomiskt. Saffer (2010:60) anser 

också att det är svårt att definiera och mäta exempelvis Return On Investment för interaktiv design, 

eftersom design oftast ses som en kostnad likt mänskliga resurser. En anledning kan enligt Saffer 

(2010:60) vara att design, utveckling och mänskliga resurser inte kan värderas som direkta värden vilket 

medför att dessa har låg prioritet och väljs bort i förmån för hårda värden som siffermål när det är tids- 

och resursbrist. För att lyckas med ett projekt är det väsentligt att innan projektet börjar tydligt definiera 

mätbara mål och referensvärden från tidigare system (Saffer 2010:60). Genom referensvärde som tid 

kan exempelvis det befintliga systemet mätas och jämföras under designen och när det nya systemet är 

infört kan det utvärderas och bedömas. Enligt Andersen et al. (2013:162) är det organisationens ansvar 

att samla in tänkbara positiva effekter som exempelvis estimerade kvalitetsförbättringar och 

kostnadsbesparingar. Exempel på kostnadsnyttoanalyser är: Return On Investment, ROI (Beynon-

Davies et al. 2013:376) och Prioritering Efter Nytto Grunder, PENG (Tonnqvist 2018:113). Varianter 

av kostnadsnyttoanalyser är Business Case och Proof of Concept. Business Case är ett 

projektinvesteringsunderlag som syftar till att vara ett argument till varför ett projekt bör startas 

(Tonnqvist 2018:513) medan Proof of Concept syftar till att visa om en idé är realiserbar genom att 

demonstrera genom exempelvis en prototyp (Lotsson 2017). 

 

Kostnader i en kostnadsnyttoanalys kan vara resurser som egen personal som tas från linjeorganisationen 

och extern som projektledare eller konsulter (Andersen et al. 2013:164–165). Beynon-Davies et al. 

(2013:376) redogör att kostnader kan vara mjukvara, hårdvara, installation, underhåll, säkerhet, nätverk, 

träning och utbildning. 

 

Nyttor och positiva effekter är enligt Andersen et al. (2013:165) knutna till användningen och bör 

definieras i mätbara och ekonomiska termer. Exempel på positiva effekter är mindre tid att söka efter 

information, mindre klagomål och nöjdare medarbetar som bidrar till en ökad arbetsinsats och högre 

produktivitet (Andersen et al. 2013:166).  

 

2.6 Användarcentrerad design, fyra iterativa aktiviteter 
Benyons (2014:49) övergripande designprocess kan beskrivas med hjälp av fyra olika aktiviteter som 

syftar till att stödja den interaktiva designen med tekniker. De fyra olika aktiviteterna är: utvärdering, 

förståelse, föreställning och design. Designaktiviteten delas in i konceptuell och fysisk design. Den 

konceptuella designen är en beskrivning av systemet på en abstrakt nivå (Benyon 2014:188) medan den 

fysiska designen tar den abstrakta tanken från konceptuell design och översätter den till något konkret 

(Benyon 2014:51).  
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Figur 3: Fyra aktiviteter i användarcentrerad design. Källa Inspirerad av den generella designprocessens fyra 

aktiviteter av Benyon 2014:49, figur 3.1  

 

2.6.1 Förståelse 

Syftet med förståelseprocessen är att designers ska få en insikt om vad människorna gör eller önskar att 

göra med det tilltänkta systemet (Benyon 2014:138). Med hjälp av förståelsen skapas och förbättras 

tekniken vilket bidrar till att det dagliga arbetet med systemet effektiviseras och blir mer angenämt. 

Utöver förståelsen för vad systemet ska göra måste även en förståelse finnas för hur systemet ska passa 

kraven (Benyon 2014:50). Förståelseprocessen kan ses som ett kravarbete (Benyon 2014:138), ett krav 

är vad systemet eller produkten måste kunna göra eller en kvalité som måste uppfyllas (Benyon 

2014:139). Förståelsen är viktigt för att designers ska förstå vilka människor som är involverade i vilka 

aktiviteter och vilken kontext (Benyon 2014:138) för att kunna begripa kraven, förstå möjligheter och 

begränsningar av det system som de ska utveckla (Benyon 2014:50). Kraven alstras genom samverkan 

och diskussioner med människorna som kommer arbeta med det tilltänkta systemet och andra 

intressenter. Intressenter är människor som påverkas av det tilltänkta systemet i den interaktiva 

systemdesignen (Benyon 2014:50). Krav kan samlas in genom olika tekniker: 

 

• Intervjuer – ett effektivt tillvägagångsätt att samla in problem och möjligheter är genom att prata 

med användarna (Benyon 2014:14). 
 

• Berättelser och scenario – är användbara metoder för att få förståelse eftersom berättelser och 

scenario kan fånga nuvarande problem när användaren exempelvis får beskriva en vanlig dag 

(Benyon 2014:144). 
 

• Tidig prototyping – kan användas för att ge uttryck åt scenario med möjlig teknik (Benyon 

2014:144). 
 

• Enkäter – ett frågeformulär som kan användas för att fånga in en stor kravmängd eller när 

avståndet till mottagaren är för stort (Benyon 2014:146–147). 
 

• Kortsorterings tekniker – används för att få en förståelse för hur användare klassificerar och 

kategoriserar saker (Benyon 2014:153). 
 

• Arbeta med grupper och brainstorming – gruppdiskussioner (Benyon 2014:156–157). 
 

• Fältarbete, observationer – iakttagande av när användare utför aktiviteter, ger förståelse och insikt 

om användarens omedvetna arbetsprocess och uppgifter som kan vara svåra att förklara (Benyon 

2014:157).  
 

• Intressentanalys – kartläggning av intressenter och är en utvärderingsgrund för vilka intressenter 

som ska involveras i designdiskussionen (Andersen et al. 2013:58). 
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Figur 4: Förståelseaktiviteten. Källa uppsatsens författare 

 

2.6.2 Utvärdering 

Utvärdering är centralt i interaktiv systemdesign (Benyon 2014:49) och innebär att alla steg i processen 

ska utvärderas, granskas och bedömas med syftet att fastställa om mjukvaran möter de krav och kriterier 

som förväntas (Benyon 2014:214). Det finns olika tekniker för att utvärdera och aktiviteten utvärdering 

är nära kopplat till de andra aktiviteterna i designprocessen (Benyon 2014:215). Det är väsentligt att 

bestämma syftet med utvärderingen för att utröna vilken data som behövs (Benyon 2014:225). I ett 

användarcentrerat handlingssätt utvärderas designen från första början. Det finns två olika varianter av 

utvärdering: expertbaserad metod och deltagarbaserad metod (Benyon 2014:215).  

 

Expertbaserad metod 

Expertbaserad metod utförs med att hjälp av interaktionsdesigners och användbarhetsexperter som 

granskar och bedömer föreställningar av systemet (Benyon 2014:215). Expertbaserade utvärdering är 

ett relativt enkelt och snabbt sätt att utvärdera systemet (Benyon 2014:217). Tack vare experternas 

kunskap och erfarenheter kommer vanliga misstag identifieras vilket följaktligen medför att 

expertutvärderingar med fördel kan användas tidigt i designprocessen. Expertutvärdering kan inte 

ersätta deltagarbaserade utvärderingar eftersom de inte är användarna (Benyon 2014:218). För att 

underlätta förståelsen för den tänkta målgruppen som ska använda systemet kan personas användas i 

syftet (Benyon 2014:215).  

 

• Walk through är ett vanligt tillvägagångssätt inom expertutvärdering och innebär att experten 

går igenom en lämplig uppgift eller scenario av användning (Benyon 2014:217).  
 

• Heuristisk utvärdering hänvisar till olika metoder som en expert undersöker och granskar en 

föreslagen design för att se hur står sig mot en lista av principer och riktlinjer (Benyon 2014:217).  
 

• Cognitive walkthrough är en mycket noggrann pappersbaserad teknik för att kontrollera logiska 

steg i interaktionen och detaljer. (Benyon 2014:219). 

 

Deltagarbaserad metod 

Deltagarbaserad metod genomförs med hjälp av människor som ska använda systemet, det är 

fördelaktigt om dessa deltagare är slutanvändare av det avsedda systemet (Benyon 2014:215). Finns det 

inte möjlighet att få tillgång till slutanvändare fungerar det med andra tillgängliga människor, men inte 

designers som designat det som ska utvecklas eftersom det är svårt att negligera den egna kunskapen 

om systemet (Benyon 2014:218).  

 

• Samverkande utvärdering innebär att deltagarna är aktiva som medutvärderare (Benyon 

2014:221). 
 

• Deltagande heuristisk utvärdering är samma som exportversionen men skillnaden är att 

deltagarna är involverade som arbetsplatsexperter (Benyon 2014:222). 
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• Medupptäckande är en enkel och informell teknik som är bra på att samla in det första intrycket 

och passar bra i de senare stegen i designen. Ett tillvägagångssätt är att observera när människor 

använder systemet och deras direkta kommentarer som kallas thinking aload (Benyon 2014:222). 
 

• Kontrollerade experiment innebär att specifika funktioner av designen utvärderas (Benyon 

2014:222–223). Kontrollerade experiment leder ofta till mätbara resultat, den kvantitativa data 

som samlas in kan bearbetas och analyseras och användas till att mäta genomsnittstider för att 

utföra en viss aktivitet vilket kan jämföras med statistik (Benyon 2014:223).  

 

 
Figur 5: Utvärderingsaktiviteten. Källa uppsatsens författare 

 

2.6.3 Föreställning 

Föreställningsaktiviteten handlar om att låta abstrakta tankar och idéer bli konkreta så att människor kan 

utvärdera dem (Benyon 2014:53). För att uppnå övergången finns det olika tekniker som beror på vart 

man är i designprocessen och vem som ska utvärdera. Föreställning är viktigt dels för att designers ska 

få en uppfattning om användarnas perspektiv men ger också möjligheten att dela idéer med andra 

(Benyon 2014:167).  

 

• Skisser och snapshots – idéer kan enkelt visualiseras med skisser och snapshots visar centrala 

detaljer i ett samspel och är passande till att undersöka olika formgivningar och stilar (Benyon 

2014:168). 
 

• Prototyper – ett konkret sätt att visualisera och reflektera över möjliga designval (Benyon 

2014:175). Det finns många typer av prototyper, från enkla i papper till mjukvaruprototyper.  
g 

• Konkreta scenarios - Specificerat scenario som berör och utarbetar vissa perspektiv mer, som 

design av gränssnitt (Benyon 2014:64). 
 

• Storyboards – serietecknade bilder som beskriver interaktion och ger en känsla av rörelse 

(Benyon 2014:169). 
 

• Moodboard – synlig inspiration som förmedlar en känsla av designen (Benyon 2014:170). 
g 

• Navigationskartor – används för att få insikt om hur människor förflyttar sig i en applikation eller 

på en sajt (Benyon 2014:172).  
g 

• Wireframe - Koncentrerar sig på huvudstrukturen av sidor för en programvara och används flitigt 

för framställning av websidor (Benyon 2014:173). 
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Figur 6: Föreställningsaktiviteten. Källa uppsatsens författare 

2.6.4 Design 

2.44.1 Konceptuell design 

Konceptuell design omfattar det generella syftet med systemet, en beskrivning av systemet på en 

abstrakt nivå (Benyon 2014:188). Konceptuell design innebär att fundera över vad systemet syftar till 

att göra och vilken information samt vilka funktioner som behövs för att nå målet (Benyon 2014:51). 

Det är viktigt att i konceptuell design hålla saker abstrakt och undvika att tänka på hur de ska realiseras. 

Det finns olika tekniker för att arbeta med konceptuell design: 

 

• Användningsfall- kan nyttjas för att beskriva interaktioner (Benyon 2014:210). 
 

• ER- modellering (Entity- relationsship) - visar involverade kärnobjektet för en domän och dess 

relationer (Benyon 2014:200). 
 

• Flödesdiagram- används för att visa ett flöde (Benyon 2014:51). 
 

• Navigeringsdiagram- används för visualisering av navigationsstruktur av websidor (Benyon 

2014:51). 
 

• Rik bild - är ett tillvägagångssätt att för att hitta kärnfunktioner i ett system (Benyon 2014:51).  
 

• Kortsorteringstekniker- används för att förstå hur människor klassificerar (Benyon 2014:189). 
 

• Konceptuella scenario- är abstraktare än berättelser och syftar till att skapa idéer och för att ge 

en uppfattning om systemets krav (Benyon 2014:63). 
 

• Scenario corpus- specificering av scenario på en abstraktionsnivå som fångar lämpliga 

egenskaper som ska beskrivas inom en domän (Benyon 2014:68). 

 

 
Figur 7: Konceptuell design. Källa uppsatsens författare 

 

2.6.4.2 Fysisk design  

Fysisk design berör hur saker ska fungera, hur saker ska kännas och se ut (Benyon 2014:51). Fysisk 

design tar den abstrakta tanken från konceptuell design och översätter den till något konkret. Fysisk 

design innebär att strukturera logiska sekvenser och fördela funktioner och kunskap mellan människor 

och enheter (Benyon 2014:202). Fysisk design består av tre komponenterna: operativ design, 

representativ design och interaktionsdesign. Operativ design anger hur innehållet är lagrat och 

strukturerat samt hur saker hänger ihop. Representativ design berör estetiken och stilen, exempelvis 

färger och former (Benyon 2014:202) medan interaktionsdesign avser fördelning av funktioner mellan 

människor och enheter samt sekvenser av interaktioner. Tekniker som kan användas är:   
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• Dataflödesdiagram- visar logiska steg som behövs för att utföra en interaktion (Benyon 

2014:210).  
 

• Sekvensdiagram- visualiserar interaktioner (Benyon 2014:210).  
 

• Användningsfall- kan nyttjas för att beskriva interaktioner (Benyon 2014:210). 
 

• Tillståndsdiagram- visar hur systemets tillstånd skiftar beroende på användarens handlingar 

(Benyon 2014:210). 

 

 
Figur 8: Fysisk design. Källa uppsatsens författare 

 

2.7 Analysmodell 

 
 

Figur 9: Analysmodell. Källa uppsatsens författare 

 

En analysmodell förklarar delar som huvudsakligen ska studeras, i grafisk eller berättande form och 

vilka relationer som finns mellan studerade delarna (Miles et al. 2014:20). En modell har skapats för att 

sammanfatta och ge översikt av den litteratur som angivits i uppsatsen. Modellen har fyra huvuddelar; 

användarcentrerad design, kunduppfattningar om användarcentrerad design, fyra aktiviteter i 

användarcentrerad design och kostnadsnyttoanalys. 
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Första huvuddelen är användarcentrerad design och visar att användarcentrerad design utmärks av att 

användaren är i fokus och bör involveras i designen (Saffer 2010:33). Andra huvuddelen är 

kunduppfattningar om användarcentrerad design och avser att sammanställa litteraturens funna nyttor 

och motargument med användarcentrerad design. Uppsatsens författare har kategoriserat nyttor i 

antingen organisationsnyttor eller individnyttor. Tredje huvuddelen är fyra aktiviteter i 

användarcentrerad design och sammanställer vilka aktiviteter och tekniker som hör till den övergripande 

designen i användarcentrerad design (Benyons 2014:49). Fjärde huvuddelen är kostnadsnyttoanalys. 

 

Användarcentrerad design har en pil till fyra aktiviteter i användarcentrerad design. Pilen avser att visa 

att den användarcentrerade designen kan omfatta fyra aktiviteter och tillhörande tekniker för att 

involvera användaren. Mellan fyra aktiviteter i användarcentrerad design och kunduppfattningar om 

användarcentrerad design finns en dubbelriktad pil. Den dubbelriktade pilen ämnar synliggöra att 

kunduppfattningar om användarcentrerad design kan ses som både nytta och motargument genom att 

användarcentrerad design kan innefatta aktiviteter och tekniker. Nyttan kan vara att aktiviteterna bidrar 

till användarinvolvering i designen vilket möjligt ökar it- systemets användbarhet, acceptans och 

tillgänglighet (Benyon (2014:76–89) som exempelvis ökar produktiviteten (Maguire 2001:587). 

Motargument kan vara att det är svårt att få tillgång till användare (Eriksson 2007:62) att utföra 

aktiviteterna. Mellan kunduppfattningar och användarcentrerad design finns en dubbelriktad pil och 

kostnadsanalys. Den dubbelriktade pilen och kostnadsanalysen syftar att visa att kundernas 

uppfattningar kan påverkas om en kostnadsanalys utformas genom att ett investeringsunderlag kan 

demonstrera nyttan med investering av användarcentrerad design (Rosenbaum et al. 2000:340). 

 

2.8 Källkritik 

2.8.1 Vald litteratur 

Tryckt kurslitteratur har varit stommen i den aktuella studien. Genom att vald kurslitteratur har 

rekommenderats i it- kurser på universitet är bedömningen att de är tillförlitliga källor. 

Dataskyddsförordningen och vetenskapsrådet är källor som bedöms som trovärdiga eftersom 

dataskyddsförordningen är en lag och att vetenskapsrådet är en myndighet. Andra uppfattade trovärdiga 

källor är två rapporter och tre vetenskapliga artiklar eftersom de vetenskapliga artiklarna har 

kvalitetsbedömts innan publicering och Chaos rapporten har många respondenter och har citerats i andra 

studier samt att ”De sociala intranätens praxis” är en rapport som är utgiven av Mittuniversitets 

forskargrupp. Två magisteruppsatser och en avhandling har nyttjats i uppsatsen och bedöms vara 

pålitliga källor eftersom de har granskats innan publicering. För att beskriva intranät har bland annat 

Blackmore (2001) används och eftersom den är utgiven av ett förlag och har citerats i andra studier har 

den i denna studie bedömts som trovärdig. Hjelms (1996) utgivna bok har nyttjats i den aktuella 

problembakgrunden, eftersom den är utgiven av ett förlag värderas den vara tillräckligt trovärdig för att 

användas i uppsatsen.  Uppsatsen har två artiklar från CIO Sweden och Computer Sweden. Motiveringen 

att använda Dunås (2017) beror dels på att den är någorlunda aktuell vilket är en bristvara bland mina 

källor. Dels att intervjun är med en yrkesverksam individ som ger sin bild av verksamheternas 

utmaningar och möjligheter med digitalisering vilket är av intresse för denna uppsats. Myrén (2008) är 

relevant eftersom den innehåller två intervjuer, dels med Landqvist som forskar om intranät på it- 

universitetet i Göteborg, dels med Skebäck som är affärsområdeschef och ger sina synpunkter på de 

sociala intranäten.  

