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Sammanfattning 
Under hösten 2011 har en förstudie genomförts för att kartlägga och analysera dagens processer för 
utveckling, anskaffande, införande och utvärdering av administrativa IT-system vid Uppsala 
universitet (UU). Förstudien, Införande av verksamhetsstödjande IT-system. Problem, effekter och 
nytta, har genomförts av forskare vid avdelningen för människa-datorinteraktion (MDI) vid 
institutionen för informationsteknologi, UU. Förstudien har gjorts på uppdrag av universitetsdirektör 
Ann Fust och kontaktperson har varit Britta Nyberg, enheten för planering, uppföljning och stöd för 
verksamhetsutveckling. 

Arbetet har dels bestått av en kartläggning och analys av dagens utvecklings- och införandeprocesser 
och de problem man upplever i samband med dessa, dels några analyser av hur användare uppfattar 
de IT-system man idag har. 

Sammanfattningsvis har kartläggningen och analysen visat att det finns en stor förbättringspotential 
när det gäller processer för verksamhets- och IT-utveckling samt hur användbarhetsaspekter beaktas 
i utveckling, anskaffande, införande och utvärdering av IT-system. Kartläggningen av processer som 
används vid UU visar att det inte finns några enhetliga processer som används generellt inom UU, 
men att det lokalt finns fungerande sådana. Några exempel är förvaltningen som sedan några år 
arbetar enligt PM3, och avdelningen för IT och inköp som använder sig av ITIL. I de idag pågående 
IT-projekten varierar arbetssättet mycket. Det finns inga rekommenderade processer eller arbetssätt 
utan projektledaren lägger upp arbetet baserat på egna erfarenheter. 

Inom UU arbetar man generellt inte med användarcentrerade processer, och användbarhetsaspekter 
är inte prioriterade. Inom vissa projekt och i viss förvaltning förekommer en del arbete med fokus på 
användbarhet. Referensgrupper används som en form av användarmedverkan, men med olika mål 
och syften. Införandeprocesser upplevs generellt som problematiska inom UU och här finns 
påtagliga problem. Den upplevda användbarheten i de administrativa IT-systemen varierar, men 
generellt anser förstudiens intervjupersoner att det finns stor förbättringspotential. 

Fallstudien av Raindanceportalen visar att olika användargrupper upplever systemet på helt olika 
sätt. De som har utbildning i Raindance (ekonomiadministratörer) och använder det i sina 
kärnuppgifter upplever att systemet i ganska stor utsträckning stöder arbetet. Övriga användare som 
använder systemet mer sällan och som administrativt stödsystem har klart större problem med 
systemet. 

I en avslutande diskussion ger vi en sammanställning av de observerade problemen, ger förslag på 
vad som fordras för att utveckla kunskaper kring problem och möjligheter och för att införa 
förbättrade processer, samt för att – på sikt – få bättre och effektivare administrativa IT-system inom 
UU. 
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1 Introduktion 
I Sverige idag använder mer än 75 % av den yrkesverksamma befolkningen IT i sitt arbete. Mer än 
40 % använder datorn under större delen av sin arbetsdag. Inom administrativa arbeten sker i stort 
sett allt arbete med direkt IT-stöd. Att ha effektiva, användbara, tillfredsställande och nyttiga 
tekniska stödsystem i sådana verksamheter borde vara en självklarhet. Även för andra användare av 
administrativa system, t.ex. en sådan användare som har andra huvuduppgifter, men som en del av 
sitt arbete också ska utför administrativa sysslor med hjälp av IT-stöd, är systemens användbarhet, 
enkelhet och effektivitet viktig. De olika grupperna, de professionella administratörerna och de 
övriga användarna har emellertid oftast olika roller, kunskaper och behov. Användbarhet är viktigt 
för alla, men kan betyda olika saker i praktiken. 

Trots detta är det oftast mycket svårt att få genomslag för användbarhetsarbete i samband med IT-
utveckling och införande inom organisationer av universitetets storlek. Några av orsakerna till detta 
är att fokus i första hand hamnar på funktionalitet och på att skapa tekniska lösningar. 
Utvecklingsarbetet handlar främst om tekniken. De mer svårdefinierade kvaliteterna i ett system, 
som effektiviteten i arbetet, användbarheten och nyttan, prioriteras lätt bort (Persson 2004, Boivie 
2005 och Cajander 2010). Resultatet blir system som dåligt stödjer verksamheten och användarna 
och som på sikt kostar pengar i förlorad effektivitet i arbetet. 

Införande av olika slags administrativa IT-system inom UU är viktigt för utvecklingen av 
universitetets verksamhet, kvalitet och effektivitet. Samtidigt finns en rad problem i samband med 
detta. Det finns ett stort behov av att skapa en bättre förståelse för förändringsprocesser i stora 
organisationer och de problem som finns med dessa, samt att förbättra processerna för utveckling, 
anskaffande, införande och utvärdering av IT-system. 

Denna förstudie har genomförts för att kartlägga dagens situation samt för att precisera 
frågeställningar och ta fram en plan för fortsatt arbete med processer som hanterar användbarhet, 
arbetets effektivitet och en god arbetsmiljö. 

1.1 Läsanvisningar 
Förstudierapporten inleds med en kort beskrivning av den metod som använts vid kartläggningen. 
Detta avsnitt följs av en del bakgrundsmaterial med avsikt att ge ett underlag för det resonemang 
som förs i resultat- och diskussionsavsnitten. I bakgrundsavsnittet ger vi en sammanfattning av 
områden som verksamhets- och systemutveckling, användbarhet, arbetsmiljö och IT-arbete, 
upphandling samt införande av IT. Bakgrundsavsnittet avslutas med en kort redogörelse för vårt 
tidigare arbete inom andra organisationer om verksamhetsutveckling, användbarhet och IT. Dessa 
delar, bakgrunden, kan man se som en genomgång av viktiga kunskaper som vi baserar vårt arbete 
på. De som vill gå direkt till redovisningen av förstudiearbetet kan hoppa över dessa delar. 

Rapporten redovisar därefter de kartläggningar som gjorts när det gäller utveckling, anskaffande, 
införande av administrativa IT-system vid UU. Dessutom beskriver vi de utvärderingar av befintliga 
system som gjorts. Speciellt fokuserar vi på processerna, former för användarmedverkan, 
kompetensbehov i utvecklingsarbetet samt problem ur användarsynpunkt i befintliga system. Vi har 
inte studerat frågor som rör organisation, ansvar och roller. 

Rapporten avslutas med en diskussion kring de viktigaste problemen som vi anser oss ha identifierat, 
samt vilket fokus ett kommande utvecklingsarbete i avsikt att förbättra processerna skulle kunna ha. 
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2 Metod 
Kartläggningen som presenteras i denna rapport genomfördes från mitten av augusti till slutet av 
oktober 2011. Kartläggningen genomfördes av forskare vid avdelningen för MDI vid institutionen 
för informationsteknologi och omfattade tre månaders heltidsarbete för en person uppdelat mellan 
olika forskare. För kartläggningen har följande empiriska källor nyttjats:  

1. Styrdokument och andra dokument tillhandahållna av UU (se referenslista). 

2. Intervjuer med utpekade nyckelpersoner inom UU.  

3. Resultat från en enkät kring effekter och nytta med systemet Raindance. 

4. En halv dags fältstudie för att få en generell inblick i administratörers arbete. 

Styrdokument och andra relevanta dokument analyserades i syfte att få en inblick och bakgrund till 
processer. Till dokument som ansetts relevanta hör också tidigare studier och analyser som gjorts 
angående IT vid UU. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personal på olika nivåer inom UU. En övergripande 
frågemall utgjorde utgångspunkt för dessa (se Appendix), men informanternas varierande 
erfarenheter och arbetsuppgifter vid UU påverkade de olika intervjuerna till att fokusera på olika 
delar av mallen. 

Intervjustudien omfattade ansvariga för universitetets prioriterade projekt, objektägare och 
förvaltningsledare för ett befintligt system samt personal från IT-strategiska avdelningen, 
planeringsavdelningen och avdelningen för IT och inköp. Sammanlagt 29 intervjuer genomfördes 
under cirka en timme vardera. Av dessa spelades 25 in med diktafon, övriga fyra informanter 
avböjde till att spelas in. Av de inspelade intervjuerna transkriberades 15 innan rapporten 
färdigställdes, övriga tio hann inte transkriberas. Under samtliga intervjuer fördes även anteckningar 
för hand, oavsett om de spelades in eller ej. Sju av intervjuerna genomfördes med en forskare, 
resterande 22 genomfördes med två forskare. Intervjuernas syfte var att ge en inblick i de processer 
och arbetssätt som används inom universitetsförvaltningen, i arbetet med de prioriterade projekten 
och vid upphandling av nya system. 

En enkätstudie genomfördes elektroniskt för att undersöka närmare hur det administrativa IT-
systemet Raindance, och då främst Raindanceportalen, från användarnas perspektiv stöder dem i 
deras arbete. Enkätstudien baseras på Cronholm och Goldkuhls (2005) teori om handlingsbarhet. 

Enkäten skickades ut till 35 respondenter från institutioner av varierande storlek på universitetet. 15 
av de 35 respondenterna arbetar med Raindance som ekonomiadministratörer och resterande 20 är 
prefekter och forskare. 29 av 35 svarade på enkäten varav 15 ekonomiadministratörer och 14 
prefekter och forskare, vilket ger en svarsfrekvens på 83 %. 

En fältstudie vid en av institutionernas kansli för administrativ personal genomfördes för att förbättra 
förstudiegruppens inblick i administrativ personals arbete med IT-systemen vid UU. Under 
fältstudien antecknades intressanta observationer. 

Insamlad data analyserades med utgångspunkt från de områden som definierats i förstudiedirektivet. 
Områdena sammanfaller med rubriksättningen i avsnittet “Resultat från kartläggning”. Under 
analysen kodades data utefter fyra huvudkategorier enligt dessa områden, varje kategori 
analyserades sedan var och en för sig. Avslutningsvis har samtliga forskare deltagit i 
sammanställningen som presenteras i denna rapport. Citat som används i rapporten har vid behov 
gjorts mer läsbara. 
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3 Bakgrundsmaterial till kartläggningen 
Detta avsnitt ger en bakgrundsbeskrivning där vi presenterar kartläggningens utgångspunkter. 
Materialet kan ses som underlag för de aspekter vi speciellt fokuserar på i rapporten, men är inte en 
nödvändig läsning för att förstå rapportens resultat. Vi rekommenderar att avsnittet läses “vid behov” 
för utökad förståelse kring resonemang i resultat- och diskussionsdelarna. Redovisningen av 
kartläggningen och dess resultat finns i avsnitt 4 och framöver. 

Bakgrundsavsnittet innehåller en sammanfattning av områden såsom verksamhets- och system-
utveckling, användbarhet, arbetsmiljö och IT-arbete, upphandling samt införande av IT. Avsnittet 
avslutas med en kort redogörelse för MDI-avdelningens tidigare arbete inom området verksamhets-
utveckling, användbarhet och IT. 

Genomgående i detta avsnitt används termerna IT-system, IT-stöd och IT-verktyg. Dessa termer är 
inte helt synonyma, men inom ramen för denna rapport beskriver samtliga någon form av IT-baserat 
arbetsverktyg med syftet att stödja en användare i utförandet av sina arbetsuppgifter. 

3.1 Verksamhetsutveckling, inte systemutveckling 
Införande av nya IT-stöd i arbetet går inte att separera från andra förändringar i verksamheten. Varje 
införande av ett nytt IT-stöd kommer att mer eller mindre påverka verksamheten i olika avseenden, 
ofta på ett ganska påtagligt sätt. Faktorer såsom arbetsorganisation, roller, arbetsprocesser, 
kompetensbehov, arbetsverktyg och arbetsmiljö påverkas. Det sätt man arbetar, kommunicerar, 
samverkar m.m. i vardagen förändras. Det är mycket sällan eller aldrig så att man gör exakt samma 
saker på samma sätt efter det att ett nytt eller förändrat IT-stöd införts. Man ska utföra andra 
arbetsuppgifter på ett nytt sätt med andra slags hjälpmedel. Ofta kombineras IT-förändringarna med 
andra, t.ex. förändrad bemanning, ändringar i arbetsorganisation och ledarskap, man får förändrat 
ansvar och nya befogenheter etc. 

Därför finns det egentligen inte några tekniska projekt eller systemutvecklingsprojekt, endast projekt 
för verksamhetsutveckling där teknikutvecklingen och införande av IT-system är en del av 
förändringen. En annan slutsats blir att man i själva förändringsarbetet måste hantera en rad olika 
aspekter på verksamheten. Utvecklar man och inför IT måste man också, samtidigt, beakta 
organisation, verksamhetsprocesser, kompetenser och arbetsmiljö. Gör man inte det kommer arbetet 
att fortsätta enligt gamla mönster men med verktyg som egentligen är tänkta för något annat och som 
egentligen ger helt andra möjligheter. Om de nya IT-stöden är utformade så att man arbetar exakt 
som förut har man bara ”asfalterat gamla kostigar” och de vinster man eftersträvade kommer aldrig 
att uppnås. Däremot finns det en påtaglig risk att man inför nya problem. 