 

Uppsatsen har mindre trovärdiga källor som två kandidatuppsatser, dessa är inte lika tillförlitliga som 

en magisteruppsats eller en avhandling. Skälet att använda Mlivić och Olssons (2003) kandidatuppsats 

är att deras fallstudie har visat att användarmedverkan minskar användarmotstånd och ökar nöjdheten 

vilket kan ses som en nytta av användarcentrerad design vilket är relevant för uppsatsen. Skälet att 

använda kandidatuppsatsen av Dahlgren et al. (2005) kan också relateras till nyttorna med 

användarcentrerad design eftersom deras studie berör användarinvolvering ut systemutvecklares 

perspektiv. Benyon (2014) refererar till en extern publikation av Williams et al. (2007) genomförda 

fallstudier. Eftersom publikationen endast fanns som betaltjänst lyckades författaren inte att få tillgång 

till den primära källan. Eftersom Benyon (2014) anses vara tillfredställande tillförlitlig för att användas 

som kurslitteratur på Karlstad universitet beslutades att tolkningen av Benyon (2014) kan användas i 
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uppsatsen. Dahlgren et al. (2005) refererar till en extern publikation av Gulliksen och Göranssons (2002) 

utgiven av studentlitteratur. Uppsatsens författare misslyckades att få tillgång till primärkällan eftersom 

boken var utlånad men eftersom kandidatuppsatsen har godkänts innan publicering togs beslutet att 

använda Dahlgren et al. tolkningar, men hänvisningen kan ses som tvivelaktig eftersom uppsatsens 

författare inte själv läst boken.  

 

2.8.2 Kritik 

För att beskriva en användarcentrerad designprocess togs beslutet att endast utgå från Benyons (2014) 

övergripande designprocess. Valet motiveras av att källan är kurslitteratur som bedömas ha god 

tillförlitlighet och att andra modeller som den uppdaterade ISO 9241–210:2010 är en betaltjänst. 

Ytterligare kritik är att uppsatsens källor är äldre, men utifrån bristen av nyare och tillförlitliga källor 

gjordes bedömningen att utgå från trovärdiga källor än nyare osäkra källor.   
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3. Resultat

I resultatet framförs en beskrivning av undersökningsdeltagarna och en tabell med agila begrepp. 

Resultatet har samma struktur som intervjuguiden (bilaga 3). Kapitlet avslutas med en genomgång av 

vad fackförbunden har skrivit i sina egna tidskrifter om problemen för medlemmarna vid användning 

av IT-system, problem som tyder på att användarna inte involverats i systemutvecklingen.     

3.1 Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna i denna studie är en UX- designer, en IT- projektledare och en teknisk 

projektledare som alla tre arbetar med att utveckla intranät på olika företag, vilka diskuteras närmare. 

UX- designern ansvarar för hur slutanvändaren upplever en produkt och i arbetet ingår att kartlägga 

användarnas behov och svårigheter med syftet att utveckla och förbättra produkten.   

IT- projektledaren ansvarar för att projektens mål uppnås. 

Teknisk projektledaren ansvarar för utvecklingsarbetet.  

3.2 Agil begreppstabell 
Två intervjupersoner uppger i undersökningen att de arbetar agilt, begrepp inom agilt som inte förklaras 

av intervjupersonerna förklaras i tabell 2, Agil begreppstabell. 

Tabell 2. Agil begreppstabell 

Begrepp Förklaring Källa 
Cykler Den agila metoden kännetecknas av korta etapper som innehåller 

cykler där arbetet organiseras, genomförs och utvärderas med målet 

att förbättra arbetet. 

Gustavsson 2013:21 

Sprint Används i den agila metoden Scrum och betyder att uppdraget delas 

in i tidsetapper. I sprinten prioriteras krav, prioriterade krav 

överförs till aktiviteter som planeras, utförs, utvärderas och testas 

innan de demonstreras. 

Tonnqvist 2018:52 

Backlog Product Backlog är en förteckning av uppdragets uppgifter. 

Sprint Backlog är sprintens prioriterade arbetsuppgifter. 

Tonnqvist 2018:53 

Produktägare Produktägaren har ansvaret för verksamhetens alla krav och 

prioriterar kraven som ska behandlas i sprinten. 

Gustavsson 2013:56, 

Tonnqvist 2018: 52 

3.3 Nytta med användarcentrerad design i intranät 
Leverantörernas egna uppfattningar om nytta med användarcentrerad design i intranät. 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren förklarar att användarcentrerad design bidrar till att användandet av 

produkten ökar. Genom att involvera användarna ökar relevansen vilket ökar chanserna för att det ska 

bli så mycket nytta som möjligt i slutändan.   
[…] om man arbetar användarcentrerat så kommer själva användandet av produkten att öka relevansen 

för produkten (Teknisk projektl.) 

UX- designer 

UX- designern menar att nyttan med användarcentrerad design i intranät ligger i att användarna är med 

i processen vilket ger klarhet om vad användarna behöver, hur deras dagliga uppgifter ser ut samt att 

slutanvändarna kan testa designade lösningar.  
Genom att använda användaren i processen så får vi klarhet i vad behöver användarna och hur ska vi 

lösa deras problem eller deras dagliga uppgifter som dom behöver göra och också testa med dom 

personerna som faktiskt ska jobba i systemet i slutändan (UX- designer) 

UX- designern lyfter fördelen med intranät utifrån tillgången till slutanvändarna. 
det är ju fördel med att jobba med intranät där man faktiskt har tillgång till slutanvändarna om man 

exempelvis ser till extern webb (UX- designer) 
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UX- designern anser att det inte finns några anledningar att inte använda användarcentrerad design i 

intranät eftersom användarna får ett bättre system som gör dem effektivare och det gynnar 

verksamheten.  
[…] ingen anledning att inte utnyttja den chansen eller den möjligheten för att nyttan blir ju jättestor 

både för användaren som får bättre system att jobba i sitt dagliga arbete och också att dom blir 

effektivare och det gynnar också verksamheten eller organisationen” (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

Nyttan är säger IT- projektledaren att användarna hittar information snabbt. 
det ska hjälpa användarna att hitta informationen snabbt (IT- projektl.) 

 

Leverantörernas egna uppfattningar om kundernas kunskap om användarcentrerad design. 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren uppfattar att i stora projekt är kunskapen god eftersom kunderna ofta har 

en speciellt tillsatt roll eller består av en grupp av beställare med god kompetens inom sina respektive 

områden som är relevanta för affären.  
[…] dom projekten som jag har arbetat med dom stora så uppfattar jag dom som hög för där har man 

ofta en speciellt tillsatt roll eller en speciellt tillsatt grupp (Teknisk projektl.) 

 

man sätter ihop en grupp av beställare som har god kompetens som är relevant för affären (Teknisk 

projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern upplever att majoriteten av kunderna saknar kunskap om UX och användarcentrerad 

design.  
väldigt många som man stöter på förstår inte vad UX eller användarcentrerad design är (UX- designer) 

 

Bristen av kunskap kännetecknas enligt UX- designern av att kunden inte vill störa sina användare samt 

att kunden är rädd för att få information som inte går att hantera. Ett resultat av okunskap från kunden 

leder till att kundens projektgrupp anser sig ha kunskap om användarnas behov.  
det handlar mycket om att de är rädda att fråga för de tror att de ska få liksom så mycket information 

som de inte kan hantera, dom vill liksom inte veta att användarna är missnöjda (UX- designer) 

 

 vi vet vad våra användare vill ha, vi vet hur vi ska lösa det också (UX- designer) 

 

Kunderna som förstår konceptet med användarcentrerad design och UX är positiva till det för att de 

förstår värdet av att involvera användarna menar UX- designern. 
vissa kunder är väldigt positiva till det och det känns ofta som det är dom som förstår värdet av att 

involvera användarna dom förstår hela konceptet med användarcentrerad design (UX- designer) 

 

UX- designern säger avslutningsvis att många av kunderna inte vet vad användarcentrerad design är 

eller dess arbetssätt. 
min erfarenhet säger att många inte vet vad det är och man vet inte hur man ska jobba med det […]  

(UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledarens uppfattning är att kundernas kunskap är väldigt dålig. 
Väldigt dåligt faktiskt (IT- projektl.) 

 

En anledning till att kundernas kunskap är bristfällig är enligt IT- projektledaren att kunderna anser att 

det är tillräckligt med en person som samlar in information från hela företaget. Följden av detta 

tillvägagångssätt blir ibland en one man show istället för att lyssna på användarna.  
en person att samla ihop information från hela företaget…så ibland känner jag att det blir lite one man 

show och för att istället för att försöka få in och lyssna på vad användarna säger (IT- projektl.) 
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Kundens kunskap brister generellt när det handlar om att se helheten i hur intranätet ska användas och 

hur det används förklarar IT- projektledaren. 
Så generellt tror jag att man ska titta på helheten hur ska intranätet användas och hur det används, då 

tror jag att man inte har så bra kunskap om det faktiskt (IT- projektl.) 

 

3.3.1 Organisationsnytta gällande användarcentrerad design i intranät 

Organisationsnytta som leverantörerna uppfattar att kunden har gällande användarcentrerad design i 

intranät. 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren förklarar att kunderna tenderar att specificera nyttor som ökad interaktion 

och deltagande. 
den nytta som kunder tenderar att specificera är som dom är intresserade är ju oftast det här med 

interaktion om den ökade interaktionen om ökat deltagande (Teknisk projektl.) 

 

En annan nytta som den tekniska projektledaren uppfattat från kunden är nya former av interaktion 

utifrån en önskan av en mer levande känsla i intranätet.  
nya former av interaktion mycket därför man oftast fokuserar på att man vill ha in kommentarsfält man 

vill ha likes man vill ha den här lite mer levande känslan (Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren uppfattar även att kunden inser nyttan med att samla in krav från 

användarnas behov eftersom relevansen för att rätt krav och behov specificeras. 
man tar in ekonomi för att ta lägga in faktura faktureringshanteringssystem och det gör ju… och det gör 

det verksamhetsnära arbetet med framtagning av krav av specen… det… det gör till för att öka 

relevansen (Teknisk projektl.) 

 

verktyg som man ska ta fram så involverar man dom som ska använda som mest (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern lyfter flera organisationsnyttor. Den första är att anställda självständigt kan utföra sina 

arbetsuppgifter utan hinder, användarna behöver inte maila runt eller fråga för att hitta information.   
dom får anställda som känner att dom kan utföra sina arbetsuppgifter utan hinder, dom klarar sig 

själva behöver inte maila runt eller hitta en viss person för att hitta information som de behöver i sitt 

arbete (UX- designer) 

 

Andra organisationsnyttor är enligt UX- designern minskat behov av support och att ett bra system 

sparar allas tid. 
mindre it-support, support överlag (UX- designer) 

 

genom att ha ett bra internt system så spara de liksom allas tid (UX- designer) 

 

UX- designern förklarar även nyttan med att användarna upplever att deras åsikter är värdefulla vilket 

medför att projektet blir roligare samt att det blir en positiv spiral där användare sprider sin positiva 

uppfattning vidare.  
helt enkelt roligare projekt (UX- designer) 

 

involverar användarna i processen så känner användarna att dom blir lyssnade och när man gör det så 

kan det också bli en positiv spiral att det sprids vidare (UX- designer) 

 

UX- designern bedömer att användarcentrerad design ger data som motiverar varför vissa val har gjorts 

för icke deltagare som exempelvis styrgrupp och andra användare.  
till exempel ett stort företag om man har en stor styrgrupp som egentligen inte har varit involverade i 

projektet men kommer i efterhand och bara jaha varför gjorde ni såhär så kan det vara bra att ha haft en 

användarcentrerad design där man har lyssnat på användarna och man har gjort tester och man har fått 

fram data som säger att vi borde gå i denna riktningen, för då kan man också motivera varför både för 

styrgrupp och sina användare egentligen att vi gjorde det här på grund av den här datan som vi fick fram 

(UX- designer) 
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UX- designern påstår att om kunden lägger fokus på användarcentrerad design och tar lite av 

användarnas tid så sparar organisationen både pengar och tid och användarna hade haft mindre 

huvudvärk och mindre frustration eftersom systemet hade blivit bättre.  
men hade de istället lagt fokus på en användarcentrerad design och tagit lite av deras användares tid för 

att skapa ett bättre system så hade de i slut ändan sparat både organisationens tid och pengar men också 

användarnas tid och användarna hade haft mindre huvudvärk och mindre frustation för att de inte kan 

lösa sina vardagliga arbetsuppgifter (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren menar att en organisationsnytta som kunden ser är att användarna ska hitta det dom 

söker på ett enkelt sätt vilket är en utmaning eftersom intranätet används av samtliga och det är låg grad 

av skräddasydda lösningar.  
dom hittar det dom behöver det svåra när man, problemet vi stöter på är ju att det är ju ett intranät för 

samtliga det är inte så mycket customizering (IT- projektl.) 

 

En kundvision enligt IT- projektledaren kan vara att genom intranätet ska du hitta allt, där ska alla 

användarnas samarbetsytor finnas samt verktyg som Officepaketet. 
visionen är att intranätet ska vara det är där du ska hitta allting, det är där du ska gå in (skratt) där ska 

du hitta all dina samarbetsytor du har ju även kopplingen till Word och hela Officepaketet  

(IT- projektl.) 

 

Intranätet ska vara den informationskällan som användaren ska nyttja (IT- projektl.) 

 

Intranätet ska kunna nås på både en dator och en mobilenhet förklarar IT- projektledaren. 

 
du ska på mobila enheter kunna titta du ska inte behöva vara fast i en dator (IT- projektl.) 

 

3.3.2 Individnytta gällande användarcentrerad design i intranät 

Individnytta som leverantörerna uppfattar att kunden har när det gäller användarcentrerad design i 

intranät. 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren förklarar att i stora projekt används inte individer utan roller som berör 

åtkomster och rättigheter till just den specifika rollen.  
För att vara helt ärlig så för stora projekt så titta man inte på individer (Teknisk projektl.) 

 

man tittar inte så mycket på individ när man designar system utan man tittar på roller (Teknisk projektl.) 

 

rollerna som man bygger in i ett system som då är åtkomster av och rättighetsroller (Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren upplyser om att i stora projekt tas ingen hänsyn till enskilda individer men 

det finns projekt som har högröstade chefer och som har stor budget som kan påverka. 
Roller är ju individer i slutändan men man tar inte höjd för individerna (Teknisk projektl.) 

 

däremot så är de klart så i stora projekt att det finns alltid sånt som påverkar såna här projekt som en 

och annan individuell chef som är väldigt högröstad som har väldigt stor budget och det är ju sånt som 

kan spela in (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern menar att användarna blir effektiva, tycker det är roligare och kan lösa sina uppgifter 

själva vilket gör att de slipper be andra om hjälp.  
användarna blir effektiva, tycker det är roligare och kan lösa sina uppgifter själv istället för att behöva 

fråga alla (UX- designer) 

 

En annan individnytta menar UX- designern är att användarna slipper att bli frustrerade samt att nytta 

för användaren är nytta för organisationen. 
de slipper bli frustrerade (UX- designer)  
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nyttan för användaren är nytta för organisationen och tvärtom (UX- designer) 

 

UX- designern menar att kunden pratar mycket om att User Experience är viktigt för att skapa system 

som användarna vill ha och behöver. 
kunden snackar mycket om att User Experience och att det är viktigt och att det är viktigt att skapa det 

systemet som användarna behöver och vill ha […] (UX- designer) 

 

Slutligen menar UX- designern att nytta för användaren är nytta för organisationen. 
nyttan för användaren är nytta för organisationen och tvärtom (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren menar att individnyttan är olika och beror på vilken roll användaren har. Vissa 

användare söker endast information om vad det blir för mat medan andra söker nyheter och vissa 

använder intranätet för att kommunicera och som samarbetsyta. 
den är nog väldigt olika, beroende på vilken roll du har en del använder intranätet endast för att hitta 

information om vad är det för mat idag (skratt) andra har det till att läsa nyheter vad händer runt i 

företaget vad händer på min lokala sajt så en del läser bara information medan andra använder intranätet 

för att kommunicera (IT- projektl.) 

 

Andra individnyttor är enligt IT- projektledaren att information kan riktas till olika användare, 

exempelvis kan nyheter och information styras istället för att skicka mail.  
[…] så kan man rikta vad informationen ska gå nyheter och sådär det är mycket det som intranätet 

används till, att få ut information till slutanvändare istället för att maila (IT- projektl.) 

 

IT- projektledaren upplyser om att intranätet kan vara en tvåvägskommunikation för samarbete och en 

envägskommunikation för att sända information.  
samarbete med tvåvägs i stället för helt information (IT- projektl.) 

 

3.4 Argument mot användarcentrerad design i intranät 
Leverantörernas egna uppfattningar om motargument med användarcentrerad design i intranät.  

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren anser att det finns inga motargument för att användarcentrerad design i 

intranät. 
men jag ser inget motargument (Teknisk projektl.) 

 

om vi utgår från dagsläget så finns det bara argument för att arbeta användarcentrerat det vill säga att ta 

fram relevanta och verksamhetsnära lösningar (Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren lyfter däremot risken med högröstade intressenter som kan kräva 

funktionalitet som möjligtvis inte är helt relevant. 
däremot så finns det en risk i såna här processer att somliga stakeholders i beställarens organisation är 

väldigt högröstade och kan kräva funktionalitet med argument användarcentrerat som kanske i 

slutändan inte är helt relevant funktionalitet (Teknisk projektl.) 

 

Med hänsyn till motiveringen med risken med högröstade intressenter och att intranätinförande är 

kostsamma är prioriteringsarbete en viktig del i användarcentrerad design menar den tekniska 

projektledaren.  
prioriteringsdiskussion hos kunden och sen prioritering från och mellan kunden och leverantören 

(Teknisk projektl.) 

 

Jag tror det finns hög medvetenhet om att det finns en risk med att inte ta fram relevanta lösningar för 

det här är kostsamma projekt (Teknisk projektl.) 
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UX- designer 

UX- designern menar att okunskap är ett hinder. Saknar kunden kunskap om användarcentrerad design, 

vad det är samt dess nytta och kunden inte är villig att lyssna utifrån förutfattade meningar som att 

användarcentrerad design är något abstrakt och flummigt. 
min uppfattning är att det är bland annat så vet dom inte vad det är, varför ska vi göra detta och även 

om man förklarar så känns det inte som om de lyssnar för att dom redan innan har bestämt sig för att 

dom tror att det är någon väldigt okonkret som att det blir så här flummigt (UX- designer) 

 

UX- designern menar att nyttan kan vara svår att se. Nyttan kan för vissa upplevas först efter en produkt 

är klar och användarna får testa, testerna ger data som leder till ändringar som leder fram till en bättre 

produkt. 
vilket såklart kan vara svårt för att du ser egentligen inte resultatet av det förens du har gjort hela 

produkten och användarna börjar använda det så du gör testerna och testerna ger dig data men data säger 

ju inte så mycket förens vi gjort ändringar och kommit fram till den slutgiltiga produkten vissa ser det 

så i alla fall, de i projektgruppen förstår inte värdet av det (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren berör att det kan finnas andra samarbetskanaler. 
det finns ju att man har andra samarbetskanaler (IT- projektl.) 

 

Beroende på generation kanske användaren vill ha informationen på olika sätt berättar IT- 

projektledaren. Äldre företag kanske är vana att hitta information på ett sätt medan den yngre 

generationen vill hitta informationen genom andra kommunikationskanaler. 
om man ska jämföra om man ska gå på dom gamla företagen dom är vana att man kan gå in och hitta 

information på det är viset de nya om man tänker den yngre generationen dom hittar ju information på 

annat sätt på andra kommunikationskanaler (IT- projektl.) 

 

3.4.1 Organisations motargument gällande användarcentrerad design i intranät 

Organisations hinder eller motargument som leverantörerna uppfattar att kunden har gällande 

användarcentrerad design i intranät. 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren menar att intranätinförande projekt är kostsamma. 
Jag tror det finns hög medvetenhet om att det finns en risk med att inte ta fram relevanta lösningar för 

det här är kostsamma projekt (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designer nämner tid- och resursbrist som motargument. 
vi har inte tid vi gör det nästa gång (UX- designer) 

vi har tajt budget (UX- designer) 

 

Ett annat motargument är enligt UX- designern bristande kunskap och att kunden inte förstår nyttan med 

att involvera användarna och göra ett gediget arbete som resulterar i ett system som de vill ha och 

behöver, då hade de sparat både tid och pengar. 
hade de lyssnat och förstått UX så hade de förstått att lägger vi tid på det nu och gör ett ordentligt jobb 

och verkligen involverar användarna så vi kan skapa det systemet som dom behöver och vill ha då hade 

de sparat tid och pengar i slutändan (UX- designer) 

 

UX- designern förklarar att kunderna ser användardesign som något flummigt och utifrån en tajt tidplan 

och budget väljer de att istället gissa och tro vad användarna behöver. Hade kunden utgått från 

användarna hade kunderna sluppit senare justeringar och användarna blir effektivare. 
för att de hade inte behövt att göra justeringar deras användare hade blivit effektivare men istället för 

att se det så ser dom ok vi ha en tajt tidsplan vi har tajt budget vi har inte tid att göra de här flummiga 

grejerna utan vi helt enkelt gissar eller tror oss veta vad användarna behöver och vill ha vi gör det på ett 

sätt som passar oss (UX- designer) 

 



27 

 

Ett annat motargument är enligt UX- designern att kunden anser att föreslagna aktiviteter för att uppnå 

användarcentrerad design inte går att applicera för att kunden är för liten eller för stor. 
aktiviteterna användarcentrerad design som ni föreslår går inte att applicera på våran organisation för 

att vi är alldeles för få eller för många (UX- designer) 

 

UX- designern förklarar att kunden kan anse att företaget är för stort eller för litet och att det inte är lönt 

att investera. 
ofta handlar det om vi är för många alltså hur ska vi säga till alla eller det är inte lönt att investera i UX 

när vi är så få (UX- designer) 

 

UX- designern antyder att motargument som pengar och tid inte är bra argument eftersom om kunden 

inte investerar pengar och tid nu så utvecklas ett intranät som inte fungerar och som kanske behöver 

senare justeringar vilket är dyrt, tidskrävande och komplicerat. 
nä för i slutändan om du investerar i det nu så visst projektet kanske tar lite längre tid och kanske kostar 

lite mer men om du inte gör det nu och utvecklar ett intranät som inte funkar och måste göra ändringar 

i efterhand då är det ju betydligt dyrare att mer tidskrävande (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

Enligt IT- projektledaren leder frågan om ägandeskapet till diskussioner eftersom de som äger själva 

intranätet inte ansvarar för allt innehåll eller uppdatering.  
det jag uppfattar är just ägarskapet, i detta fallet är det ju kommunikationsavdelningen som äger 

intranätet men det är inte dom som ansvarar för allt innehåll och där blir det diskussioner, vem ska 

uppdatera vem ska lägga in information (IT- projektl.) 

 

3.4.2 Individ motargument gällande användarcentrerad design i intranät 

Individhinder eller motargument som leverantörerna uppfattar att kunden har gällande 

användarcentrerad design i intranät. 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren menar att när ett nytt verktyg ska införas blir det automatisk ett 

förändringsprojekt och det finns alltid aktörer som ser till sitt eget bästa först.  
Ska man införa ett nytt verktyg så är det ett förändringsprojekt och då finns det alltid aktörer som skriker 

högst åt sitt eget (Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren hävdar att det kan finnas kritiska aktörer som bör identifieras och kartläggas 

utifrån motiv som möjliga risker och problem. 
det finns dom här aktörerna som är kritiska som man behöver identifieras som kanske är problematiska 

det kanske är dom som kan behöver involvera tidigt och så vidare (Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren förklarar risken med att vissa individer är mer högröstade än andra vilket 

kan påverka behovsinventeringen då de som skriker högst möjligtvis får ett större utrymme i 

diskussionen.  
Och det blir ju absolut så att jobbar man användarrelaterat eller användarcentrerat menar jag så och man 

ska gå ut då i organisationer och mappa behov då kommer ju det här momenten med dom som skriker 

högt (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern menar att kunder generellt inte vill störa sina användare i det dagliga arbetet. 
det som jag har märkt är att många stora kunder eller ja kunder överlag vill inte störa sina användare i 

det dagliga arbetet (UX- designer) 

 

UX- designern upplever att projektgruppen tror sig störa sina anställda om de skickar ut frågor eller 

kallar in dem för tester. 
projektgruppen ser det som att vi stör våra anställda om vi ska skicka ut frågor till dom eller kalla in 

dom för att göra tester (UX- designer) 
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En fara med att kunden är rädd för att störa sina användare är enligt UX- designern att användarnas 

behov inte samlas in vilket resulterar i ett oanvändbart system. Eftersom kunden går från ett oanvändbart 

internt system till ett nytt internt system som kanske är lite snyggare men som fortfarande är lika 

oanvändbart.  
så de använder inte sina användare för att de är rädda för att göra det… gör du det inte nu så kanske det 

slutar med att du gick från ett oanvändbart eller dåligt internt system till nytt dåligt internt system som 

möjligen ser lite snyggare ut men fungerar lika dåligt (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren nämner att okunskap kan vara ett hinder. Det kan möjligtvis vara äldre individer som 

inte vågar att trycka och som inte vet hur de ska göra för att hitta information.  
ett företag som är lite äldre är inte alla är nya och man inte vågar att trycka så vet dom inte hur man ska 

använda intranätet det är mer kunskap som är det individuella hur hittar jag hur gör jag […]  

(IT- projektl.) 

 

3.5 Leverantörernas tillämpning av kostnadsnyttoanalyser 

 
Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren klargör att de använder kostnadsnyttoanalyser. Den tekniska projektledaren 

förklarar att de tillämpar en agilmetod som heter Scrum. Metoden är enligt den tekniska projektledaren 

framtagen för komplexa utvecklingsarbeten och där är det hög relevans med kostnad kontra nytta.  
Oja! I allra högst grad […] (Teknisk projektl.) 

 

det är en metod som är framtagen för komplext utvecklingsarbete där det rent naturligt förekommer 

väldigt mycket förändringar och då är det av högsta relevans att man hela tiden har den här costbenefit 

(Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren förklarar att kostnadsnyttoanalyser hjälper till med att balansera idéer mot 

kostnader. 
en kreativ typ som kastar ut sig väldigt mycket fina idéer men som inte alltid är medveten om vad 

kostnaden kan bli i slutändan så det är jätteviktigt att man har med dessa diskussioner hela tiden 

(Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren berättar att de använder Proof Of Concept och en teknisk Proof Of 

Concept i uppstartsfasen. Med hjälp av workshops kan olika funktionaliteter specificeras och 

varierande tester och analyser av utförda rapporter medföra en bra bas för att göra tydliga estimat för 

den faktiska kostnaden menar den tekniska projektledaren.  
Absolut man har alltid en uppstartsfas kan man kalla det, man kan kalla det poc en proof of concept 

(Teknisk projektl.) 

 

i en sån start ingår det workshops där man då börjar speca olika typer av funktionalitet som man faktisk 

skulle ha då (Teknisk projektl.) 

 

ja tester och analyser av utförda rapporter av dom och så vidare allting för att få en så bra bas som 

möjligt och göra tydliga estimat för vad kostnaderna faktisk kan komma att ligga (Teknisk projektl.) 

 

Löpande önskemål under mjukvaruprojektet hanteras med Change request förklarar den tekniska 

projektledaren. 
pucken med Change request som kommer löpande med ett mjukvaruprojekt och det är liksom kundens 

olika önskemål som kommer liksom som strös ut över oplanerade från börjans önskemål som 

tillkommer (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern berättar att hen är själv och har inte hunnit komma så långt i arbetssättet att mätningar 

kan göras eller ens föreslås till kunden.  
Nä inte så långt som vi har kommit nu […] (UX- designer) 
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för att jag är ensam just nu i detta så har vi inte hunnit komma så långt att vi kan mäta eller ens förslå 

att mäta eftersom vi har inte kommit så långt i vårt arbetssätt (UX- designer) 

 

UX- designern menar att de försöker få kunden att definiera mål med vad de vill uppnå med systemet 

och vad de vill få tillbaka av systemet, ett nyttoperspektiv.  
[…] vi försöker få projektgruppen eller kunderna att sätta upp mål, vad ska vi komma, vad vill ni få 

tillbaka av detta systemet (UX- designer) 

 

UX- designern förklarar att de inte räknar på pengar men tiden och glädjen i systemet kan mätas, ett 

exempel är att det ska gå snabbare för en användare att utföra en uppgift. 
ska det istället för att ta en minut för användarna att göra det här ta trettio sekunder… typ att man mäter 

tiden eller mäter glädjen i systemet vi jobbar mer med dom sakerna än just pengar 

 (UX- designer) 

 

Avslutningsvis säger UX- designern att kostnadsnyttoanalyser inte nyttjas men menar att skäl kan anges 

för att arbeta användarcentrerat, exempelvis att organisationen sparar pengar eller minskar frustration 

genom användarcentrerad design. 
så nej vi har inte jobbat med det men man kan ju trycka på argumentet att om ni investerar i en 

användarcentrerad design så kommer ni spara så här mycket pengar eller frustration (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren anser att det är svårt att mäta vinsten och effektivitet vilket har lett till att de inte 

mäter, därav används inte Return On Investment.  
det är väldigt svårt att mäta vad är vinsten hur pass mycket effektivare blir vi för att vi har all information 

på intranätet hur mycket snabbare går det att hitta informationen dom mätningarna har man inte valt att 

göra så nä vi mäter inte det på det viset med Return On Investement (IT- projektl.) 

 

IT- projektledaren anser att ett argument kan vara att information ska hittas snabbare. 
men man kan säga att man ska hitta det snabbare (IT- projektl.) 

 

IT- projektledaren förklarar att tidigare användes vattenfallsmetoden men idag nyttjas agila metoder där 

strävan är att hela tiden prioritera det som ger verksamheten störst nytta.  
tidigare jobbar man mycket med vattenfall nu har man gått in och jobbar mer agilt där vi försöker att 

hela tiden prioritera dom behov som är störst där vi ser att det här får vi ut mest värde det är denna vi 

tror kommer hjälpa verksamheten mest (IT- projektl.) 

 

Kostnader som beräknas är priset för själva systemet och inte verksamhetsnyttan, business case används 

inte berättar IT- projektledaren.   
men business case och sådär det har man inte valt att räkna på här det har mer varit kostnaden för själva 

systemet den här plattformen kostar si och så här mycket går vi till den här plattformen så blir det 

billigare vi får färre licenser ja det är mer den tekniska delen man räknar inte så mycket på verksamheten 

vinsten på det viset (IT- projektl.) 

 

3.6 Hur leverantörerna arbetar med användarcentrerad design i intranät 

3.6.1 Förståelse 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren menar att de arbetar med förståelse med hjälp av user stories som är små 

berättelser om vad kunden önskar göra med systemet.  
men agilt med så kan det räcka att kunden levererar så kallade user stories … små berättelser som inte 

behöver vara längre än att de får plats på post-it lapp, vi vill kunna å det ena och det andra (Teknisk 

projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren förklarar att workshops kan användas för att specificera olika 

funktionaliteter.  
workshops där man då börjar speca olika typer av funktionalitet som man faktisk skulle ha  

(Teknisk projektl.) 
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Den tekniska projektledaren anser att det kan finnas kritiska aktörer som måste kartläggas och 

identifieras. 
det finns dom här aktörerna som är kritiska som man behöver identifieras som kanske är problematiska 

det kanske är dom som man behöver involvera tidigt och så vidare (Teknisk projektl.) 

UX- designer 

UX- designern säger att hen vill driva igenom arbete som berör nuvarande intranät, vad som fungerar 

och inte för att slippa att återuppfinna hjulet. För att göra det måste UX- designern se hur användarna 

använder systemet.  
ja mycket av det arbetet som jag vill driva igenom är att man dels kollar ok ni har ett intranät idag vad 

är det som funkar och vad är det som inte funkar jag vill inte lägga tid på saker återuppfinna hjulet, man 

vill ju plocka ut de delarna av intranätet som är bra och behålla och ta bort de delarna som är dåliga men 

det vet du ju egentligen inte förens du har involverat användarna och ser hur dom använder systemet 

(UX- designer) 

UX- designern berättar att genom att titta på det befintliga intranätet kan olika undersökningar göras. 

Exempelvis, vilken information hittar användarna, används sökfunktioner, nyttjas rätt benämningar samt 

kan användarnas förståelse för navigeringen och informationsarkitekturen studeras.  
vilken information hittar de inte alls kan de använda en sökfunktion till exempel, förstår dom liksom 

hela informationsarkitekturen eller navigeringen (UX- designer) 

UX- designern menar att hens arbetssätt utgår ifrån att undersöka vad användarna behöver och hur det 

ska lösas. 
i mitt arbetssätt försöker jag hela tiden ta reda på vad behöver användarna och hur ska vi lösa det 

(UX- designer) 

För att samla in information använder UX- designern data och utifrån data kan mönster urskiljas vilket 

är viktigt eftersom användarens uttalande och faktiska behov tenderar att vara olika saker.  
jag vill jobba mycket med data och se mönster i data mer än att fråga för som jag sa innan, tendenserna 

är att du frågar en användare och dom säger en sak men jag behöver och jag vill ha det här men dom 

kanske menar något helt annat, för dom säger dom vill ha en sak men om jag hade testat det hade det 

visat något helt annat (UX- designer) 

Usability Scale är ett verktyg som kan användas för att få mätvärden om befintliga funktioner säger UX- 

designern, syftet är dels att få veta vad som ska behållas dels referensvärden att utgå ifrån. 
[…] för att ta reda på vad kan vi behålla vad behöver vi nytt, vad har vi som vi behöver ändra, då 

vill jag gärna ta ett mätvärde typ system usability Scale (UX- designer) 

I usability Scale utgår testet från tio standardiserade frågor, genom testet kan nuläget kartläggas och 

mål kan bestämmas förklarar UX- designern.  
vad är vi i dag och vart vill vi komma det är en sån enkel grej tio standardiserade frågor, vi ligger på 

femtio procent på det här värdet idag vilket inte är så bra och vi vill ligga på över sjuttio i alla fall då 

har man ett mätvärde där (UX- designer) 

Three testing kan användas för att testa navigering och benämningar. 
genom three testing så kan man testa bara isolera alltså testa, bara navigering helt enkelt då kan man 

testa där funkar våra benämningar, förstår folk om jag säger om jag säger en viss sak förstår folk vilken 

information de kommer att hitta i den här benämningen för om man ser till intranät så är det mycket 

information och leder man användaren i fel riktning redan från början med otydliga benämningar så blir 

det ofta så här jag trycker på den och får läsa igenom tjugo benämningar till men då kanske jag ska kolla 

här i stället och så ska man läsa igenom tjugo till där och ändå så vet som inte vart de ska hitta 

informationen vilket skapar frustration (UX- designer) 

Card Sorting är en annan metod som nämns av UX- designern, genom kortsorterings tekniker kan 

grupper av användare sortera och kategorisera olika rubriker och information som användarna anser 
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hänger ihop, utifrån denna kartläggning kan designers kanske urskilja vissa mönster som hjälper till i 

intranätets navigering.  
då kan man använda cardsorting för att exempelvis trettio personer ska sortera femtio olika labels med 

innehåll och då är det ju labels är ju rubrikerna eller navigeringsnoderna som dom då får sortera in i 

olika grupper hur dom skulle vad heter det gruppera information exempelvis personalhandboken och 

semester dom kanske ser att dom sakerna hör ihop och i ett intranät borde de ligga under my employment 

exempelvis från trettio personer så får du dom hur dom skulle se att information var sorterad och 

kategoriserad men det är samma sak där man ser mönster (UX- designer) 

 

UX- designern menar att det är en iterativ process eftersom data insamlas, testas och utvärderas med 

syfte att förbättra förståelsen i systemet.  
[…] det är en iterativ process där data samlas in och utvärderas med syfte att förbättra förståelsen i 

systemet (UX- designer) 

 

Det är bättre att testa än att fråga menar UX- designern dels eftersom man inte vet om man svarar på 

frågan dels får man data och det är lättare att urskilja mönster från data än ur en intervju.  
för att relatera till användarna tycker jag det är mycket bättra att testa än att fråga, du ställer frågor till 

mig nu och jag svarar på dina frågor men jag vet egentligen inte om jag svarar på frågan exakt samma 

är det ju om jag ställer en fråga till en användare och de börjar att babbla om någonting så först och 

främst måste jag förstå vad de menar och jag måste även kunna göra något konkret åt de så jag tycker 

det är enklare att se mönster i data än att tyda den här intervjun (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren förklarar att de använder taskdateintranät för att få fram det som användarna nyttjar 

mest. 
något som heter taskdateintranät där man gick in och fick fram det här är toppgrejerna som användarna 

använder mest (IT- projektl.) 