Om vi accepterar detta resonemang så får det ganska långtgående konsekvenser. Vi måste i IT-
projekt alltid tala om verksamhetsutveckling och införande av förändringar i verksamheten. Om vi 
försöker att genomföra en systemutveckling och införa nya IT-stöd i arbetet, utan att samtidigt 
beakta hur verksamheten kan och bör förändras, så kommer den att förändras i alla fall. De arbeten 
som då uppstår gör det utan en medveten och planerad process. Resultatet blir så gott som alltid 
negativt. Vi tvingas till ogenomtänkta förändringar i organisation, ansvar, arbetsinnehåll etc., utan att 
ha haft chansen att planera för hur dessa kan och bör utformas för att uppnå det positiva man 
eftersträvar. Man får i efterhand ta hand om de negativa bieffekter som uppstår i organisationen, 
arbetet och arbetsmiljön. Ofta tar det ett tag innan de negativa konsekvenserna upptäcks, och det kan 
då vara svårt att genomföra önskvärda förändringar. Speciellt svårt kan det vara att ändra i de IT-
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system man infört. Sena förändringar i IT-stöd, och förändringar efter det att de införts i 
organisationen, är ofta svåra och dyra att genomföra. 

Hur ska man då göra? De förändringsprocesser man arbetar efter när det gäller IT-utveckling och IT-
införande får inte vara enbart inriktade på hur de tekniska systemen ska utformas. Processerna måste 
inkludera hur verksamheten, arbetsorganisation och arbetsprocesser m.m. ska förändras. Det innebär 
att man under förändringsprocessen måste utvärdera inte bara de rent tekniska funktionerna utan 
också vilka effekterna blir för arbete, kompetenser, arbetsmiljö osv. Förändringsarbetet måste starta 
med hur man vill förändra organisation, arbete m.m., inte från att man ska utveckla och införa ett IT-
system i verksamheten. Först måste man utforma den nya organisationen och de nya arbets-
processerna, först därefter kan de detaljerade kraven på teknikstöden formuleras. Det finns metoder 
utvecklade för att klara av allt detta, t.ex. att arbeta med verksamheten och medarbetarna i centrum, 
använda användarcentrerade processer, genomföra målbildsseminarier innan man börjar med 
kravspecifikationer etc. 

3.2 IT som möjliggörare i förändringsarbetet 
Verksamhetsutveckling i en organisation måste ske utgående från verksamhetens mål. Förändrings-
möjligheterna beror på de förutsättningar och begränsningar som finns. Med hjälp av helt nya 
tekniker och stöd kan man i bästa fall skapa helt nya utvecklingsmöjligheter. Sådant som inte var 
möjligt förut kan plötsligt bli enkelt och självklart. Det finns genom åren massor av exempel på hur 
man med hjälp av lämpligt anpassad IT skapat helt nya möjligheter för verksamheter, som bättre än 
tidigare bidrar till måluppfyllelse. 

Det är så vi vill se framtida användning av IT, som möjliggörare av nya positiva förändringar och 
arbetssätt. Med hjälp av nya tekniker för informationshantering och kommunikation kan man 
åstadkomma sådant som annars hade varit svårt eller omöjligt. Men detta förutsätter givetvis att alla 
olika utvecklingsinsatser drar åt samma håll och utgår från verksamhetens mål, behov och krav. 

Det finns forskning som visar på nödvändigheten av att utveckla verksamheterna som sådana då man 
utvecklar och inför ny teknik. I de fall där man inte förändrar verksamheterna utan bara inför ny 
teknik får man oftast inga positiva effekter av förändringarna. I många fall får man t.o.m. 
försämringar av effektivitet och produktivitet, eftersom man inte åstadkommer något nytt men 
däremot får en del nya problem i samband med förändringsarbetet. 

Vår slutsats är att all IT-utveckling och IT-införande som inte koordineras med genomtänkta 
verksamhetsförändringar och som inte utgår från konkretiserade visioner om det framtida arbetet 
kommer att ge mer negativa än positiva effekter. Beaktar man däremot detta finns oftast en stor 
potential i att effektivisera, utveckla, förbättra, höja kvalitet och säkerhet m.m. i verksamheten med 
hjälp av IT. 

3.3 Användbarhet, vad är det? 
Ett IT-stöd som ska användas i en arbetssituation ska vara effektivt och användbart, d.v.s. bidraga till 
verksamhetens utveckling och tillåta medarbetarna att arbeta på ett ändamålsenligt sätt. Detta är lätt 
att säga, men begreppen är ganska komplexa. De flesta som jobbar med något slags teknikstöd kan 
vittna om att det ofta finns problem av olika art med hur de är konstruerade, utformade, hur de 
fungerar, hur tillförlitliga de är osv. Då många jobbar med datorstöd 100 % av sin arbetstid kan 
problem av den arten bli förödande. Några konkreta exempel på upplevda användbarhetsproblem i 
IT-stött arbete är: 

● Teknikstrul och krånglig hantering. 20 minuter krångel per dag är inte ovanligt. 
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● Långa och oförutsägbara svarstider. 

● Långa starttider innan man kan börja jobba, långa växlingstider mellan arbetsuppgifter då 
man ska gå från ett delsystem till ett annat. 

● Onödigt många moment i arbetet på grund av hur datorstödet har utformats. 

● Tid går åt till annat än huvuduppgifterna, t.ex. till olika administrativa uppgifter som man 
uppfattar läggs på utöver det ”verkliga” arbetet. 

Man brukar sätta upp ett antal kriterier för vad ett IT-stöd måste uppfylla för att vara användbart. 
Några exempel är: 

● Effektivt stödja arbetet, speciellt för den skicklige användaren. 

● Vara flexibelt och gå att anpassa till de lokala behoven. 

● Stödja kompetensutveckling och lärande. 

● Vara rimligt enkelt att lära. 

● Vara ”självklart”, minimera onödiga kognitiva belastningar, t.ex. att förstå hur datorstödet 
ska hanteras. 

● Ha hög teknisk tillförlitlighet. 

● Ge god överblick över arbetet. 

Användbarhet är kvalitet i användningen och är en förutsättning för att ett IT-system, en e-tjänst eller 
en produkt skall bli framgångsrik och en tillgång för en organisation. Användbarheten, och därmed 
kvaliteten i användningen, uttrycks och mäts i enlighet med den internationella standarden ISO 
9241-11 Riktlinjer för användbarhet: 

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå 
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang.” 

De ingående delarna definieras som: 

● Ändamålsenlighet: Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna 
mål. 

● Effektivitet: Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarna uppnår givna mål. 

● Tillfredsställelse: Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en 
produkt. 

● Användningssammanhang: Användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara 
och annan materiel) samt fysisk och social omgivning när produkten används. 

● Användare: Person som interagerar med produkten. 

Den önskade användningskvaliteten bör vara en naturlig del av målbilden vid 
upphandling/utveckling och förvaltning av ett IT-stöd. Detta uttrycks ofta i form av dels s.k. 
produktmål och dels användbarhetsmål utifrån systemets olika användargrupper. 
Det är viktigt att förstå vad denna definition egentligen innebär, och vilka konsekvenser det får om 
någon ska kunna säga sig utveckla användbara IT-stöd. För det första måste man se till att beakta 
den specifika arbetssituationen och de medarbetare som kommer att beröras. Användbarheten kan 
bara relateras till verksamhetens mål. Vidare ska man uppnå såväl ändamålsenlighet, att man ska ha 
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rätt verktyg för att uppnå målen; effektivitet, att målen kan nås med rimlig ansträngning; samt 
tillfredsställelse, medarbetarna ska känna sig nöjda med hur det hela fungerar. Användbarhet är 
således inget generellt utan kan bara anges i ett specifikt sammanhang. 

Dessa krav kan verka självklara, men det kan vara mycket svårt att veta hur de ska omsättas i 
praktiken och hur designprocessen ska se ut. Hur datorstöden och dess användargränssnitt ska 
utformas är en vetenskap i sig. Det är många saker som man måste beakta i designarbetet. Man 
måste ha kunskap om det arbete som tekniken ska stödja, vilka användarna är, vilka kunskaper och 
behov de har, hur de tekniska förutsättningarna ser ut m.m. En viktig kunskap är också allt det som 
man vet om hur människor fungerar i ett arbete där man använder sig av IT-stöd. Framförallt 
behöver man mycket kunskap om människans kognitiva förmågor, d.v.s. hur vi fungerar i vår 
tankeverksamhet, hur vi kan ta till oss, tolka och bearbeta information, hur vi gör bedömningar och 
fattar beslut m.m. 

Användbarhet är som nämnts en kvalitet i användningen och avser helheten i användarnas 
interaktion med IT-systemet: innehåll, funktionalitet, användargränssnitt och hur det kan användas i 
praktiken. Man kan aldrig lägga till användbarhet som en yta, ”kosmetika”, i efterhand. 
Användbarhet är en nödvändig förutsättning för att en användare ska kunna utföra sitt arbete på ett 
bra sätt, med kvalitet och säkerhet, känna sig nöjd med sitt arbete och få en god arbetsmiljö. 

3.3.1 Varför arbeta med användbarheten? 
Hög användbarhet är önskvärd eftersom det skapar förutsättningar för positiva effekter för 
verksamheten, exempelvis: 

● Större möjlighet att uppnå verksamhetens effektmål − IT är idag ett centralt och oersättligt 
verktyg för medarbetarna. 

● Mindre behov av utbildning till användarna − spar tid och därmed pengar. 

● Effektivare och mer ”korrekt” (undvika fel) handläggning – högre kvalitet och snabbare 
handläggning. 

● Bättre arbetsmiljö – ger nöjdare medarbetare som kan göra ett bättre jobb. Minskar även 
frånvaron. 

● Minskad personalomsättning då medarbetarna får en bättre arbetsmiljö, minskad stress etc. 

En viktig insikt är att en stor del av verksamheten bedrivs med hjälp av IT-stöd och det är enbart om 
dessa är väl utformade och anpassade till arbetsuppgifterna och användarnas arbetssituation som de 
kan bli riktigt effektiva. De positiva effekterna av arbetet uppstår först och främst när IT-stöden 
används på ett effektivt sätt. Man brukar säga att ”nyttan uppstår i användningen”. 

Vad gäller utveckling och förvaltning av IT-stöden är det avgörande att det finns tydliga effektmål 
för användningen att styra efter. Vidare måste det finnas beskrivningar av användargrupperna och 
hur det är tänkt att dessa skall kunna använda IT-stöden för att uppnå effektmålen. Att möjliggöra en 
sådan styrning är av avgörande betydelse för att medvetet kunna utveckla IT-stöd som effektivt 
stödjer verksamheten. 

Ett sätt att göra detta på är en så kallad effektkartläggning. I denna vill man bland annat komma fram 
till hur medarbetarna i organisationen (användarna) skall kunna bidra till att uppnå effekterna och 
hur då IT-stöden måste utformas för att detta skall kunna ske. 

Effektkartläggningen omfattar att: 

● Beskriva de effekter för verksamheten som investeringen i IT-stöd skall leda till. 
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● Beskriva de framtida användarnas situation, mål, behov, och vad de måste göra för att de 
avsedda effekterna skall uppstå. 

● Beskriva de egenskaper och funktioner hos IT-stödet som antas tillfredsställa användarnas 
behov och förväntningar, och därmed leda till de avsedda effekterna. 

● Beskriva andra åtgärder som är nödvändiga för att de avsedda effekterna skall uppstå, t.ex. 
organisations- och processförändringar, marknadsförings- och utbildningsinsatser etc. 

3.3.2 Lönar det sig att jobba med användbarhetsfrågor? 
Nedan finns ett exempel på en analys MDI-avdelningen gjort hos en myndighet och grova 
uppskattningar på vad man kan tjäna på att aktivt jobba med användbarhetsfrågor. 

Tabell 1 nedan visar på områden där användningskvaliteten uppvisade brister och där det därmed 
finns potential till förbättring och verksamhetsvinster att hämta hem. 
 

Tabell 1. Exempel på brister i användningskvalitet samt dess potential och vinst.  

Brist Potential Vinst 

Delvis ”onödigt” arbete såsom att rätta 
uppkomna fel via fellistor. 

I mångt och mycket skulle dessa 
kunna undvikas genom högre 
kvalitet i användningen, exempelvis 
genom att strukturera indata bättre 
och ge fasta val istället för fritext. 

Spar tid och höjer kvaliteten. 

Litet stöd för hela ärendeprocessen. Det är 
många ”öar” eller ”stuprör” att jobba i. 
Man måste leta efter information på många 
ställen och i många system. Som 
kundtjänst/handläggare/utredare/ måste du 
hela tiden veta vad du förväntas/måste 
göra. Skapar osäkerhet och onödig 
belastning på personalen. Dessutom är 
otydlighet i systemanvändningen en källa 
till fel och risker i verksamheten. 

Skulle kunna ge stöd för ett 
gemensamt arbetssätt och undvika 
att man hittar sitt eget sätt att jobba 
på. 

Gemensamt arbetssätt ger 
högre rättssäkerhet och bättre 
service. Högre kvalitet i 
arbetet. Spar även tid. 

De olika systemen är isolerade öar och 
utbyter inte information. Det blir 
användarna som får ”bära” information 
mellan systemen. Manuell överföring av 
information via ”klipp-och-klistra”. Detta 
sker i en rad användningssituationer, bl.a. 
personnummer mellan systemen. 

Ökad integration mellan systemen 
minskar de negativa effekterna av 
denna brist. 

Spar tid, högre datakvalitet, 
färre fel. Ökad rättssäkerhet. 

Ej fullt funktionellt IT-stöd. En rad 
manuella rutiner behöver utföras. 