 

Taskdateintranät används som grund för att ta reda på användarnas behov, de uppgifterna ska vara enkla 

att genomföra anser IT- projektledaren. 
taskdateintranät man använder som grund det är det här användarna behöver det är de här uppgifterna 

de behöver det som ska vara enkelt att finna (IT- projektl.) 

 

Stickprover görs med slutanvändare för att se vilka klick de gör och vilken tid det tar när de ska nå ett 

visst förutbestämt mål denna data kan användas för att se hur det funkar och vid uppföljning.  
sen har man gjort några stick prover ute med kunder då eller med slutanvändare där dom har fått 

uppgifter där dom sitter och kollar liksom leta upp VD i organisationsschemat så följer man vilka klick 

dom tar och hur lång tid det tar och så vidare så har man satt ett mål då innan för att se hur det funkar 

det är mer hur man följer upp det (IT- projektl.) 

 

3.6.2 Utvärdering 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren upplyser om att i den agila metoden som används, utvärderas delleveranser 

i varje cykel sen utförs även en komplett utvärdering i slutet.  
när man arbetar agilt så har man leveranserna, delleveranserna såna iterationer då är det en liten 

utvärdering i slutet av varje cykel sen har man ju också en komplett utvärdering i slutet där man tittar 

på allt möjligt (Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren tydliggör att testprotokoll används vid utvärdering av delleveranser. 
produkten utvärderas tillsammans med kund i delleveranser hela tiden och då följer man testprotokoll 

som är baserade på den funktionalitet som skall fungera och sen har man diskussioner kring det liksom 

(Teknisk projektl.) 

 

Vid varje delleverans får kunden göra tester som funktionstester och acceptanstester berättar den 

tekniska projektledaren. 
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Vid varje delleverans så får kunden också gå in och göra tester… funktionstester, acceptanstester 

faktiskt prova på (Teknisk projektl.) 

UX- designer 

UX- designern säger att i tidigare tester har syftet varit att utvärdera funktionalitet men då har inte mjuka 

värden mäts.  
det var en bra fråga jag har inte bra koll på hur de andra testar, det som de har gjort innan jag börja så 

har de testat funktionalitet de har inte haft det här mjuka värdena som jag då jobbar med 

(UX- designer) 

Genom usability Scale testets tio standardiserade frågor ges kvantitativa värden på användbarhet 

och hur användarna upplever systemet. Vi försöker få kunden att i projektets början definiera vad 

de vill uppnå med systemet och utifrån det kan man använda olika tester för att utvärdera.  
jag nämnde tidigare system usability där kan man ju se användbarhet det är egentligen de här tio 

standardiserade frågorna men det ger dig vad heter det ett kvantitativt värde bara på hur dina användare 

upplever hur användarvänligt upplever användarna systemet (UX- designer) 

Three testing kan användas för att se hur lång tid det tar för användaren att exempelvis hitta information, 

vilket kan utvärderas mot tidigare referensvärden.  
i början av projektet eller i början komma fram till vad är det ni vill åstadkomma vill ni åstadkomma att 

användarna ska hitta mer information då kanske vi ska mäta success failure typ klara de att faktisk hitta 

informationen och det kan man göra genom three test till exempel eller… eller vill man mäta hur lång 

tid något tar […] (UX- designer) 

Det handlar enligt UX- designern om vad kunden vill uppnå och deras krav och utifrån detta finns det 

olika tester som kan användas för att utvärdera om definierade krav, kriterier och mål har uppnåtts.  
alla de grejerna går att mäta men det handlar mer om vad vill kunden komma åt så utifrån deras krav 

eller vi försöker få kunden att definiera vad som är success för er så är det olika test för att se 

(UX- designer) 

Det är deltagare i testerna som utvärderar. 
ja exakt precis i tester (UX- designer) 

IT-projektledare 

IT- projektledaren klargör att de arbetar agilt och då nyttjas tvåveckors sprintar, varje sprint avslutas 

med utvärdering där verksamheten är med och tester med user acceptenstest.  
nu när vi jobbar agilt så blir det ju att i varje sprint så dels är produktägaren med och sätter kraven men 

i varje tvåveckorssprint så är även verksamheten med och testar som user acceptenstest i slutet av 

sprinten (IT- projektl.) 

IT- projektledaren redogör för att de har en testmiljö där utvecklarna utifrån kraven demar vad som 

utvecklats och sen görs tester.  
då har vi en testmiljö där vi man får gå in baserat på kraven sagt ja men det är det här man ska göra så 

visar utvecklarna en demo på en det är det där vi har utvecklat så här går det till och sen får dom gå in 

testa (IT- projektl.) 

3.6.3 Föreställning 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren menar att de arbetar mycket med att konkretisera det abstrakta. 
Vi arbetar mycket med att konkretisera det abstrakta (Teknisk projektl.) 

Den tekniska projektledaren beskriver att arbetet med att konkretisera det abstrakta kan göras med hjälp 

av att kunden beskriver vad de vill ha med hjälp av user stories. En lösningsarkitekt sammanställer 

användarnas berättelser och gör mer utförliga berättelser som kunden sen kan bedöma om dessa är 

korrekta.  
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man kan ha små berättelser som inte behöver vara längre än att de får plats på post-it lapp vi vill 

kunna å det ena och det andra och sen sammanställs då alla de små berättelserna om vad man har för 

önskemål av lösningsarkitekt till lite mer utförligare berättelser som vi förstår det att ni vill kunna 

och så beskriver man det lite mer tydligt i en lite längre text som man lämnar till kunden så läser de 

igenom så bekräftar dom att ja det är precis så här vi vill (Teknisk projektl.) 

 

Visuella skisser kan enligt den tekniska projektledaren användas för att underlätta uppfattningen. 
kopplar in lite mer visuella skisser (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern upplever att det varierar från fall till fall. Ibland har kunden en idé om vad de vill 

åstadkomma och ibland har kunden även frågat sina användare.  
känns som det är från fall till fall vissa gånger har användarna eller projektgruppen eller någon på 

kundsidan en idé om vad de vill göra och vad de vill åstadkomma dom kanske har frågat sina användare 

tidigare och gjort en tolkning av vad de har sagt (UX- designer) 

 

Vissa gånger har kunden anlitat en extern part för att skapa en klickbar prototyp, utifrån prototypen kan 

vi ställa frågor till kunden förklarar UX- designern.  
ibland har de en klickbar prototyp färdig som de har anlitat någon att göra och säger vi vill ha något 

liknande det här och då kan vi ju ställa frågor till dom (UX- designer) 

 

UX- designern meddelar att det i synnerhet är stora företag som lägger resurser på prototyper i syfte att 

verkligen komma fram till något bra. Prototyperna kan ha ett snyggt User Interface men ha bristande 

User Experience och då kan vi med hjälp av prototypen utgå från deras koncept men göra förbättringar 

för att öka användarvänligheten. Framförallt måste användarna involveras för att testa och se om det 

funkar för dom.  
framförallt stora företag och som lägger resurser på det och nu ska vi komma fram till något bra och det 

bror på vilka de har jobbat med tidigare men de kan komma med en prototyp som ser väldigt snygg ut 

den har snyggt UI men är UX egentligen bra i såna här exempelvis flikar eller kan vi göra det bättre 

med exempelvis en identifieringspanel eller ändå ta deras koncept men ändra det lite för att det ska bli 

mer användarvänligt och de kan komma med en prototyp men man måste ändå involvera användare och 

testa av de för det kan mycket väl vara så att projektgruppen har suttit och gjort en prototyp med någon 

och tycker att det här ser skitbra ut men de har inte kollat med sina användare om det funkar för dom 

(UX- designer) 

 

I andra fall och det händer ofta menar UX- designern har kunden en idé, då skapar vi en wireframe eller 

en detaljerad bild utifrån idéen. 
i andra fall och det händer väldigt ofta vi skulle kunna göra så här hur skulle det kunna se ut och då kan 

det vara att vi skapar en wireframe eller en mer detaljerad bild […] (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren berättar att de arbetar med Office 365 och tekniken begränsar deras tillvägagångssätt. 

Idag berättar kunden på en väldigt hög nivå vad de vill kunna göra med systemet, lösningsarkitekten ser 

över kraven och berättar vilka som är möjliga och sen får kunden avgöra vilka lösningar som ska 

utvecklas.  
vi har tidigare att verksamheten har sagt att vill att det ska se ut på det här viset men så har tekniken 

satt stopp för att nä det där funkar inte så vi har vänt på det så att verksamheten får säga jag vill kunna 

göra detta och detta på en väldigt hög nivå så har så har det är faktiskt att säga så har tekniken styr 

(skratt) men vi jobbar med office 365 å det kommer nya grejer hela tiden så då är det… det är faktiskt 

vår arkitekt som kan säga ungefär på det här viset skulle det kunna se ut… vi kanske uppnår fem av sju 

krav… funkar det liksom och sen säger man… det ser vettigt ut och då börjar vi utveckla det  

(IT- projektl.) 

 

Lösningsarkitekten använder prototyper i en utvecklingsmiljö för att visa hur produkten skulle kunna se 

ut och då kan kunden säga ja eller nej säger IT- projektledaren.  
visa i en prototyp i en utvecklingsmiljö där han kan visa så här skulle det kunna se ut och verksamheten 

säger ja eller nej (IT- projektl.) 
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3.6.4 Design 

3.64.1 Konceptuell design 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren förklarar att i den agila metoden Scrum levereras kundens önskemål i form 

av user stories som är små berättelser om vad kunden önskar kunna göra med systemet.   
men agilt med så kan det räcka att kunden levererar så kallade user stories för man ska inte behöva ha 

teknisk kompetens för system eller intranät utan man kan ha små berättelser som inte behöver vara 

längre än att de får plats på post-it lapp, vi vill kunna å det ena och det andra (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern menar att kortsorteringstekniker och trädtestande kan användas för att göra det tydligare 

för användarna och genom teknikerna ges en förståelse över användarnas mentala modell, exempelvis 

hur innehåll ska kategoriseras.  
använda cardsorting å three testning för att göra det tydligare för användarna förstå deras mentala modell 

över hur dom skulle kategorisera innehåll så att det blir intuitivt för dom så då kan man testa för att 

förstå (UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren berättar att krav från kunden omhändertas av lösningsarkitekten som bygger upp olika 

lösningar i en utvecklingsmiljö där hen kan dema lösningen eller visa med printscreens.   
kraven kommer från verksamheten och där tar vår solutionarchitect fram lösning där han kan visa alltså 

det här finns det här kommer komma så kan han så kan han bygga upp den utvecklingsmiljön där han 

kan dema det eller liksom printscreens så här ska det se ut (Teknisk projektl.) 

 

Kraven från kunden samlas i en backlog, produktägaren demonstrerar och visualiserar ibland kraven 

med hjälp av en powerpoint som vi får tolka. 
så kraven samlar vi på en väldigt hög nivå en backlog och sen så om det är mer specifika krav så kan 

dom också samlas i en backlog som vi sen kan visualisera vad som göra så oftast är det så att 

produktägaren i vårt fall gör en powerpoint det här vill jag göra (skatt) så får vi tolka den powerpointen 

(Teknisk projektl.) 

 

3.6.4.2 Fysisk design 

 

Teknisk projektledare 

Den tekniska projektledaren berättar att i den agila metoden Scrum överlämnas olika delleveranser vilket 

möjliggör att kunden kan testa och känna på produkten.  
Vid varje delleverans så får kunden också gå in och göra tester, funktionstester, acceptanstester och 

faktiskt prova på (Teknisk projektl.) 

 

UX- designer 

UX- designern menar att det är olika men att en färdig produkt finns som utgångspunkt, kunden kan se 

vilka komponenter som finns.  
det är olika men i och med att vi har en färdig produkt så är det ju vår utgångspunkt, dom här 

komponenterna har vi så här ser de ut idag (UX- designer) 

 

UX och användarcentrerad design går från kraven, hur ska vi lösa det till hur ska det se ut, hela arbetet 

berör hur det känns att använda systemet och hur det ser ut menar UX- designern.  
sen är ju UX och hela användarcentrerad design det är ju från kraven till hur ska vi lösa det, hur ska det 

se ut funkar det… det är hela arbetat av hur känns det att använda systemet och också hur det ser ut 

(UX- designer) 

 

IT-projektledare 

IT- projektledaren svarar att dels försöker de visualisera kraven, hur de ska se ut dels under sprinten kan 

tester göras. Dessutom testas systemet innan det går till produktion.  
dels är det ju redan i kraven vi försöker visa visualisera hur det ska se ut men sen är det ju under sprintar 

under utvecklingarna där utvecklarna visar under förloppets gång till produktägarana så här ser det ut… 



35 

 

har du några ändringar eller önskemål hur det ska se ut och sen så går ju även dom som är med och 

testar i slutet titta och tycka till (IT- projektl.) 

 

IT- projektledaren berättar att det bara är tre till fyra personer som testar funktionaliteten i slutet av varje 

sprint trots att användarna kan vara över tiotusen. 
men det är bara en grupp på hur många är dom tre fyra stycken som testar av funktionaliteten som går 

ut till över tiotusen då varannan vecka (IT- projektl.) 

 

3.7 Resultat från genomgång av fackförbundens medlemstidningar  
Som nämndes i metodavsnittet gjordes en kompletterande datainsamling från ett helt annat perspektiv 

eftersom perspektivet från leverantörerna inte gick att fastställa på ett tillförlitligt sätt eftersom endast 

tre personer blev intervjuade. I detta avsnitt redogörs för resultaten från denna datainsamling. 

 
Tabell 2, 3, 4 och 5 visar tjugo fackliga tidskrifter som finns på http://www.fackliganyheter.nu/ och 

sökord som används för att hitta användarnas uppfattning om it- system genom fackliga ombud. X i 

tabellerna visar att uppsatsens författare inte funnit något innehåll som berör frågan om användarnas 

uppfattning om it- system utifrån sökordet och vald facklig tidskrift. Då ingen av tidskrifterna gav något 

resultat på sökordet ”intranät” gick författaren vidare med sökorden ”datorn som arbetsplats”, ”den 

interna webben”, ”digital stress”, ”dålig digital kommunikation” och ”användarcentrerad design” med 

syfte att hitta användarnas uppfattning om it- system genom fackliga ombud. Siffrorna visar att 

uppsatsens författare har funnit tidskrifter som rör användarnas uppfattning om it- system utifrån 

sökordet och vald facklig tidskrift samt att siffran länkar till resultatet nedan. 

 

Tabell 2. Fackliga tidskrifter 1–5 

Sökord Fackliga tidskrifter 
Arbetet Arbets 

Världen 

Byggnadsarbetaren Ekonomen Dagens 

arbete 

Intranät X X X X X 
Datorn som 

arbetsplats 
1. 

2. 

X X X X 

Den interna 

webben 
X X X X X 

Digital stress X X X X X 

Dålig digital 

kommunikation 
X X X X X 

Användarcentrerad 

design 
X X X X X 

 

Tabell 3. Fackliga tidskrifter 6–10 

Sökord Fackliga tidskrifter 

Elektrikern Fastighets 

folket 

Handelsnytt Hotellrevyn Ingenjören 

Intranät X X X X X 
Datorn som 

arbetsplats 
X X X X X 

Den interna 

webben 
X X X X X 

Digital stress X X X X 3. 

Dålig digital 

kommunikation 
X X X X X 

Användarcentrerad 

design 
X X X X X 
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Tabell 4. Fackliga tidskrifter 11–15 

Sökord Fackliga tidskrifter 

Journalisten Karriär 
*nekad åtkomst 

Kollega Kommunal 

arbetaren 

Lärarnas 

Intranät X * X X X 
Datorn som 

arbetsplats 
X * X X X 

Den interna 

webben 
X * X X X 

Digital stress X * X X X 

Dålig digital 

kommunikation 
X * X X X 

Användarcentrerad 

design 
X * X X X 

 

Tabell 5. Fackliga tidskrifter 16–20 

Sökord Fackliga tidskrifter 
Polistidningen Publikt Seko 

tidningen 

Transportarbetaren Vård 

Intranät X X X X X 
Datorn som 

arbetsplats 
X X X X X 

Den interna 

webben 
X X X X X 

Digital stress X 4. 

5. 

6. 

X X X 

Dålig digital 

kommunikation 
X X X X X 

Användarcentrerad 

design 
X X X X X 

 

Här redovisas artiklarna där innehållet berör användarnas uppfattning om it- system.  

Referenserna till artiklarna finns i källförteckningen, Fackliga tidskrifter. 

 

1. Lärare slår larm om it-stress i skolan 

Lärarförbundets skyddsombud Kristina Hjelm uppger att lärarna på Mjälgaskolan i Borlänge har ont i 

magen, huvudvärk och sömnlösa nätter till följd av datorer som krånglar.  

Skyddsombudet Hjelm kräver att Arbetsmiljöverket griper in då lärarna upplever situationen som 

allvarlig. Krånglande datorer har enligt skyddsombudet Hjelm medfört att lärarna mår dåligt och 

elevernas skolarbeten ”vid datorn gå förlorade”. Datorerna är endast ett år gamla men har enligt 

Skyddsombudet Hjelm krånglat från början vilket har medfört att lärarna haft konstant stress sen de 

infördes. Tidskrift: ARBETET. 15 maj 2013. 

 

2. Datasystemet knäckte vårdpersonal 

Huvudskyddsombudet Anna Rask- Andersen uppger att ett datorsystem som hanterar patientjournaler i 

Uppsala län har gjort vårdpersonalen sjuka och läkare alarmerar att patienters säkerhet är i fara.  