Få ett mer komplett IT-stöd där 
manuella rutiner minimeras. Ger 
bättre stöd för att följa 
lagstiftningen. Enhetligare 
arbetssätt. 

Gemensamt arbetssätt ger 
högre rättssäkerhet och bättre 
service. Bättre 
överensstämmelse med lagen. 
Högre kvalitet i arbetet. Spar 
även tid. 

Ej intuitivt. Koder och bristfälligt Ett intuitivt (omedelbart begripligt) Spar tid och minskar kognitiv 
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utformade ”bildskärmar”. Användaren 
måste ”tänka” innan hon inser vad som 
behöver göras. Detta leder till tankeavbrott 
och stress. 

användargränssnitt. belastning på användaren 

Många och ständiga hopp mellan olika 
system. Även många byten inom 
exempelvis xxxxx (”bilder”). Detta leder 
bl.a. till tankeavbrott och stress. 
Användarna behöver ofta komma ihåg 
saker mellan bildbyten, belastar 
korttidsminnet och ”tröttar ut” användarna. 

Man kan minska antalet ”moment” i 
handläggningen av ett ärende om 
användningssituationen är utformad 
så att den direkt stöder användaren i 
att lösa sin uppgift. 

Spar tid och minskar den 
kognitiva belastningen 
(arbetsmiljö) 

Man använder många olika system som 
inte har någon gemensam utformning eller 
interaktion. Tar lång tid att lära sig och 
skapar tveksamheter. Kostar tid och 
kvalitet. 

Om man strategiskt och långsiktigt 
jobbar för att få färre och 
enhetligare användargränssnitt 
kommer effektivitet och arbetsmiljö 
att bli bättre. 

Effektivitet, lättare att lära 
nytt. 

Tar lång tid att lära sig, framför allt xxxxx. Inlärningstiden kan minskas 
dramatiskt om användargränssnittet 
ger bättre stöd för igenkänning 
istället för att komma ihåg (eng. 
recognition vs. recall). Exempelvis 
stöder en lista av val igenkänning, 
där fritext kräver att man kommer 
ihåg. Gäller allt från terminologi till 
grafisk utformning. 

Minskad utbildningskostnad. 
Skapar även förutsättningar för 
ett effektivare arbete. 

Tar lång tid att bli ”duktig” och ”säker”. 
Vilket i sin tur är en effekt av den 
bristande användarinteraktionen. 

Denna tid går att minska genom att 
höja användningskvaliteten. Ger en 
tydlighet i användningen. 

Medarbetarna blir tidigare 
effektivare i sitt arbete. 
Undviker felaktigheter och 
”misstag”. Lättare att förstå 
hur man ska göra. 
Rättssäkerhet. 

3.4 Handlingsbarhet 
Perspektivet handlingsbarhet har arbetas fram av Stefan Cronholm och Göran Goldkuhl i forsknings-
gruppen VITS vid Linköpings universitet. Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system som 
fokuserar på vad människor gör med systemet. Användarnas handlingar ska vara i fokus och för att 
ett IT-system ska vara handlingsbart ska det stödja dessa handlingar. Ett IT-systems handlingsbarhet 
definieras som: 

”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och att därigenom befrämja, 
möjliggöra och underlätta för användare att utföra handlingar både genom systemet och utifrån 
systemet baserat på dess information.” (Cronholm och Goldkuhl, 2005) 

Med befrämja, möjliggöra och underlätta menas att IT-systemet ska stödja användarens handlingar, 
det ska finnas en handlingsrepertoar som är tydlig och lättåtkomlig. IT-systemet ska även underlätta 
genom att t.ex. automatisera handlingar efter specifika regler, där det är möjligt. 

Enligt Cronholm och Goldkuhl fokuserar användbarhet som kvalitetsmått traditionellt på kognitiva 
aspekter och hur människor interagerar med ett IT-system, där IT-systemet bildar en modell av 
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verkligheten. Handlingsbarhetsperspektivet erbjuder ett alternativt kvalitetsmått där fokus ligger på 
kommunikation genom IT-systemet mellan olika användare, snarare än på interaktion mellan IT-
systemet och den enskilde användaren. 

Ur handlingsbarhetsperspektivet är huvudsyftet med ett IT-system att stödja den kommunikation 
som förekommer mellan olika användare i organisationen och/eller mellan organisationen och andra 
organisationer. IT-systemet ses alltså som ett socialt verktyg enligt handlingsbarhetsperspektivet, där 
kommunikationsegenskaperna är det viktiga. Fokus ligger inte enbart på hur en ensam användare 
interagerar med ett IT-system utan även på hur användaren interagerar med andra genom IT-
systemet. 

För att underlätta bedömningen av huruvida ett IT-system är handlingsbart finns ett antal principer 
som ska uppfyllas. Dessa är följande: 

● Tillgodose kommunikationsbehov – användare kan ”säga” det de vill genom systemet. 

● Lättnavigerbart – användare kan enkelt ta sig till önskad plats i systemet. 

● Handlingstransparent – användare förstår konsekvenser av föreslagna och utförda 
handlingar. 

● Tydlig feedback – användare ser direkt om det de försökte göra blev gjort. 

● Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne – användare får enkelt hjälp med att veta vad 
som gjorts tidigare. 

● Aktörstydlighet – det framgår tydligt vem som har sagt vad. 

● Känd och begriplig vokabulär – användare förstår använda begrepp. 

● Intentionellt tydligt – användare förstår den kommunikativa avsikten med olika 
meddelanden. 

● Handlingsstödjande – användare får stöd för efterföljande handlingar. 

● Begrepps- och handlingskonsistent – användare har entydig och klar förståelse för olika 
handlingsuttryck. 

● Handlingstillgänglighet – lämpliga handlingsalternativ finns enkelt tillgängliga. 

● Handlingsöversiktligt – användare får överblick av olika handlingssteg. 

● Ändringsbarhet – användare kan se om, hur och när en handling kan ändras. 

● Relevanta kommunikationskrav – användare behöver endast registrera relevanta 
kommunikationskrav. 

● Goda kommunikationsförutsättningar – användaren erhåller förväntade/önskvärda effekter i 
IT-systemet. 

● Adressatrelevant kommunikation – användare erhåller förväntade/önskvärda effekter genom 
att IT-systemet producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare. 