Datorsystemet är svårhanterligt och har stora brister uppger huvudskyddsombudet Rask- Andersen 

vilket har medfört att personalen är ”sönderstressade” och patienter får vänta.  En läkare uppger att 

datorsystemets brister och osäkerhet drabbar patienterna allvarligt då exempelvis labprover inte har 

kommit fram. Läkaren förklarar att enkla uppgifter kräver många knapptryckningar och säger att ”Jag 

förstår inte att man kan införa ett så dyrt system utan att det är färdigutvecklat och utan att det har 

utvärderats i en liten skala ”. Huvudskyddsombudet Rask- Andersen begärde 2005 att Arbetsmiljöverket 

skulle ingripa och enligt Arbetsmiljöverkets granskning påvisades stora problem med systemet som var 

besvärligt för användarna och en fara för patienterna. Arbetsmiljöverkets inspektion utmynnade bland 
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annat i ett krav på arbetsgivaren att utveckla en plan för hur problemen med datorsystemet skulle lösas 

annars får arbetsgivaren böta 200 000 kronor. Tidskrift: ARBETET. 5 maj 2006. 

 

3. IT på jobbet gör oss stressade 

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som 

huvudmän. Prevent genomförde en studie där drygt 600 yrkesarbetande svenskar fick svara på frågor 

om IT och psykisk belastning. Studien visade att var fjärde anställd har negativa erfarenheter av IT-

system på jobbet och tre av tio anser att de får för mycket information i sitt arbete och har svårt att 

hantera informationsflödet samt att fyra av tio anser att de inte har kontroll. Tidskrift Ingenjören 11 

november 2011. 

 

4. Många faktorer bakom It- stress 

Publikt har utfört en enkätstudie där fackligt förtroendevalda på över 40 myndigheter har ingått. Enkäten 

visar att arbetsplatser som universitet, länsstyrelser, Kronofogden, Brottsförebyggande rådet och 

Allmänna reklamationsnämnden har it- verktyg som orsakar arbetsmiljöproblem för de anställda. De 

problem som ST-representanterna beskriver handlar bland annat om en mångfald av system som inte 

integrerats och svårigheter med system som används sällan. Svaren från enkäten lyfter många 

stressfaktorer som program som kräver en mängd klick eller är svåra att orientera sig i eller att systemet 

inte klarar filstorlekar. På Publikts enkätfråga svarar de flesta fackligt förtroendevalda att berörda 

grupper ”i någon mån” har möjlighet att påverka it-utvecklingen men en fackligt anställd har svarat att 

”Många gånger kommer man på det för sent, i testningen” i enkäten.  

Nertill finns citat från Publiks enkät med fackligt förtroendevalda på statliga arbetsplatser. 

Vi skulle vilja att medarbetare i verksamheten deltar i tidigt skede vid byte av system eller förändringar 

av våra it- system i en större utsträckning (Fackligt förtroende vald) 

Ofta glömmer man att ta med behov och erfarenheter från de med arbetare som direkt berörs, vilket 

påverkar förståelsen för behov i utvecklingen. När man har gjort rätt så blir det mycket bättre. (Fackligt 

förtroende vald) 

Man lyssnar i viss mån till vilka prioriteringar som behövs (Fackligt förtroende vald) 

Vi har många olika system och de »pratar« inte med varandra. Samma sak måste läggas in på flera 

ställen. Semester måste t.ex läggas in på tre olika ställen (Fackligt förtroende vald) 

Tidskrift: Publikt 21 november 2018. 

5. Mycket kvar att göra för en bra it- miljö 

Sommaren 2017 presenterade Saco- förbundet Dik en rapport som visade att medlemmarna varje dag 

lägger ner tjugo minuter på diverse it- strul. Fackförbundet Unionen har också genomfört en studie och 

Unionens medlemmar lägger uppskattningsvis 26,5 minuter varje dag på it- strul och omkring 40 procent 

av de tillfrågade medlemmarna bedömer att it- systemen inte går att lita på samt upplevs systemen svåra att 

lära sig att använda. Tomas Fröstberg som är ombudsman på ST hävdar att it-arbetsmiljön borde vara en 

av de mest prioriterade frågorna på en arbetsplats eftersom de flesta yrken inkluderar någon slags it-

hantering. Tidskrift: Publikt 9 oktober 2018. 

6. Dags att satsa på den digitala arbetsmiljön. 

Tidigare har Publikt berättat om att anställda på Arbetsförmedlingen upplever stress och frustration på 

grund av krånglande it- system. Skyddsombudet Tobias Olsson säger ”Vi ser att många kolleger är på 

gränsen för vad de klarar av”. Justitieombudsmannen har granskat Arbetsförmedlingens ärendesystem 

och fastslår att ärendesystemet hindrar arbetsförmedlarna att följa förvaltningslagens krav eftersom it-

systemet bara har ett begränsat utrymme för texten, vilket är ett allvarligt problem. Tidskrift: Publikt 28 

mars 2018. 
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4. Analys 

Analyskapitlet har samma struktur som intervjuguiden (bilaga 3). 

 

Syftet med studien är att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i 

intranät ur ett leverantörsperspektiv. Syftet med detta kapitel är att ur insamlade data ta fram svar på tre 

frågor: 

1.Vilka nyttor och motargument uppfattar leverantörerna att kunderna har när det gäller 

användarcentrerad design i intranät?   

2. Hur arbetar leverantörerna med användarcentrerad design i intranät?  

3. Hur ser användarnas fackliga ombud på användarnas medverkan i it- systemsinförande?  

 

4.1 Reflekterande analys 
Genom att två av de intervjuade arbetade agilt berättade deltagarna löpande hur de arbetade i designen. 

Undersökaren ville inte avbryta vilket ledde till att intervjupersonerna fick prata fritt vilket innebar att 

vissa frågor i intervjuguiden temat användarcentrerad design inte besvarades efter fråga utan vissa svar 

gavs i samband med andra upplysningar, vilket har påverkat bearbetningen. Ytterligare reflektioner är 

att undersökaren under intervjuerna har upplevt att vissa intervjupersoner har missuppfattat frågorna, 

exempelvis under teman nytta och motargument. Undersökarens upplevelse är att intervjupersonerna 

ibland blandar ihop sina egna uppfattningar med kundens. Författaren övervägde under intervjun att 

formulera frågan igen men beslutade att inte avbryta den intervjuade eftersom den intervjuade kunde 

uppleva att undersökaren ifrågasatt hens svar. Genom att inte kommentera, lyftes nya insikter som 

undersökaren hittills inte mött i litteraturen. Känsla av att intervjupersonerna kanske hade missuppfattat 

frågorna var troligtvis fel eftersom ingen av deltagarna ville ändra sina svar i transkriberingen eller i 

resultatet.  

 

En annan notering är att det är stressande att lova hur lång tid en intervju uppskattningsvis ska ta samt 

en oro för att ljudinspelningen inte fungerar. Oron för att bryta ett löfte och teknikstrul kan ha påverkat 

den intervjuade om hen känt av undersökarens stress. Vidare reflektioner är att intervjufrågorna 

möjligtvis har varit för långa och för övergripande vilket kan ha påverkat hur intervjupersonerna ha 

uppfattat frågan och svarat. Reflektioner under arbetet med resultatet var att det är svårt att hitta en bra 

balans mellan citat och tolkningar från den transkriberade intervjun, vilket är viktigt enligt Patel och 

Davidson (2003:120). Kvale (1997:240) anser att citat bör varar korta eftersom långa citat kan medför 

att läsaren tappar intresset, men utifrån valet att inte ”klippa för mycket” i deltagarnas utsagor och 

påverka läsarens tolkning har vissa citat blivit långa. Citaten kan upplevas som svårlästa eftersom de är 

ordagranna tolkningar från ljudinspelningen.  

 

4.2 Nytta med användarcentrerad design i intranät 
Leverantörernas egna uppfattningar om nytta med användarcentrerad design i intranät.  

Den tekniska projektledaren och UX- designern uppfattar nytta utifrån användarnas involvering i 

designen. Enligt den tekniska projektledaren bidrar användarnas involvering till ökad användning och 

UX- designern lyfter nyttan med att användarnas behov klargörs. IT- projektledaren deklarerar att nytta 

är att användarna hittar information snabbt. Projektledarnas uppfattning om nytta med 

användarcentrerad design i intranät är ökad användning och snabb informationshantering som sker när 

intranätet är i bruk och används, UX- designerns nytta berör istället arbetet med designen. Möjligtvis 

kan svaren kopplas till intervjupersonernas olika yrkesroller och dess skilda erfarenheter. Benyon 

(2014:90) menar att användarcentrerad design syftar till att uppnå användbarhet. Maguire (2001:587) 

anser att användbara system ger ökad produktivitet utifrån att användarna kan arbeta effektivt genom att 

fokusera på uppgiften som ska utföras istället för systemet. Användbarhet är inget som nämns som en 

nytta, dock säger UX- designern att användarcentrerad design ger användarna ett bättre system som gör 

dem effektivare vilket kan tolkas som att användbarhet är en nytta. Även IT- projektledarens uttalande 

”ska hjälpa användarna att hitta informationen snabbt” kan kopplas till att systemet ska vara användbart. 

Tillgänglighet och acceptans är enligt Benyon (2014:76) sammankopplade med användarcentrerad 

design. Genom att undersöka och ta hänsyn till olika användares behov görs systemet tillgängligt 

Benyon (2014:90) vilket ökar användningen och genom att användarna är med i designen ökar 
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acceptansen och engagemanget för att använda systemet (Maguire 2001:587–588). Ingen av 

intervjupersonerna nämner ordagrant tillgänglighet eller acceptans som en nytta av användarcentrerad 

design. Den tekniska projektledaren och UX designern anser dock att nytta med användarcentrerad 

design är användarnas involvering i designen vilket kan kopplas till acceptans. Den tekniska 

projektledaren förklarar att relevansen ökar när användarna involveras vilket möjliggör att nyttan 

maximeras och UX- designern anser att användarnas medverkan bidrar till klarhet om användarnas krav 

och behov som kan länkas till tillgänglighet.  

 

Leverantörernas egna uppfattningar om kundernas kunskap om användarcentrerad design. 

Leverantörernas uppfattning om kundernas kunskap skilde sig åt. Den tekniska projektledaren 

uppfattade att kunskapen är god medan UX- designern påstod att majoriteten av kunderna saknade 

kunskap om användarcentrerad design. IT- projektledaren yttrade ” Väldigt dåligt faktiskt” om kundens 

kunskap. Den tekniska projektledaren menade att i stora projekt har kunden vanligtvis en speciellt tillsatt 

roll eller grupp av beställare med god kompetens inom sina respektive områden som är relevant för 

affären.  UX- designern och IT- projektledaren uppger olika skäl för bristen av kunskap. UX- designern 

nämner dels att kunden inte vill störa sina användare och dels att de är rädda för att få för mycket 

information samt att få veta att användarna är missnöjda. Enligt IT- projektledaren är en orsak att 

kunderna anser att det är tillräckligt med en person som samlar in information från hela företaget, även 

om användarna är över tiotusen. Skillnaden mellan intervjupersonernas uppfattning om kundens 

kunskap om användarcentrerad design kan möjligtvis förklaras genom skilda kunderfarenheter. Den 

tekniska projektledaren kanske mestadels har arbetat med stora projekt med speciellt tillsatta roller 

medan UX- designern och IT- projektledaren har arbetat med projekt där det saknas speciellt tillsatta 

roller vilket påverkat deras uppfattning om kundens kunskap.  

 

4.2.1 Organisationsnytta gällande användarcentrerad design i intranät 

Organisationsnytta som leverantörerna uppfattar att kunden har gällande användarcentrerad design i 

intranät. 

 

4.2.1.1 Användbarhet, acceptans och tillgänglighet 

Genom insamlad empiri finns det vissa likheter mellan organisationsnyttor som kan kopplas till Benyon 

(2014:76–89) resonemang om att användarcentrerad design bidrar till acceptans, tillgänglighet och 

användbarhet. Nyttan med god användbarhet är enligt Benyon (2014:81) ökad effektivitet och 

produktivitet utifrån motiven att informationen presenteras på ett passande sätt vilket optimerar arbetet 

och användarnas tid går till arbetet istället för att leta i systemet. Maguire (2001:587) bedömer också att 

användbara system ger ökad produktivitet utifrån att användarna kan arbeta effektivt genom att 

användaren fokuserar på uppgiften som ska utföras istället för systemet. UX- designerns uppfattning om 

kundens organisationsnytta är att anställda självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter utan hinder, 

användarna behöver inte maila runt eller fråga för att hitta information. Nyttan som kopplas till 

tillgänglighet i användarcentrerad design är att systemet utformas med hänsyn till användarnas olika 

behov vilket medför att användningen av systemet ökar. Den tekniska projektledaren uppfattar att 

kunden inser nyttan med att samla in krav från användarna utifrån skälet att relevansen för att rätt krav 

och behov specificeras. IT- projektledaren förklarar att en organisationsnytta som kunden ser är att 

användarna ska hitta på ett enkelt sätt vilket är en utmaning eftersom intranätet används av samtliga och 

det är låg grad av skräddasydda lösningar. Enligt IT- projektledaren är en kundvision att på intranätet 

ska användarna hitta det som användarna behöver samt att intranätet måste anpassas till användaren, 

exempelvis genom att intranätet ska kunna nås genom mobila enheter. För att öka acceptansen i ett it- 

system är det fördelaktigt att involvera användarna menar Benyon (2014:21), genom att användarna 

medverkar i hela design processen ökar engagemanget för att använda systemet (Maguire 2001:588).  

Likheter finns att finna med UX- designerns uppfattning eftersom hen menar att användarmedverkan 

bidrar till att användarna tolkar att deras åsikter är värdefulla vilket gör projektet roligt samt att det blir 

en positiv spiral som sprids. Maguire (2001:587) anger att användbara system bidrar till ökad acceptans, 

mindre mänskliga fel och mindre behov av support och träning vilket även är en uppfattning som UX- 

designern har. Dessutom förklarar UX- designern att ”genom att ha ett bra internt system så spara de 

liksom allas tid egentligen”. Gulliksen och Göranssons (2002 refererad i Dahlgren et al. 2005:25) lyfter 
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också att ett användarcentrerat förfarande minskar behovet av utbildning eftersom systemet får god 

användbarhet. 

 

En skillnad mellan litteraturen om generella it- system och undersökta intranät är att Benyon (2014:21) 

antyder att en nytta med att använda användarcentrerad design i interaktiva system är att säkerheten ökar 

vilket inte nämns som en uppfattad organisationsnytta i intranät av de intervjuade. Däremot framkom 

det andra uppfattade organisationsnyttor i relation till intranät som ökad interaktion och deltagande. Den 

tekniska projektledaren uttrycker även att kunden vill ha nya former av interaktion och en mer levande 

känsla av intranätet. UX- designern uppmärksammade att genom en användarcentrerad design ges data 

som kan verka som motiv till varför vissa val har gjorts för icke deltagare som exempelvis styrgrupp 

och andra användare. Vidare förklarar UX- designern att organisationen kan spara pengar och tid genom 

att använda användarcentrerad design eftersom systemet blir bättre. Den tekniska projektledarens 

uppfattning om att kunden önskar mer interaktion och en mer levande känsla till systemet kan kopplas 

till Heide (2002:92) beskrivning om moderna intranät. Eftersom de moderna intranäten utgår från en 

pull-modell som innebär att informationsspridningen kan ske var som helst i organisationen samt att 

användarna måste vara aktiva i sin informationssökning (Heide 2002:92). Lundgren et al. (2012:18) 

beskriver intranät med pull-modell som de sociala intranäten och förklarar att fördelen för användarna 

är att de sociala intranäten bidrar till samarbete eftersom hierarkiska och geografiska hinder minskas. 

UX- designerns kunduppfattning om att användarcentrerad design ger databaserade motiv kan kopplas 

till att tillvägagångssättet kan vara dyrt eftersom det tar tid att involvera användarna (Benyon 2014:20) 

och utifrån data kan dessa kostnader motiveras. 

 

4.2.2 Individnytta gällande användarcentrerad design i intranät 

Individnytta som leverantörerna uppfattar att kunden har när det gäller användarcentrerad design i 

intranät. 

 

4.2.2.1 Användbarhet, acceptans och tillgänglighet 

Mlivić och Olsson (2003:65–66) förklarar att användarmedverkan bidrar till att minska 

användarmotstånd och öka tilltron och nöjdheten hos användarna om de får vara med i designprocessen 

vilket kan tolkas som en individnytta med användarcentrerad design. Minskat användarmotstånd och 

ökad tilltro kan relateras till acceptansen för systemet och enligt Benyon (2014:21) ökas acceptansen 

och engagemanget när användarna är med i processen. UX- designern menar att kunder tycker det är 

viktigt att skapa system som användarna behöver och vill ha. 

 
kunden snackar mycket om att user experience och att det är viktigt och att det är viktigt att skapa det 

systemet som användarna behöver och vill ha […] (UX- designer) 

 

Genom att kunderna inser betydelsen av att skapa system som användarna vill ha och behöver samt att 

de är involverade i designprocessen är det möjligtvis så att kunderna ser acceptansen som en 

individnytta. Den tekniska projektledaren förklarar att i stora projekt ser man inte till individer utan till 

roller. Roller berör åtkomster och rättigheter till just den specifika rollen vilket till viss del kan kopplas 

till tillgänglighet eftersom en viss roll behöver åtkomster och rättigheter.  Individnyttor enligt UX- 

designern är att ”användarna blir effektiva” samt att användarna är nöjdare och kan lösa uppgifter själva 

och slipper be om hjälp. God användbarhet bidrar enligt (Benyon 2014:81) till ökad effektivitet eftersom 

information i systemet presenteras på ett passande sätt vilket minskar tiden som användaren måste leta 

i systemet. Användaren kan med minskad ansträngning genomföra arbetet vilket bidrar till produktivitet. 

En annan individnytta menar UX- designern är att användarna slipper att bli frustrerade samt att nytta 

för användaren är nytta för organisationen. 

 

En central strävan i användarcentrerad design är att uppnå användbarhet, tillgänglighet och acceptans 

(Benyon 2014:76–89) och med tidigare resonemang är det möjligtvis så att kundernas uppfattning om 

individnyttor ur leverantörens perspektiv kan kopplas till dessa. Men enligt IT- projektledaren skiljer 

individnyttan beroende på användarnas roller. IT- projektledaren förklarar att vissa användare endast 

söker information om dagens lunch medan andra nyttjar intranätet som samarbetsytor vilket kan tolkas 

som att en del önskar en envägskommunikation samtidigt som andra vill ha en tvåvägskommunikation 
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(Heide 2002:91–92). En individnytta som nämns av IT- projektledaren är att information kan riktas till 

olika användare, exempelvis kan nyheter och information styras istället för att skicka mail vilket inte 

nämns som en individnytta i litteraturen med generella it-system. Möjligtvis beror det på att intranätets 

slutanvändare är kända utifrån dess roller och att det är lätt att rikta informationen.  