● Adressatanpassad kommunikation – användare erhåller förväntade/önskvärda effekter 
genom att IT-systemet producerar/distribuerar meddelanden till andra användare på lämpligt 
sätt; t.ex. lämplig tid, lämplig plats/media, lämplig form. 
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3.5 Processer för IT-utveckling 
Inom ramen för denna förstudie definieras en IT-process som en samling ramverk, metoder, tankar 
och värderingar kring hur IT ska hanteras och utvecklas inom en viss del av organisationen såsom 
t.ex. förvaltning, projektledning och systemutveckling. Benämningen IT-process i den här 
betydelsen är ganska bred och inkluderar således även modeller, tankestrukturer och metoder. 
Läsaren bör därför vara uppmärksam på att vi delvis använder termen process även för att beskriva 
stödstrukturer och verktyg på lägre organisatorisk nivå. Vi vill också inledningsvis poängtera att vi 
ser IT-processer som verktyg att förhålla sig till, och inte som regelverk att följa i alla sammanhang. 
Det är heller inte så att vi tror att IT-processer är lösningen på alla problem inom IT. 
Utgångspunkten vid kartläggningen av IT-processer är att de kompletterar och delvis överlappar 
varandra, samt att de har olika fokus, nivå och mål. 

Alla organisationer behöver ledning, styrning och arbetssätt. Frågan är vilket slags ledning och 
styrning de behöver. Det finns idag en mängd tankar och uppfattningar kring hur organisationer bör 
ledas, styras, kontrolleras, utvecklas och utvärderas, och nya förslag tillkommer. Processer inom IT-
utveckling kan ses som en familj med olika förslag på hur arbetet med IT ska genomföras. Liksom 
alla managementidéer baseras de på värderingsgrunder vad gäller t.ex. kunskap, människor, 
effektivitet och arbete. De processer som idag finns inom IT har olika fokus och kommer från olika 
intressenter. Vissa modeller såsom Agila modeller sprungna ur systemutvecklarled fokuserar på 
team, informell kunskap och funktionalitet. Agil systemutveckling kan man läsa om t.ex. i Beck, K. 
et al (2001) och är en grupp av liknande processer med fokus på lättviktsprocesser. Scrum, XP 
(eXtreme Programming) och Kanban är exempel på Agila modeller. Andra modeller såsom t.ex. 
RUP (Rational Unified Process) fokuserar mer på formell kunskap, roller och tydliga ansvar. 
Användarcentrerad utveckling har sitt ursprung inom området människa-datorinteraktion där 
användbarhet och användare sätts i fokus. Användarcentrerad utveckling beskrivs mer i detalj nedan, 
se avsnitt 3.5.1 “Användarcentrerade processer”. 

Man kan beskriva de olika processerna inom IT som att de föreslår hur olika delar av IT-kartan ska 
organiseras. Några av de olika delarna som kan urskiljas är: 

● Förvaltning och samverkan av/mellan IT och verksamhet 

○ Ramverk och modeller som fokuserar på hur man ska arbeta, eller vad man ska 
förvalta inom en organisation. Som exempelvis: 

- ITIL (“Information Technology Infrastructure Library”, ramverk med 
fokus på IT Service Management) 

- Enterprise architecture (ramverk med fokus på hela det sociotekniska 
systemet)  

- PM3 (förvaltningsmodellen “På Maintenance Management Model”) 

● Processer för upphandling av IT-standardsystem  

● Projektstyrning 

○ Metoder som ger stöd till arbete i IT-projekt, exempelvis: 

- PPS (Praktisk ProjektStyrning) 

- PROPS (Projektet för projektstyrning) 

- Wenell 

● Övergripande systemutvecklingsprocesser 
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○ Dessa inkluderar metoder och arbetssätt för IT-projekt och utvecklingsarbete, 
exempelvis: 

- Människocentrerad systemutveckling såsom UCSD (User Centred Systems 
Design) 

- RUP (Rational Unified Process) 

- Agila metoder 

- DSDM (Dynamic Systems Development Method). 

● Mer detaljerade metoder för faser i utvecklingsprojekten 

○ Processer och metoder som fokuserar mer detaljerat på vissa faser, t.ex. 
Requirements engineering, införandeprocesser, testmetoder som PTM (Praktisk 
TestMetodik), utvärderingsmetoder.  

3.5.1 Användarcentrerade processer 
Användarcentrerad utveckling innebär att man har användarna, deras arbete, behov och krav i fokus i 
alla steg av ett utvecklingsarbete, från initiering, via utveckling, till införandet och under hela 
livscykeln, samt att man involverar dem på ett lämpligt sätt i förändringsarbetet. Det finns många bra 
beskrivningar av hur en användarcentrerad förändringsprocess kan och bör se ut. Utgångspunkten är 
att det är medarbetarna, användarna, som är experter på sitt eget arbete. Ska de nya IT-stöden och de 
nya arbetsprocesserna bli bra och effektiva för verksamheten och för medarbetarna måste man utgå 
från användarnas kunskaper, krav och behov. Däremot är användarna oftast inte så bra på att 
formulera krav på IT-stöden eller på att utforma och utveckla dessa.  

En användarcentrerad utvecklingsmodell bygger därför på en nära samverkan mellan användare, 
utvecklare och användbarhetsexperter. Varje kategori har sina kompetenser och sin roll i processen. 
Arbetet måste bedrivas på ett iterativt sätt, vilket innebär att man successivt utvecklar krav och 
prototypsystem som kan testas och utvärderas. Processen pågår till dess att man nått målen och 
utvecklat ett IT-stöd som uppfyller de uppsatta kraven. Viktigt är att man har fokus på användbarhet 
från början till slut. Det är också viktigt att man under hela processen klarar av att beakta vilka 
arbeten den pågående utvecklingen kommer att resultera i och vilken arbetsmiljö som kommer att 
skapas. När kraven på IT-stöden specificeras, d.v.s. i systembeställningen, upphandlingen och 
anpassningen, måste krav på arbetet, användbarhet, arbetsmiljö etc. ingå på ett tillräckligt utförligt 
sätt. 
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Figur 1. Exempel på en användarcentrerad process. (Gulliksen och Göransson, 2002) 

 

En användarcentrerad process, såsom den som illustreras i Figur 1, förutsätter samverkan mellan 
användare, systemutvecklare och någon slags användbarhetsexpert eller användbarhetsdesigner 
under hela förändringsarbetet, från start och under hela systemets livscykel. Utvecklingsarbetet 
bedrivs som en iterativ process med återkommande tester av framtagna prototyper. 

Det är också viktigt att förändringsprocessen garanterar att fokus på användbarhet och god 
arbetsmiljö behålls under hela processen. Det finns otaliga exempel på projekt som startat med goda 
ambitioner, men när projektet hamnar i tidsnöd (något som i princip alltid inträffar) blir 
användarmedverkan och hänsyn till användbarhet m.m. det första som bortprioriteras. Det viktiga 
blir att få systemet att fungera rent tekniskt och att hålla tidplanerna. Det finns en myt om att 
användardeltagande etc. tar mycket tid och att det lätt kan försena ett projekt. Detta är inte sant och 
ett användarcentrerat arbetssätt kan göras mycket effektivt förutsatt att man har en bra modell och 
tillräckliga kompetenser i organisationen. Dessutom ger en sådan process en mycket högre 
sannolikhet för att IT-systemet blir effektivt, bra och uppskattat på sikt. 