 

4.3 Argument mot användarcentrerad design i intranät 
Leverantörernas egna uppfattningar om motargument med användarcentrerad design i intranät. 

Tonnqvist (2018:97–98) förklarar att pengar, tid och kvalitet är viktiga delar i ett projekt som påverkar 

varandra. Genom Tonnqvists (2018:97–98) beskrivning tvingas kunderna oftast prioritera vilken av tid, 

pengar och kvalité som är viktigast. Lindberg (2006:22) hävdar att pressas kunden att välja mellan tid 

och användbarhet prioriteras vanligtvis tiden vilket enligt Lindberg (2006:22) är olönsamt ut ett 

ekonomiskt perspektiv eftersom systemet blir mindre effektivt. Att arbeta användarcentrerat innebär att 

användarna involveras i designprocessen vilket kostar enligt Benyon (2014:20) och Rosenbaum et al. 

(2000:340) antyder att det vanligtvis saknas resurser som pengar och tid för användbarhet. Eriksson 

(2007:62) lyfter problematiken med att samla in krav eftersom det kan vara svårt att få tillgång till olika 

intressenter, vilket är utmärkande för användarcentrerad design (Saffer 2010:33). Ingen av de 

intervjuade leverantörerna nämnde uttryckligen resurser som tid och pengar som upplevt motargument 

till användarcentrerad design. Den tekniska projektledaren ansåg att  

 
om vi utgår från dagsläget så finns det bara argument för att arbeta användarcentrerat det vill säga 

att ta fram relevanta och verksamhetsnära lösningar (Teknisk projektl.) 

 

Utifrån skälet att framställa relevanta och verksamhetsnära lösningar kan det möjligtvis vara så att 

kvalitén är viktigast för den tekniska projektledaren. Den tekniska projektledaren belyser däremot en 

risk med användarcentrerad design och det är att vissa individer är mer högröstade än andra. Faran med 

högljudda intressenter är enligt den tekniska projektledaren att påstridiga individer i större grad påverkar 

vilken funktionalitet som samlas in och deras åsikter är inte alltid relevanta. Därför är det viktigt att ha 

prioriteringsdiskussioner med kunden menar den tekniska projektledaren. Den tekniska projektledaren 

anser att det finns en hög medvetenhet hos kunden att ta fram relevanta lösningar eftersom det är 

kostsamma projekt. Den tekniska projektledarens noterade risk med högröstade individer i 

användarcentrerad design är intressant och relevant eftersom tidigare studier inte uppmärksammat faran 

och att användarcentrerad design strävar efter att ta hänsyn till olika användarnas behov (Benyon 

2014:76). 

 

Rosenbaum et al. (2000:340) förklarar att ett motargument till användarcentrerad design är att kunden 

inte uppfattar nyttan med investeringen och att bristen på kostnadsnyttoanalyser leder till svårigheter att 

bevisa värdet av användarcentrerad design. Ytterligare motargument till användarcentrerad design är 

bristande förståelse och kunskap för användbarhet (Rosenbaum et al. 2000:340). UX- designern anser 

att nyttan med användarcentrerad design kan vara svår att uppskatta eftersom nyttan uppstår efter 

produkten är klar och kan användarna testa, komma med förbättringsförslag som slutligen leder till en 

bättre produkt. UX- designern menar att bristande kunskap är ett hinder eftersom kunden saknar kunskap 

om vad användarcentrerad design är och vilken nyttan den medför samt att kunden ibland har 

förutfattade meningar som att användarcentrerad design är abstrakt. Eriksson (2007:62) förklarar att ett 

nytt it- system medför förändringar vilket kan leda till ett psykologiskt motstånd, men psykologiskt 

motstånd är inget som intervjupersoner nämner som ett upplevt motargument. Däremot anger IT- 

projektledaren ett annat motargument i relation till användarcentrerad design i intranätet och det är att ” 

[…] man har andra samarbetskanaler”. Beroende på generation kanske användarna vill ha informationen 

på olika sätt förklarar IT- projektledaren, äldre företag kanske är vana att hitta information på ett sätt 

medan den yngre vill hitta informationen på andra kommunikationskanaler. Utifrån IT- projektledarens 

uppfattning om att olika generationer önskar motta information på skilda sätt och att andra 

samarbetskanaler kan vara ett motargument kan en tänkbar lösning vara användarcentrerad design. 

Eftersom användarcentrerad design enligt Benyon (2014:76) strävar efter att göra it- systemet 

tillgängligt kan användarnas behov kartläggas. Genom att identifiera att olika generationer har olika 

behov kanske ett intranät med en blandning av publisher- push modell och pull-modell kan vara en 

nyckel eftersom traditionella och modernare kommunikation ges (Heide 2002:91–92). 
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4.3.1 Organisations motargument gällande användarcentrerad design i intranät 

Organisations hinder eller motargument som leverantörerna uppfattar att kunden har gällande 

användarcentrerad design i intranät. 

Motargument till användarcentrerad design kan vara olika typer av resurser som tid, pengar och 

användare. Skälet till att användarcentrerad design kan ses som ett motargument är att 

tillvägagångssättet fodrar involvering av användare (Saffer 2010:33) vilket kostar pengar enligt Benyon 

(2014:20). Rosenbaum et al. (2000:340) har undersökt hinder för strategisk användbarhet och resultatet 

visade att resurser är ett hinder eftersom det vanligtvis saknas pengar för användbarhet och tiden är 

pressad. Användarcentrerad design erfordrar användarmedverkan i alla designsteg (Saffer 2010:33) och 

enligt Eriksson (2007:62) kan det i kravinsamlingen vara svårt att få tillgång till olika intressenter på 

grund av tidsbrist. Den tekniska projektledaren antyder att intranätinförande projekt är 

kostnadskrävande och UX- designern nämner kundargument som ”vi har inte tid vi gör det nästa gång” 

och ”vi har tajt budget”.  

 

UX- designern hävdar att motargument som pengar och tid inte är bra argument för om kunden inte 

investerar pengar och tid i användarcentrerad design utvecklas ett intranät som inte fungerar och som 

kanske behöver efterföljande justeringar vilket är dyrt, tidskrävande och komplicerat. Utifrån UX- 

designens resonemang om att pengar och tid inte är giltiga motargument kan det även vara så att UX- 

designen uppfattar att okunskap är ett hinder eftersom kunden inte ser nyttan med användarcentrerad 

design. Rosenbaum et al. (2000:340) anser att ett hinder mot användarcentrerad design är okunskap samt 

att kunden inte ser värdet av sin investering. UX- designern förklarar att kunden ser användarcentrerat 

design som något abstrakt och utifrån kundens snäva budget och tidplan väljer kunden att gissa sig till 

användarnas behov.  

 
vi ha en tajt tidsplan, vi har tajt budget, vi har inte tid att göra de här flummiga grejerna utan vi helt 

enkelt gissar eller tror oss veta vad användarna behöver och vill ha (UX- designer) 

 

UX- designerns uppfattning om kunden liknar Lindbergs (2006:22) ståndpunkt att om kunden måste 

välja mellan användbarhet och tid, prioriteras oftast tiden framför användbarheten. IT- projektledarens 

uppfattning om kundens argument mot användarcentrerad design i intranätet skilde sig från övriga 

intervjudeltagare och litteratur eftersom hen förklarade att ägandeskap av intranätets innehåll leder till 

diskussioner.  

 
det jag uppfattar är just ägarskapet, i detta fallet är det ju kommunikationsavdelningen som äger 

intranätet men det är inte dom som ansvarar för allt innehåll och där blir det diskussioner, vem ska 

uppdatera, vem ska lägga in information (IT- projektl.) 

 

UX- designern nämnde ett annat motargument som inte heller diskuteras i litteraturen och det är att 

kunderna anser att aktiviteterna i användarcentrerad design inte går att applicera på deras organisation 

eller företag eftersom de antingen är för få anställda eller för många.  

 

4.3.2 Individ motargument gällande användarcentrerad design i intranät 

Individhinder eller motargument som leverantörerna uppfattar att kunden har gällande 

användarcentrerad design i intranät. 

Funna motargument till användarcentrerad design i studier om systemutveckling och generella it- 

system berör bristande resurser och bristande kunskap om användarcentrerad design som leder till att 

kunden inte ser värdet av att investera (Rosenbaum et al. 2000:340). Motargumenten tid och pengar 

samt bristande kunskap som leder till att kunden inte uppfattar nyttan av investeringen kopplar 

uppsatsens författare till organisationen eftersom det är organisationen som är beslutsfattande.  

 

Eriksson (2007:62) nämner att förändringar som ett it-system medför kan leda till psykologiskt motstånd 

från både kunden och dess användare. Att användaren är negativt inställd till förändringen tolkas i 

uppsatsen som ett individhinder till användarcentrerad design. Den tekniska projektledaren menar att 

när ett nytt verktyg ska införas blir det automatisk ett förändringsprojekt och det finns alltid aktörer som 
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ser till sitt eget bästa först. Den tekniska projektledaren förklarar risken med att vissa individer är mer 

högröstade än andra vilket kan påverka behovsinventeringen eftersom de som skriker högst möjligtvis 

får ett större utrymme i diskussionen. Den tekniska projektledaren hävdar att det kan finnas kritiska 

aktörer som bör identifieras och kartläggas utifrån motiv som möjliga risker och problem. 

 
det finns dom här aktörerna som är kritiska som man behöver identifieras som kanske är 

problematiska det kanske är dom som kan behöver involvera tidigt (Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledarens resonemang överensstämmer med Erikssons (2007:62) uppfattning om att 

it- system innebär förändringar som påverkar individer. Utifrån den tekniska projektledarens intervju 

framkommer det att vissa individer är kritiska och andra individer ser till sitt egna bästa och det kan vara 

bra att tidigt identifiera dessa individer.  

 

Skillnader mellan insamlad litteratur om motargument till användarcentrerad design i generella it- 

system och empiri är att IT- projektledaren nämner att kunden uppfattar bristande kunskap som ett 

individhinder. IT- projektledaren förklarar att äldre företag vet ibland inte hur de ska nyttja intranätet 

utifrån rädsla. UX- designerns perspektiv om kundens uppfattning om individhinder eller argument mot 

användarcentrerad design i intranätet skiljer sig också från litteraturen eftersom UX- designern nämner 

att kunder generellt inte vill störa sina användare i det dagliga arbetet. 

 
det som jag har märkt är att många stora kunder eller ja kunder överlag vill inte störa sina 

användare i det dagliga arbetet (UX- designer) 

 

UX- designern upplever att projektgruppen tror sig störa sina anställda om de skickar ut frågor eller 

kallar in användarna till tester. En fara med att kunden är rädd för att störa sina användare är enligt UX- 

designern att användarnas behov inte samlas in vilket resulterar i ett oanvändbart system. Då går kunden 

enligt UX- designern från ett oanvändbart internt system till ett nytt internt system som kanske är lite 

snyggare men som fortfarande är lika oanvändbart.  

 

4.4 Leverantörernas tillämpning av kostnadsnyttoanalyser 
En kostnadsnyttoanalys är enligt Andersen et al. (2013:161) en ekonomisk bedömning om projektet ska 

startas eller inte. För att lyckas med ett projekt är det därför väsentligt att innan projektet börjar tydligt 

definiera mätbara mål och referensvärden från tidigare system (Saffer 2010:60). Saffer (2010:60) anser 

att det finns svårigheter med att mäta interaktiv design genom exempelvis kostnadsnyttoanalysen Return 

On Investment. Saffer (2010:60) framför en möjlig anledning till svårigheten att mäta interaktivdesign 

och förklarar att indirekta värden som utveckling, design och mänskliga resurser värderas lägre än 

direkta värden som siffermål vilket resulterar i att de prioriteras lägre när det är tids- och resursbrist.  

 

IT- projektledaren uppger att kostnadsnyttoanalyser som Return On Investment inte används utifrån 

skälen att det är svårt att mäta vinsten och effektiviteten vilket Saffer (2010:60) nämner som en 

svårighet. IT- projektledaren förklarar att de idag nyttjar agila metoder. Enligt IT- projektledaren innebär 

agila metoder en strävan efter att prioritera verksamhetsnytta dock används inte Business Case för att 

räkna på verksamhetsnytta. UX- designern tillkännager att hen är själv och har inte kommit så långt i 

sitt arbetssätt att mätning kan göras eller ens föreslås till kunden, dock förklarar UX- designern att 

leverantören försöker få kunden att definiera nyttoperspektiv. Nyttoperspektiv är enligt UX- designern 

att kunden sätter upp mål med vad de vill uppnå med systemet och vad de vill få tillbaka av systemet. 

Avslutningsvis säger UX- designern att kostnadsnyttoanalyser inte används, men att användarcentrerad 

design är ett argument som kan spara pengar och minska frustration.  

 
så nej vi har inte jobbat med det men man kan ju trycka på argumentet att om ni investerar i en 

användarcentrerad design så kommer ni spara så här mycket pengar eller frustration  

(UX- designer) 

 

Den tekniska projektledaren är den enda av de tre intervjuade som angav att kostnadsnyttoanalyser 

används och säger ”Oja! I allra högst grad […]”. Den tekniska projektledaren förklarar att de tillämpar 
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en agilmetod som heter Scrum, Scrum är enligt den tekniska projektledaren framtagen för komplexa 

utvecklingsarbeten och där är det hög relevans med kostnad kontra nytta. Fördelen med att använda 

kostnadsnyttoanalyser är enligt projektledaren att kostnadsnyttoanalyser hjälper till med att balansera 

idéer mot kostnader. 

 
en kreativ typ som kastar ut sig väldigt mycket fina idéer men som inte alltid är medveten om vad 

kostnaden kan bli i slutändan så det är jätteviktigt att man har med dessa diskussioner hela tiden 

(Teknisk projektl.) 

 

Den tekniska projektledaren berättar att de använder Proof Of Concept och en teknisk Proof Of Concept 

i uppstartsfasen. Med hjälp av workshops kan olika funktionaliteter specificeras och varierande tester 

och analyser av utförda rapporter medför en bra bas för att göra tydliga estimat för den faktiska 

kostnaden menar den tekniska projektledaren.  

 

I intervjuerna framkom det att den tekniska projektledaren var den enda av de tre som använde 

kostnadsnyttoanalyser. Den tekniska projektledaren arbetar agilt och hävdar att i komplexa 

utvecklingsarbeten är det hög relevans med kostnad kontra nytta. IT- projektledaren anger att de arbetar 

agilt men trots det används inte kostnadsnyttoanalyser med skälet att det är svårt att mäta vinsten och 

effektiviteten. I en tidigare fråga om leverantörernas uppfattning om kundernas kunskap var det bara 

den tekniska projektledaren som ansåg att kundernas kunskap var god medan de andra ansåg kundernas 

kunskap som bristande. Möjligtvis finns det en koppling till kundernas kunskap och 

kostnadsnyttoanalyser genom att nyttan blir tydligare för kunden om det finns mätvärden istället för 

endast argument.  Rosenbaum et al. (2000:340) menar att bristen på kostnadsnyttoanalyser medför att 

kunden inte ser nyttan med investeringen av användarcentrerad design. 

 

4.5 Hur leverantörerna arbetar med användarcentrerad design i intranät 

4.5.1 Förståelse 

Förståelseaktiviteten är en av fyra aktiviteter i Benyon (2014:49) övergripande designprocess. Avsikten 

med förståelseaktiviteten är att designers ska få en insikt om vad människorna gör eller önskar att göra 

med det tilltänkta systemet för att kunna skapa och förbättra systemet så att det dagliga arbetet 

effektiviseras och blir mer angenämt (Benyon 2014:138). Förståelseprocessen kan ses som ett 

kravarbete (Benyon 2014:138), ett krav är vad systemet eller produkten måste kunna göra eller en kvalité 

som måste uppfyllas (Benyon 2014:139). Förståelseaktiviteten är betydelsefull genom att den stödjer 

designers med förståelsen för vilka användare som ska använda systemet eller produkten och i vilket 

sammanhang.  

 

Samtliga tre intervjupersoner svarar att det arbetar med förståelse. Den tekniska projektledaren förklarar 

att de arbetar agilt och med hjälp av user stories, som är små berättelser om vad kunden önskar göra 

med systemet ges förståelse.  

 
men agilt med så kan det räcka att kunden levererar så kallade user stories för man ska inte behöva ha 

teknisk kompetens för system eller intranät utan man kan ha små berättelser som inte behöver vara 

längre än att de får plats på post-it lapp, vi vill kunna å det ena och det andra  

(Teknisk projektl.) 

 

Vidare berättar den tekniska projektledaren att workshops kan nyttjas för att specificera olika 

funktionaliteter samt att det kan finnas kritiska aktörer som måste identifieras och kartläggas.  Andersen 

et al. (2013:58) beskriver att intressenter kan kartläggas genom exempelvis en intressentanalys, för att 

utgöra en grund för utvärdering av vilka intressenter som ska inkluderas i diskussioner om designen. IT- 

projektledaren anger att de likt den tekniska projektledaren arbetar agilt men förklarar att de använder 

Taskbased Intranet för att få fram det som användarna nyttjar mest. 

 
något som heter Taskbased Intranet där man gick in och fick fram det här är toppgrejerna som 

användarna använder mest (IT- projektl.) 
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Taskdateintranät används som grund för att kartlägga användarnas behov och de uppgifterna ska vara 

enkla att genomföra anser IT- projektledaren. IT- projektledaren berättar också att stickprover görs med 

slutanvändare och att denna data kan påvisa om systemet fungera och resultatet användas till 

uppföljningar. UX- designern säger att ”i mitt arbetssätt försöker jag hela tiden ta reda på vad behöver 

användarna och hur ska vi lösa det”. UX- designern förklarar att hen vill driva igenom arbete som berör 

nuvarande intranät, vad som fungerar och inte för att slippa att återuppfinna hjulet. För att göra det måste 

UX- designern se hur användarna använder systemet. Genom att titta på det befintliga intranätet kan 

användarnas behov av information och önskade benämningar undersökas menar UX- designern samt 

ges en förståelse för användarnas navigering och informationsarkitektur. För att samla in information 

använder UX- designern data och genom data kan mönster urskiljas vilket är viktigt säger UX- designer 

eftersom användarens uttalande och faktiska behov tenderar att vara olika saker. UX- designern nämner 

flera tekniker som används för att ge förståelse för användarnas behov. Usability scale är ett verktyg 

som enligt UX- designern kan användas för att få mätvärden om befintliga funktioner. Syftet med 

Usability scale är dels att få insikt om vad som ska sparas dels referensvärden att utgå ifrån förklarar 

UX- designern. Usability scale utgår från tio standardiserade frågor, genom testet kan nuläget 

kartläggas och mål kan definieras menar UX- designern. Three testing kan användas för att testa 

navigering och benämningar uppger UX- designern. Card sorting är en annan metod som nämns av 

UX- designern.  Card sorting kan enligt UX- designern användas av grupper av användare för att 

sortera och kategorisera olika rubriker och information som användarna anser hänger ihop. Utifrån 

denna kartläggning kan kanske vissa mönster urskiljas som hjälper till i intranätets navigering 

förklarar UX- designern. UX- designern menar att förståelsen är en iterativ process eftersom nya 

data insamlas som testas och utvärderas med syfte att förbättra förståelsen i systemet.  