En gemensam ram för användarcentrerade utvecklingsprocesser generellt är ISO 9241-210 
(Människocentrerad designprocess för interaktiva system) som nyligen utvecklats från en version av 
ISO 13407. ISO 9241-210 definierar användarcentrerad design som "en metod för systemdesign och 
utveckling som syftar till att göra interaktiva system mer användbara genom att fokusera på 
användningen av systemet, tillämpa mänskliga faktorer, ergonomi och användbarhet, kunskap och 
teknik". Det står i standarden att: "Det är ett komplement till befintliga designmetoder och ger ett 
människocentrerat perspektiv som kan integreras i olika design- och utvecklingsprocesser på ett sätt 
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som är lämpligt för det särskilda sammanhanget". Denna människocentrerade process bör alltså 
passa ihop med andra IT-processer. Fyra människocentrerade aktiviteter som skall ske under 
utvecklingen av interaktiva system beskrivs i ISO 9241-210 vilket visas i Figur 2. 

 

 
Figur 2. Ramen för människocentrerad design enligt ISO 9241-210 

3.5.2 Upphandling av IT 
Vid en upphandling av IT-stöd finns en del saker att tänka på med avseende på användbarhet.  
Generellt är offentliga upphandlingsprocesser ganska, för att inte säga mycket, väl reglerade i 
lagstiftning och författningar. Detta får dock på intet sätt “avskräcka” ifrån att kravställa inom 
användbarhetsområdet. Dock för det med sig förutsättningar som gör att man inte kan vara lika 
informell som man normalt vill vara i utvecklingsarbete där man själv styr utifrån ett 
användarcentrerat och Agilt arbetssätt. 

Vid upphandling bör man tänka på att inte enbart kravställa IT-stödets användbarhet i sig, utan även 
lyfta fram och utmana leverantörens förmåga att utveckla användbara IT-stöd. Detta är viktigt ur en 
rad aspekter, bl.a.: 

● Upphandlaren skall leva länge med sina IT-stöd, därför bör leverantören ha förmåga att 
jobba användarcentrerat i sitt utvecklings- och anpassningsarbete under IT-stödets fortsatta 
utveckling. 

● Det är inte ovanligt att man upphandlar “halvfabrikat” eller s.k. standardsystem som sedan 
skall anpassas och vidareutvecklas. Även här är leverantörens förmåga att jobba 
användarcentrerat avgörande för slutresultatet. 
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● Vi har också sett att det i ett flertal situationer inte finns IT-stöd som kan anses vara 
tillräckligt användbara, men som upphandlare är man ändå mer eller mindre tvungen att 
handla upp någonting. Återigen blir leverantörens förmåga att jobba användarcentrerat i 
vidareutvecklingen av IT-stödet avgörande för slutresultatet. 

Upphandlingssituationen skiljer sig på ett par punkter från en senare avropssituation. Upphandlingen 
sätter ramarna och kvalificerar IT-stöd och leverantörer för att få sälja sina IT-stöd. I många upp-
handlingssituationer kan man inte vara för “hård” eller “tuff” i själva upphandlingen. Man efter-
strävar normalt att skriva ramavtal med ett flertal leverantörer och då kan inte utslagningen vara för 
hård. I denna situation bör man vad gäller kvaliteten på användbarhet sätta en lägsta acceptansnivå 
och sedan låta avroparna i avropssitutionen göra val utifrån användbarhet som är anpassade till 
avroparens behov, användare och användningssituation. 

Det kan även vara så att man i upphandlingssituationen inte exakt känner till vilka som är användare 
och deras användningssituation och eftersom definitionen av användbarhet bygger på att man känner 
till vilka användarna är och vilken användningssituation som gäller uppstår en situation som man 
måste hantera. Detta gäller exempelvis i större upphandlingar där många olika verksamhetstyper är 
inblandade. Då blir användbarhetskraven i själva upphandlingen av mer generell art och mer 
vinklade mot leverantörens förmåga och processer (rutiner, kompetenser) för att jobba användar-
centrerat. Man hänskjuter då till avropssituationen att välja och vikta IT-stödet utifrån användnings-
kvaliteten. 

Nedan presenteras korta exempel på hur man kan formulera sig i ett upphandlingsunderlag: 
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Tabell 2. Ett exempel på hur skallkrav som adresserar användbarhet kan inkluderas i upphandling. 
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Tabell 3. Ett exempel på hur börkrav som adresserar användbarhet kan inkluderas i upphandling. 

 

Observera att dessa enbart är avsedda som exempel och inte skall kopieras rakt av. 
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3.5.2.1 Exempel på metoder för utvärdering av användbarhet 

I många upphandlingssituationer (naturligtvis tillämpbart även i andra utvärderingssituationer) vill 
man kunna värdera användbarheten i användningen av ett IT-stöd. För detta ändamål finns en rad 
metoder att använda sig av. Nedan ger vi en mycket kort beskrivning av ett par utav dessa. 

Användningstest 

● En väl utprövad teknik för att se hur väl en produkt fungerar i en användningssituation. 
Användaren utför realistiska uppgifter och eventuella problem som uppstår i användningen 
identifieras. Observatörer sitter med och följer användarnas arbete, mäter och observerar 
ändamålsenlighet, måluppfyllelse och effektivitet. 

● Partest (samarbetsinlärning) – innebär att två användare tillsammans genomför ett antal 
arbetsuppgifter. Till skillnad mot när endast en användare utför ett användningstest 
simulerar partestet verkligheten lite bättre eftersom användare oftast omges av personer som 
kan hjälpa till. Två användare bidrar även, i de flesta fall, till fler åsikter och tankar än en 
användare. 

Skattningsformulär 

● Med enkäter kan man utvärdera hur användarna upplever IT-stödet. I första hand används 
de inte för att utvärdera ändamålsenlighet och effektivitet utan tillfredsställelsen av IT-
stödet, det vill säga användarnas personliga åsikter. 

 Expertutvärdering 

● En expertutvärdering innebär att man utvärderar ett gränssnitt utifrån kända använd-
barhetsprinciper för att identifiera eventuella användbarhetsproblem. Utvärderingen baseras 
främst på kunskaper om hur syn, minne och tanke fungerar och hur dessa egenskaper 
påverkar utformningen av användargränssnittet. Vid denna typ av utvärdering kan man ta 
hjälp av generella riktlinjer för hur IT-stöd bör vara utformade för att vara användbara. Ett 
exempel på sådana är ISO-standarden ISO 9241-10 Dialogprinciper, se tabell: 

 

Tabell 4. Dialogprinciper enligt ISO 9241-10. 

Anpassad till uppgiften. En dialog är anpassad till uppgiften om den stöder 
användaren på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, så att denne kan slutföra 
uppgiften. 