[…] det är en iterativ process där data samlas in och utvärderas med syfte att förbättra förståelsen i 

systemet (UX- designer) 

Det är bättre att testa än att fråga menar UX- designern dels eftersom att användaren inte vet om hen 

svarar på frågan dels ges data och det är lättare att urskilja mönster från data än ur en intervju. UX- 

designerns reflektion om att det är bättre att testa än att fråga kanske förklarar varför ingen av 

intervjupersonerna har nämnt intervju eller enkäter (Benyon 2014:14, 146–147) som teknik för att få 

förståelse. Likheter med Benyons (2014) nämnda tekniker är att kortsorteringstekniker, workshops och 

berättelser (User stories) används för att få en förståelse för användarna och deras krav. Utöver dessa 

nämns Taskbased Intranet, Three testing och Usability scale av intervjupersonerna. Tekniker i 

förståelseaktiviteten i teorin som inte nämns i intervjuerna är tidig prototyping, scenario, brainstorming, 

fältarbete och observationer (Benyon 2014:144, 156–157). Genom att UX- designern förklarar att hen 

vill driva igenom arbete som berör nuvarande intranät för att slippa att återuppfinna hjulet kan det 

möjligen vara så att observationer och fältarbete utförs.  

4.5.2 Utvärdering 

Benyon (2014:49) menar att utvärdering är en central aktivitet i interaktiv systemdesign. Syftet med att 

utvärdera alla designsteg är att bedöma och granska om mjukvaran möter de kriterier och krav som 

förväntas (Benyon 2014:214). Benyon (2014:225) anser att det är viktigt att fastställa avsikten med 

utvärderingen för att kunna fastställa vilken data som erfordras. Det finns flera olika tekniker för att 

utvärdera, utvärderingen kan delas in i expertbaserad metod och deltagarmetod (Benyon 2014:215). Den 

expertbaserade metoden genomförs med antingen interaktionsdesigners eller användbarhetsexperter 

som på ett enkelt och relativt snabbt sätt utvärdera systemet (Benyon 2014:215, 217). I deltagarbaserade 

utvärderingar är det individer som ska använda systemet som granskar och utvärderar (Benyon 

2014:215). Alla tre intervjupersoner svarar att de arbetar med utvärdering. Både den tekniska 

projektledaren och IT- projektledaren förklarar att de arbetar agilt och i den agila metoden utvärderas 

delleveranser i varje cykel samt att en fullständig utvärdering sker i slutet. På frågan om vilka tekniker 

som används vid utvärdering säger den tekniska projektledaren att vid utvärdering av delleveranser 

används testprotokoll där produkten utvärderas utifrån beslutad funktionalitet med kund samt att kunden 

får göra funktionstester och acceptanstester.  
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produkten utvärderas tillsammans med kund i delleveranser hela tiden och då följer man 

testprotokoll som är baserade på den funktionalitet som skall fungera och sen har man diskussioner 

kring det liksom (Teknisk projektl.) 

IT- projektledaren berättar att varje tvåveckorssprint avslutas med en utvärdering och då görs det 

användaracceptans tester. IT- projektledaren redogör även att de har en testmiljö där utvecklarna utifrån 

kraven demar vad som utvecklats och sen görs tester. UX- designern förklarar att tidigare har endast 

funktionalitet utvärderats i företaget där hen arbetar. Enligt UX- designern handlar det om vad kunden 

vill uppnå, deras krav och utifrån detta finns det olika tester som kan användas för att utvärdera 

om definierade krav, kriterier och mål har uppnåtts. UX- designern menar att genom usability scale 

testets tio standardiserade frågor ges kvantitativa värden på användbarhet och hur användarna 

upplever systemet. UX- designern säger att de försöker få kunden att i projektets början definiera 

vad de vill uppnå med systemet och utifrån det kan olika tester användas för att utvärdera. Utöver 

usability scale kan Three testing användas för att kontrollera hur lång tid det tar för användaren att 

exempelvis hitta information, vilket kan utvärderas mot tidigare referensvärden. Som svar på frågan 

om det är deltagare som utvärderar svarar UX- designern att ”ja exakt precis i tester”. 

Genom intervjuerna görs tolkningen att alla tre leverantörer använder deltagare vid utvärdering utifrån 

att UX- designern på en rak fråga svarar att deltagare testar samt att den tekniska projektledaren 

förklararar att ”produkten utvärderas tillsammans med kund […]” och IT- projektledaren säger att 

användaracceptans tester görs. Ingen av de tre intervjupersonerna nämner expertutvärdering eller 

tillhörande metoder som Walk through, Heuristisk utvärdering, Cognitive walkthrough och inte heller 

att de använder personas som enligt Benyon (2014:215) anser kan öka förståelsen för den tilltänka 

målgruppen. Ett tänkbart skäl kan möjligtvis vara att undersökaren inte uttryckligen frågade om de olika 

teknikerna som kopplas till expert och deltagarutvärdering. Enligt UX- designern finns det olika tester, 

men det beror på vad kunden vill uppnå och deras krav vilket kanske förklarar varför inte några 

deltagarutvärderings metoder heller nämndes trots att intervjuerna tyder på att deltagarutvärderingar 

görs. UX- designern säger i intervjun att Three testing kan användas i utvärdering för att kontrollera hur 

lång tid det tar för användaren att exempelvis hitta information och denna mätning kan utvärderas mot 

tidigare referensvärden. Three testing påminner om kontrollerade experiment (Benyon 2014:222–223) 

där specifika funktioner av designen utvärderar och jämförs. UX- designerns resonemang om att det 

finns olika tester men att det beror på vad kunden vill uppnå med intranätet liknar Benyons (2014:225) 

åsikt om att det är viktigt att fastställa avsikten med utvärderingen för att kunna fastställa 

vilken data som erfordras. 

4.5.3 Föreställning 

Föreställningsaktiviteten handlar om att låta abstrakta tankar och idéer bli konkreta så att människor kan 

utvärdera dem (Benyon 2014:53). För att uppnå övergången från abstrakt till konkret finns olika tekniker 

som kan användas och valet av metod beror på hur långt man kommit i designen och vem som ska 

utvärdera (Benyon 2014:53). Föreställning är viktigt dels för att designers ska få en uppfattning om 

användarnas perspektiv men också möjligheten att dela sina idéer med andra (Benyon 2014:167). 

Benyon (2014: 168–177) nämner skisser, snapshots, prototyper, konkreta scenario, storyboards, 

moodboards, navigationskartor och wireframe som olika tekniker som kan användas i 

föreställningsaktiviteten.  

Den tekniska projektledaren menar att ”Vi arbetar mycket med att konkretisera det abstrakta”. Den 

tekniska projektledaren beskriver att arbetet med att konkretisera det abstrakta kan göras med hjälp av 

att kunden beskriver vad de vill ha med hjälp av user stories. En lösningsarkitekt sammanställer 

användarnas berättelser och gör mer utförliga berättelser som kunden sen kan bedöma om dessa är 

korrekta. Vidare förklarar den tekniska projektledaren att virtuella skisser kan användas för att underlätta 

uppfattningen. UX- designern antyder att det arbetar med föreställning utifrån att UX- designern 

beskriver att kunden ibland har en idé om vad de vill åstadkomma och vissa gånger har kunden anlitat 

en extern part för att skapa en klickbar prototyp. Utifrån prototypen kan frågor ställas till kunden 

förklarar UX- designern.  
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ibland har de en klickbar prototyp färdig som de har anlitat någon att göra och säger vi vill ha något 

liknande det här och då kan vi ju ställa frågor till dom (UX- designer) 

 

UX- designern meddelar att det i synnerhet är stora företag som lägger resurser på prototyper i syfte att 

verkligen komma fram till något bra. Prototyperna kan ha ett snyggt User Interface men ha bristande 

User Experience och då kan leverantören med hjälp av prototypen utgå från deras koncept men göra 

förbättringar för att öka användarvänligheten. Framförallt måste användarna involveras för att testa och 

se om det funkar för dom anser UX- designern. I andra fall och det händer ofta menar UX- designern 

har kunden en idé, då skapar vi en wireframe eller en detaljerad bild utifrån idéen. IT- projektledaren 

berättar att de arbetar med Office 365 och tekniken begränsar deras tillvägagångssätt. IT- projektledaren 

förklarar att idag berättar kunden på en väldigt hög nivå vad de vill kunna göra med systemet, 

lösningsarkitekten ser över kraven och berättar vilka som är möjliga och sen får kunden avgöra vilka 

lösningar som ska utvecklas. Lösningsarkitekten använder prototyper i en utvecklingsmiljö för att visa 

hur produkten skulle kunna se ut och då kan kunden säga ja eller nej säger IT- projektledaren.  

 
visa i en prototyp i en utvecklingsmiljö där han kan visa så här skulle det kunna se ut och verksamheten 

säger ja eller nej (IT- projektl.) 

 

Intervjupersonernas berättelser antyder att de alla tre arbetar med föreställning i varierad omfattning. 

Tekniker som nämns är user stories, utförliga berättelser, virtuella skisser, klickbara prototyper, 

detaljerade bilder och prototyper i utvecklingsmiljöer. Både den tekniska projektledaren och IT- 

projektledaren nämner att de använder en lösningsarkitekt. Dock verkar det som att lösningsarkitektens 

uppgift skiljer sig eftersom den tekniska projektledaren förklarar att lösningsarkitekten sammanställer 

användarnas berättelser och gör mer utförliga berättelser som kunden sen kan bedöma om dessa är 

korrekta. IT- projektledaren menar däremot att lösningsarkitekten ser över kraven och berättar vilka som 

är möjliga och sen får kunden avgöra vilka lösningar som ska utvecklas genom att tekniken begränsar 

möjliga val.  

 

4.5.4 Design 

4.5.4.1 Konceptuell design 

Konceptuell design omfattar det generella syftet med systemet, en beskrivning av systemet på en 

abstrakt nivå (Benyon 2014:188). Konceptuell design innebär att begrunda vad systemet syftar till att 

göra, vilken information och vilka funktioner som behövs för att nå målet (Benyon 2014:51). Det är 

viktigt att i konceptuell design hålla saker abstrakt och undvika att tänka på hur de ska realiseras. Det 

finns olika metoder för att arbeta med konceptuell design och några tekniker som kan användas är 

användningsfall, ER- modellering, flödesdiagram, navigeringsdiagram, kortsorteringstekniker, 

scenarios och rik bild (Benyon 2014:51).  

 

Den tekniska projektledaren förklarar att i den agila metoden Scrum levereras kundens önskemål i form 

av user stories. IT- projektledaren arbetar likt den tekniska projektledaren agilt och förklarar att krav 

från kunden omhändertas av lösningsarkitekten som bygger upp olika lösningar i en utvecklingsmiljö 

där hen kan dema lösningen eller visa med printscreens.  Kraven från kunden samlas i en backlog, 

produktägaren demonstrerar och visualiserar ibland kraven med hjälp av en powerpoint som 

leverantören får tolka. UX- designern menar att card sorting och three testing kan användas för att göra 

det tydligare för användarna samt ger dessa verktyg en förståelse över användarnas mentala modell över 

exempelvis hur saker ska kategoriseras.  

 
använda cardsorting å three testning för att göra det tydligare för användarna, förstå deras mentala 

modell över hur dom skulle kategorisera innehåll så att det blir intuitivt för dom […]  

(UX- designer) 

 

Utifrån de tre intervjuerna framkommer det att leverantörerna arbetar med olika tekniker för att beskriva 

systemet på en abstrakt nivå. Teknikerna som nämns av intervjupersonerna är user stories, three testing, 

att lösningar demas i en utvecklingsmiljö, användning av powerpoint, printscreens samt card sorting. 

Cardsorting är den enda tekniken som överensstämmer med Benyons (2014:51) uppräknade metoder 
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för konceptuell design. Benyon (2014:51) hävdar att det är viktigt att i konceptuell design hålla saker 

abstrakt och undvika att tänka på hur de ska realiseras vilket skiljer sig från IT- projektledarens skildring. 

IT- projektledaren berättar att krav omhändertas av en lösningsarkitekt som bygger upp olika lösningar 

i en utvecklingsmiljö där lösningsarkitekten kan dema lösningen eller visa med printscreens. 

 

4.5.4.2 Fysisk design 

Fysisk design berör hur saker ska fungera, hur saker ska kännas och se ut (Benyon 2014:51). Fysisk 

design tar den abstrakta tanken från konceptuell design och översätter den till något konkret. Fysisk 

design innebär att strukturera logiska sekvenser och fördela funktioner och kunskap mellan människor 

och enheter. Den tekniska projektledaren berättar att i den agila metoden Scrum överlämnas olika 

delleveranser vilket möjliggör att kunden kan testa och känna på produkten.  

 
Vid varje delleverans så får kunden också gå in och göra tester, funktionstester, acceptanstester och 

faktiskt prova på (Tekniska projektl.) 

 

IT- projektledaren svarar att dels försöker de visualisera kraven, hur de ska se ut och dels under sprinten 

kan tester göras dessutom testas systemet innan det går till produktion. IT- projektledaren berättar att 

det bara är tre till fyra personer som testar funktionaliteten i slutet av varje sprint trots att användarna 

kan vara över tiotusen. UX- designern menar att det är olika utifrån att de erbjuder en färdig produkt 

som utgångspunkt, men kunden kan se vilka komponenter som finns.  

 
det är olika men i och med att vi har en färdig produkt så är det ju vår utgångspunkt, dom här 

komponenterna har vi så här ser de ut idag (UX- designer) 

 

Den tekniska projektledaren och IT- projektledaren förklarar att de arbetar agilt och i varje sprint testas 

produkten vilket möjliggör att kunden kan se hur intranätet är tänkt att fungera och se ut vilket enligt 

Benyon (2014:51) utmärker fysisk design. UX- designern tydliggör att de erbjuder en färdig produkt 

som startpunkt vilket gör det möjligt för kunden att se vilka komponenter som finns. Avslutningsvis 

säger UX- designern att UX och användarcentrerad design går från kraven, hur ska vi lösa det till hur 

ska det se ut, hela arbete berör hur det känns att använda systemet och hur det ser ut. Ingen av Benyons 

(2014:210) tekniker: dataflödesdiagram, sekvensdiagram, användningsfall och tillståndsdiagram nämns 

under intervjun. Orsaker kan vara att leverantörerna arbetar agilt och/ eller har en färdig produkt att utgå 

ifrån. Genom det iterativa arbetet får kunden testa och utvärdera vilket ger designerns information om 

vilka logiska steg som utförs samt att en färdig produkt ger begränsningar men också en konkret 

visualisering av hur saker ska fungera, hur saker ska kännas och se ut. 

 

4.6 Analys från genomgång av fackförbundens medlemstidningar 
Uppsatsens författare har sökt igenom fackliga tidskrifter med sökorden: ”intranät”, ”datorn som 

arbetsplats”, ”den interna webben”, ”digital stress”, ”dålig digital kommunikation” och 

”användarcentrerad design”, se kapitel 3.7. Uppsatsens författare hittade inget som specifikt benämns 

intranät. Det som finns är några tidskrifter om fackliga ombud som utrycker att it-systemen gör att 

anställda mår dåligt och att säkerheten hotas. Som också framgick av kapitel 3.7 så informerar olika 

fackförbund att användarna mår dåligt över IT- system. På Publikts enkätfråga svarar de flesta att 

berörda grupper ”i någon mån” har möjlighet att påverka it-utvecklingen. Men svaren indikerar att det 

inte alltid fungerar särskilt väl. ”Många gånger kommer man på det för sent, i testningen”, skriver en av 

de fackliga företrädare som svarat på enkäten. 

 

Datainsamlingen från fackföreningstidskrifterna går inte att använda i analysmodellen eftersom 

artiklarna inte är tillräckligt uttömmande. Citaten och tolkningarna från fackföreningarnas tidskrifter 

tyder på att användarna inte är speciellt involverade i systeminförskaffandet. Detta är synnerligen 

intressant eftersom leverantörerna uppfattar att de arbetar användarcentrerat samt att leverantörerna 

uppger att de nyttjar aktiviteterna förståelse, utvärdering, föreställning och design som Benyon 

(2014:49) uppger kan användas för att involvera användarna i designen.  
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5. Slutsatser 

Kapitlet berör studiens slutsatser och begränsningar samt förslag om framtida studier. 

 

Utifrån en jämförelse mellan litteraturstudien, intervjudata samt analys kommer de slutsatser som 

värderas som viktigast återges.  

 

Studiens syfte var att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i 

intranät ur ett leverantörsperspektiv. Utifrån syftet utvecklades tre undersökningsfrågor. 

1.Vilka nyttor och motargument uppfattar leverantörerna att kunderna har när det gäller 

användarcentrerad design i intranät?  

2. Hur arbetar leverantörerna med användarcentrerad design i intranät?   

3. Hur ser användarnas fackliga ombud på användarnas medverkan i it- systemsinförande?  

 

5.1 Nytta med användarcentrerad design 
Leverantörernas egna uppfattningar om nytta med användarcentrerad design i intranät kan förenas med 

att intranätet blir användbart, tillgängligt och accepterat enligt Benyons definition eftersom nyttor som 

nämns är effektivare användare, tydlighet kring användarnas behov och användarinvolvering i designen. 

Genom leverantörernas yrkesroller som projektledare och UX- designer identifierades nyttor med 

användarcentrerad design i både designarbetet och efter införandet av intranätet. 

 

Leverantörernas uppfattning om kundens kunskap kring användarcentrerad design skilde sig. Den 

tekniska projektledaren uppfattade kundernas kunskap som god medan UX- designern och IT- 

projektledaren ansåg att kunskapen var bristande och rent av dålig. Leverantörernas skilda uppfattningar 

beror möjligen på skiftande kunderfarenheter samt att i projekt där kunden avsätter speciella roller för 

projektet så uppfattas kunskapen som god hos kunden.  

 

5.1.1 Organisationsnytta gällande användarcentrerad design i intranät 

Studiens resultat tyder på att kundens uppfattade organisationsnyttor med användarcentrerad design i 

intranät enligt leverantörernas perspektiv är användbarhet, acceptans och tillgänglighet. Exempelvis 

nämner UX- designern att rätt krav och behov specificeras vilket möjligtvis ökar intranätets 

tillgänglighet eftersom systemet utformas för användarna och dess kontext (Benyon 2014:90). Genom 

att UX- designern uppger att användarcentrerad design medför att användarna upplever att de involveras 

ökar troligtvis intranätets acceptans (Maguire 2001:587–588) och ett mindre behov av support länkas 

till att systemet blir användbart (Maguire 2001:587). 

 

Nya upptäckter i studien är dels att leverantörerna tror att kunden uppfattar att ökad interaktion är en 

organisationsnytta med användarcentrerad design, dels att tillvägagångssättet medför data som kan 

verka som motiv till beslut om designen. Den ökade interaktionen kan vara en strävan för 

organisationerna att gå mot decentraliserade informationsflöden och utgå från en pull-modell (Heide 

2002:92). Organisationsnyttan med pull- modellen och decentraliserade informationsflöden är enligt 

(Lundgren et al. 2012:18) att information och kunskap samlas på ett ställe vilket underlättar 

uppdateringar samt att samarbete ökar. Genom att användarcentrerad design är kostnadskrävande 

(Benyon 2014:20) är det relevant att på ett faktamässigt sätt kunna motivera beslutade val.  

 

5.1.2 Individnyttor gällande användarcentrerad design i intranät 

Studiens resultat antyder att kundens uppfattade individnyttor med användarcentrerad design i intranät 

enligt leverantörernas perspektiv är användbarhet, acceptans och tillgänglighet eftersom användarna blir 

effektivare, får ett system som önskas och att roller ger åtkomster. Genom att intranätet är användbart 

blir användarna effektiva (Benyon 2014:81) och genom roller ges åtkomster som gör intranätet 

tillgängligt för användarens roll och att användarna får vad de önskar kan öka acceptansen för intranätet.   

 

Enligt studiens resultat går det att urskilja att projektledarnas perspektiv om kundens uppfattning till 

individnytta utgår från roller, åtkomster och att styra information. Medan UX- designern uppger att 

kundens uppfattade individnyttor bland annat ger gladare användare som har mindre huvudvärk och 
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mindre frustration. Möjligen kan skillnaden bero på att projektledarna har mer kontakt med 

kundbeställaren och att UX- designern har mer kontakt med användarna vilket har påverkat deras 

uppfattningar.  

 

5.2 Argument mot användarcentrerad design i intranät 
Leverantörernas egna uppfattning om motargument till användarcentrerade design i intranät berör inte 

bristande resurser som tid och pengar vilket kan vara motargument till användarcentrerad design 

(Benyon 2014:20). UX- designern lyfter att kundens bristande kunskap och förståelse för nyttan med 

användarcentrerade design är ett motargument vilket även Rosenbaum et al. (2000:340) anser är ett 

motargument. En risk med användarcentrerad design är enligt den tekniska projektledaren högröstade 

individer som påverkar behovsinventeringen till sin egna favör vilket är en fara eftersom inte relevanta 

behov samlas in. IT- projektledaren menar att andra samarbetskanaler är ett motargument och antyder 

att den yngre generationen söker information på andra kommunikationskanaler. 

 

5.2.1 Organisations motargument gällande användarcentrerad design i intranät 

Kundernas uppfattade argument mot användarcentrerad design i intranät enligt leverantörerna är tid, 

pengar och bristande kunskap om användarcentrerad design som medför att investeringen kan vara svår 

att uppfatta. Samtliga uppräknade motargument finns i litteraturen om användarcentrerad design. 

Benyon (2014:20) bedömer att användarcentrerad design är dyrt eftersom det tar tid att involvera 

användarna och Rosenbaum et al. (2000:340) anser att bristande kunskap och brist av 

kostnadsnyttoanalyser leder till att kunden inte ser nyttan med investeringen. Eriksson (2007:62) menar 

att det i kravinsamling kan vara svårt att få tillgång till intressenter och i användarcentrerad design bör 

användarna involveras i alla designsteg (Saffer 2010:33) men detta är inget som framkommer som ett 

hinder i intervjuerna. Däremot anser kunden att företaget kan vara för stort eller för litet för 

användarcentrerade aktiviteter och att det inte är lönt att investera. IT- projektledaren uppger att 

ägandeskapet är ett motargument eftersom det uppstår diskussioner om vem som ska vara ansvarig för 

innehållet i intranätet. 

 

5.2.2 Individ motargument gällande användarcentrerad design i intranät 

Studiens resultat antyder att kundernas uppfattade individmotargument till användarcentrerad design i 

intranät enligt leverantörerna är att förändringar leder till att individer: ser till sitt eget bästa, kan vara 

kritiska och högröstade. Eriksson (2007:62) menar att ett it- systems införande innebär förändringar 

vilket kan påverka användarna negativt och att användarna kan utveckla ett psykologiskt motstånd. 

Erikssons (2007:62) nämnda orsak kan kopplas till att användarna är kritiska, högröstade och ser till sitt 

egna genom att de möjligen upplever en oro för vad förändringen ska innebära för dem personligen och 

genom att vara högröstad och kritisk försöker de kontrollera förändringen. Nya upptäcker i studien är 

att kunderna tror sig störa sina användare om de skickar ut frågor eller kallar in dem för tester vilket är 

behövligt i användarcentrerad design enligt Saffer (2010:33). 

 

5.3 Leverantörernas tillämpning av kostnadsnyttoanalyser 
Enligt studiens resultat är det endast den tekniska projektledaren som använder kostnadsnyttoanalyser. 

Möjligen finns det ett samband mellan användning av kostnadsnyttoanalyser och leverantörernas 

uppfattning om kundernas kunskap. Den tekniska projektledaren ansåg att kundernas kunskap om 

användarcentrerad design var god medan övriga två ansåg den som bristfällig och uppger att 

kostnadsnyttoanalyser inte används. Genom att kostnadsnyttoanalysen ger mätvärden istället för endast 

argument blir det tydligare för kunden om nyttan med investeringen och enligt Saffer (2010:60) är det 

viktigt att tydligt definiera mätbara mål och referensvärden innan projektet påbörjas för att projektet ska 

lyckas.  

 

5.4 Hur arbetar leverantörerna med användarcentrerad design i intranät 
Studiens resultat visar att de tre intervjuade leverantörerna använder sig av aktiviteterna förståelse, 

utvärdering, föreställning och design för att arbeta med användarcentrerad design i intranät. Dessa 

aktiviteter lyfter, som uppsatsen visat, Benyon (2014:49) fram i sin studie.  
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5.4.1 Förståelse 

Resultatet visar att tekniker som används för att få förståelse är workshops och card sorting som nämns 

av Benyons (2014:153, 156) som insamlade metoder där workshop liknas med att arbeta med grupper 

samt user stories som kan liknas med Benyon (2014:144) berättelser. Utöver dessa nämns Taskbased 

Intranet, Three testing och Usability scale av leverantörerna som tekniker för att få förståelse. Möjligen 

används intressentanalyser eftersom den tekniska projektledaren anser att kritiska aktörer måste 

kartläggas och identifieras. UX- designern menar att det är bättre att testa än att fråga vilket kanske kan 

förklara varför ingen av leverantörerna nämnt intervju eller enkäter som teknik för att få förståelse.  

5.4.2 Utvärdering 

Studiens resultat visar att samtliga leverantörer arbetar med utvärdering och att deltagarna är 

involverade. Utvärderingstekniker som användes var testprotokoll, funktionstester, 

acceptanstester, usability scale, three testing. UX- designern nämnde att det finns olika tester och valet 

beror på kundens krav vilket möjligen förklarar varför inga av litteraturens nämnda tekniker angavs.  

5.4.3 Föreställning 

Studiens resultat visar att samtliga leverantörer arbetar med föreställning. Tekniker som nämns är user 

stories, utförliga berättelser, virtuella skisser, klickbara prototyper, detaljerade bilder och prototyper i 

utvecklingsmiljöer. 

5.4.4 Design 

5.5.4.1 Konceptuell design 

Studiens resultat visar att samtliga leverantörer arbetar med olika tekniker för att beskriva intranätet på 

en abstrakt nivå. Tekniker som nämns i intervjuerna är user stories, three testing, printscreens, att 

lösningar demas i en utvecklingsmiljö, användning av powerpoint, samt card sorting. Card sorting eller 

kortsorteringstekniker är den enda metoden som överensstämmer med Benyons (2014:51) uppräknade 

metoder för konceptuell design. Möjligen kan three testing liknas med Benyons (2014:51) nämnda 

navigeringsdiagram utifrån UX- designerns beskrivning av att three testning kan användas för att förstå 

användarnas mentala modell och hur användarna kategoriserar innehållet i intranätet. 

5.4.4.2 Fysisk design 

Studiens resultat visar att samtliga leverantörer arbetar med fysisk design, projektledarna förklarar att 

de arbetar agilt och i varje sprint testas produkten vilket möjliggör att kunden kan se hur intranätet är 

tänkt att fungera och se ut vilket enligt Benyon (2014:51) utmärker fysisk design. UX- designern 

tydliggör att de erbjuder en färdig produkt som startpunkt vilket gör det möjligt för kunden att se vilka 

komponenter som finns.  

5.5 Användarperspektivet sett genom fackföreningstidningar 
Citaten och tolkningarna av fackföreningarnas tidskrifter tyder på att användarna inte är speciellt 

involverade i systeminförskaffandet och att användare mår dåligt över it- system vilket är intressant 

eftersom intervjuade leverantörer upplever att de arbetar användarcentrerat i designen av intranät.  

5.6 Kritik och begränsningar 
Syftet i den aktuella studien var att undersöka kunduppfattningar och användning av användarcentrerad 

design i intranät ur ett leverantörsperspektiv. För att besvara studiens syfte valdes ett deduktivt arbetssätt 

med teori som berörde användarmedverkan i systemutveckling och it- system i allmänhet eftersom 

uppsatsens författare saknade specifika undersökningar om intranät. Genom upplevd brist av litteratur 

och studier om användarcentrerad design i intranät och kunders uppfattningar hade det möjligtvis varit 

bättre att välja ett induktivt tillvägagångsätt och utgå från empiri. Nackdelen med ett induktivt arbetssätt 

är att forskningsprocessen i större omfattning blir partisk enligt Patel och Davidson (2003:23) samt att 

den teoretisk grundförståelsen hade saknats vilket möjligen hade påverkat den nya kunskapen negativt, 

eftersom informationen av intervju inte hade haft en grund att etableras på.   
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Valet att använda kvalitativa intervjuer gjordes utifrån studiens syfte eftersom syftet berörde 

uppfattningar. Genom utförda kvalitativa intervjuer fick leverantörerna delge sina erfarenheter och 

uttrycka sig med egna ord, vilket resulterade i många intressanta upptäckter. Tyvärr var intresset för att 

delta svagt vilket möjligtvis påverkade resultatet eftersom en godtycklig fördelning inte kunde göras 

samt att resultatets generaliserbarhet har påverkats. Som nämndes i metodavsnittet gjordes en 

kompletterande datainsamling från ett helt annat perspektiv eftersom perspektivet från leverantörerna 

inte gick att fastställa på ett tillförlitligt sätt eftersom endast tre personer blev intervjuade. Genom att 

inkludera citat och tolkningar från fackföreningarnas tidskrifter i uppsatsen uppmärksammades att 

användarna kanske inte är speciellt involverade i systeminförskaffandet. Vilket är intressant eftersom 

leverantörerna i uppsatsen uppfattar att de arbetar användarcentrerat. Å andra sidan kan uppsatsens 

interna konsistens i viss mån ha påverkats i strävan att få mer tillförlitlig empiri.  

 

Ett alternativt upplägg hade kunnat vara att endast studera kundernas uppfattning om användarcentrerad 

design utifrån leverantörernas perspektiv eller undersöka hur leverantörerna arbetar med 

användarcentrerad design. Det hade kunnat förstärka den interna konsistensen i viss mån. Å andra sidan 

hade studien förlorat i bredd med ett sådant upplägg.  

 

5.7 Förslag på framtida studier 
Fortsatta studier skulle kunna studera kunders uppfattningar om användarcentrerad design ur ett större 

och bredare perspektiv eftersom den aktuella studien endast har tre medverkande leverantörer och ingen 

mättnad uppstod. I studien framkom det att leverantörernas uppfattning om kundernas kunskap skilde 

sig åt och möjligen kan det kopplas till användning av kostnadsnyttoanalyser och om kunden utser 

speciella roller, det vore intressant med fortsatta studier om detta. Eventuellt även undersöka om det 

finns skillnader i olika branscher om kundernas kunskap kring användarcentrerad design. I studien 

framkom det vissa skillnader mellan projektledarnas uppfattning och UX- designers uppfattning, 

exempelvis om individnytta med användarcentrerad design. Den aktuella uppsatsen lyfter att möjligen 

beror skillnaden på leverantörernas olika yrkesroller och kontakt med kund, det vore intressant att 

undersöka ett större antal leverantörer och jämföra om deras roller påverkar deras uppfattningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev  

 

Informationsbrev 

 
Information om studien: En studie om användarcentrerad design i intranät som syftar till att ge en 

djupare förståelse för kundens argument till och mot användarcentrerad design ur leverantörens 

perspektiv, samt hur leverantörerna praktiskt arbetar med användarcentrerad design.  

 

Uppsatsarbetets arbetstitel: Användarcentrerad design i intranät 

 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att undersöka leverantörens perspektiv av 

kundens för och mot argument till användarcentrerad design i intranät samt utforska hur leverantörer 

arbetar med användarcentrerad design i intranät för att få en djupare förståelse för kundens kunskap 

om användarcentrerad design i intranät.   

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagandet i studien är helt frivilligt. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 

behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett 

sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att 

uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan 

förstöras.  

 

Karlstad universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om som dig hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.  

 

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

Kontaktuppgifter  

Handledare:  

Namn: Katarina Groth Jansson    

Titel: Studierektor och Universitetsadjunkt.  

katarina.groth@kau.se 

 

Student 

Namn: Alexandra Tylenius 

alextyle100@kau.se 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 
 

Samtyckesblankett 

 
Samtycke till att delta i studien: Användarcentrerad design i intranät 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 

i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information.  

 

 

……………………………… 

Underskrift 

 

………………………………                      ……………………………………… 

Namnförtydligande  Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter  

Handledare:  

Namn: Katarina Groth Jansson    

Titel: Studierektor och Universitetsadjunkt.  

katarina.groth@kau.se 

 

Student 

Namn: Alexandra Tylenius 

alextyle100@kau.se 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Vilken är din arbetstitel? 

 

Nytta 

1. Vad är enligt din uppfattning nytta i relation till användarcentrerad design i intranät? 

1.1 Hur uppfattar du kundernas kunskap kring användarcentrerad design? 

 

Organisationsnytta 

1.2 Enligt din uppfattning, vilka organisationsnyttor uppfattar kunden med användarcentrerad design i 

intranätet? 

 

Individsnytta 

1.3 Enligt din uppfattning, vilka individnyttor uppfattar kunden med användarcentrerad design i 

intranätet? 

 

Motargument 

2. Vad är enligt din uppfattning motargument eller hinder i relation till användarcentrerad design i 

intranät? 

 

Organisationshinder eller motargument 

2.1 Vilka organisationshinder eller argument uppfattar du att kunden har mot användarcentrerad 

design i intranätet? 

 

Individhinder eller motargument 

2.2 Vilka individhinder eller argument uppfattar du att kunden har mot användarcentrerad design i 

intranätet? 

 

Kostnadsnyttoanalys 

3. Arbetar ni med kostnadsnyttoanalyser? 

3.1 Varför? / Varför inte? 

 

Användarcentrerad design 

(En övergripande designprocess kan beskrivas med hjälp av fyra olika aktiviteter med syfte att stödja 

den interaktiva designen med metoder och verktyg. De fyra olika aktiviteterna är vanligtvis 

utvärdering, förståelse, föreställning och design, där design delas in i konceptuell och fysisk design.) 

 

Förståelse 

(Syftet med förståelseprocessen är att designers ska få en insikt om vad människorna gör eller önskar 

att göra med det tilltänkta systemet, kan ses som ett kravarbete.) 

4. Arbetar ni med förståelse?  

4.0.1 Om ja, hur och vilka tekniker? 

4.0.2 Om nej, varför inte? 

 

Utvärdering 

(Syftet är att fastställa om mjukvaran möter de krav och kriterier som förväntas) 

4.1 Arbetar ni med utvärdering? 

4.1.1 Om ja, hur och vilka tekniker? (Är det expert eller deltagarutvärderingar alternativt båda?) 

4.1.2 Om nej, varför inte? 
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Föreställning 

(Föreställning handlar om att låta abstrakta tankar och idéer bli konkreta så att människor kan 

utvärdera dem, är viktigt dels för att designers ska få en uppfattning om användarnas perspektiv men 

ger också möjligheten att dela sina idéer med andra). 

4.2 Arbetar ni med föreställning? 

4.2.1 Om ja, hur och vilka tekniker? 

4.2.2 Om nej, varför inte? 

 

Design 

Konceptuell design 

(Konceptuell design omfattar det generella syftet med systemet, en beskrivning av systemet på en 

abstrakt nivå. Konceptuell design innebär att fundera över vad systemet syftar till att göra och vilken 

information och vilka funktioner som behövs för att nå målet) 

4.3 Arbetar ni med konceptuell design? 

4.3.1 Om ja, hur och vilka tekniker? 

4.3.2 Om nej, varför inte? 

 

Fysisk design 

(Fysisk design berör hur saker ska fungera, hur saker ska kännas och se ut) 

4.4 Arbetar ni med fysisk design? 

4.4.1 Om ja, hur och vilka tekniker? 

4.4.2 Om nej, varför inte? 

 

5. Har du något annat du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4. GDPR- blankett (mall) 
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