Självinstruerande. En dialog är självinstruerande om användaren omedelbart 
förstår varje steg tack vare återkoppling från programmet eller genom 
förklaringar när användaren begär det. 

Styrbar. En dialog är styrbar om användaren kan ha initiativet samt styra 
riktning och hastighet i interaktionen tills målen är nådda. 

Förutsägbar för användaren. En dialog är förutsägbar för användaren om 
den är konsekvent och överensstämmer med användarförhållanden såsom 
kunskap om uppgiften, utbildning & erfarenheter samt allmänt accepterade 
konventioner. 
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Tolerant mot fel som görs av användaren. En dialog är tolerant mot fel om, 
trots felaktig hantering, det tänkta resultatet kan uppnås med hjälp av inga eller 
ett minimum av korrigerande. 

Möjlig att individualisera. En dialog är möjlig att individualisera om 
programmets gränssnitt kan modifieras så att det passar uppgiftens krav, 
individuella önskemål samt användarens vana och färdighet. Not: Även om 
det är mycket önskvärt att användarna i många fall erbjuds individuella 
inställningar, får det inte ses som en ersättning för god ergonomisk 
utformning. Dessutom bör individuell inställning begränsas så att den inte 
orsakar användarna obehag (t.ex. oacceptabla ljudnivåer vid auditiv 
återkoppling). 

Stödja inlärning. En dialog möjliggör inlärning om den ger stöd och råd till 
användaren i att lära in hur systemet används. 

  

Vi har hjälpt till i ett antal offentliga upphandlingar och tagit fram en preliminär modell för hur man 
kan mäta ett IT-systems användbarhet i en upphandlingssituation, se Figur 3. 

 

Figur 3. Preliminär modell för hur man kan mäta ett IT-systems användbarhet i en upphandlingssituation. 

Modellen bygger på att man väger samman flera mått på användbarheten utifrån ISO 9241-11 till ett 
betyg på IT-systemets “totala” användbarhet. Detta betyg (”uppnådd användbarhet”) eller mått kan 
vara max 100 och kan sedan läggas in i en kalkylmodell och viktas med andra faktorer (kvaliteter). 
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Vi går här inte in och förklarar modellen i detalj, utan har med den som ett praktiskt exempel på att 
det går att hantera användbarhet som ett kriterium i upphandlingar. 

3.5.3 En bra process för införande av IT i arbetet 
Införandet av ett IT-system i en verksamhet har visat sig vara en viktig och kritisk fas i 
förändringsarbetet. Det finns många exempel på att annars lyckade projekt, som utvecklat och 
levererat potentiellt bra system, misslyckats totalt vid införandet. Detta har medfört att man inte 
uppnått syftet, inte bidragit till förbättringar, att användare upplevt krångel och svårigheter samt att 
man reagerat negativt på förändringarna. Ofta tenderar dessa negativa effekter att sitta i mycket 
länge. 

Det är viktigt att se införandet, och en ganska lång tid efter det att systemet tagits i drift, som en del 
av projektet. Det är inte förrän man följt införandet, utvärderat, gjort nödvändiga förändringar o.s.v. 
som man kan gå över i ett förvaltningsarbete. Även under hela livscykeln måste det finnas organisa-
tion och resurser för kontinuerligt förändringsarbete. Såväl införandet som det kontinuerliga 
kvalitetsarbetet måste följa en användarcentrerad modell. 

Man måste se till att personalen är förberedd på vad som kommer att ske, att de har fått rätt 
kompetensutveckling i relation till det nya arbetet m.m. Ett vanligt fel som man idag ofta gör är att 
den utbildning som de som berörs av förändringarna får enbart handlar om hur man ska hantera den 
nya tekniken. Man får lära sig vilka funktioner systemet innehåller, vilka knappar man ska trycka på 
o.s.v. Det som fordras är att utbildningen fokuserar på hur man ska arbeta på ett effektivt sätt, i den 
nya förändrade verksamheten, men hjälp av det nya teknikstöd man får. 

3.6 Arbetsmiljö och IT i arbetet 
Arbetsmiljö är ett brett och komplext begrepp, som kan omfatta många olika aspekter på hur vi 
fungerar, påverkas och mår i vårt arbete. Arbetsmiljöproblem i ett datorstött arbete kan vi se som 
bestående av: 

● Fysiska arbetsmiljöproblem 

● Psykosociala arbetsmiljöproblem 

● Kognitiva arbetsmiljöproblem 

Arbetsmiljö och hälsa vid bildskärmsarbete har studerats i många forsknings- och 
utvärderingsstudier. Vi vet mycket om de hälsorisker som finns i sådant arbete. Några viktiga 
faktorer i arbetsmiljön som påverkar hälsan är: 

● Bundenhet, stillasittande vid datorn stor del av dagen, ofta i låsta, ensidiga arbetsställningar. 

● Styrning, en känsla av att vara styrd i arbetet av datorsystemet, av att sakna tillräcklig 
personlig kontroll av ”systemet” eller hur man kan eller får utföra sina arbetsuppgifter. 

● Stress, känslan att arbetets krav, både i form av arbetsmängd och tidspress och dåligt 
fungerande datorstöd, överstiger de tillgängliga resurserna och den egna förmågan. 

När det gäller de besvär och symptom som kan kopplas direkt till dessa problem i arbetssituationen 
är de vanligaste: 

● Ögonbesvär. 
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● Belastningsbesvär, främst i nacke, axlar, armar, händer, t.ex. s.k. ”musarm”. Bland personer 
som arbetar mer än 4 timmar per dag vid datorn brukar upp till 70 % ha dagliga besvär i 
muskler och leder. 

● Stressrelaterade psykosomatiska besvär, t.ex. huvudvärk, irritation, sömnstörningar. 

Undersökningar har visat att det finns en omfattande, och ökande, sjukskrivning på grund av sådana 
besvär. Dessutom finns en ännu mer omfattande ”sjuknärvaro” där personer arbetar med reducerad 
kapacitet. 

Olika stressrelaterade symptom kan utlösas eller försvåras av dels en alltför stor arbetsmängd, dels 
olämpligt utformade datorsystem och bristande stöd till datoranvändarna. Stressen uppstår när 
kraven överstiger det vi tycker oss klara av. Den kan bli direkt hälsofarlig om den pågår under lång 
tid utan effektiva återhämtningsperioder. Erfarenheter har visat att stress blir en viktig utlösande 
faktor även för andra problemtyper, t.ex. fysiska belastningsbesvär. Man kan hantera andra 
arbetsmiljöproblem så länge som man upplever en kontroll över situationen, men om man upplever 
stark stress kommer de latenta problemen att utlösas. 

3.6.1 Krav, kontroll och stöd-modellen 
Robert Karasek lanserade på 1970-talet en modell för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer 
som förklaringsvariabler till att man inte mår bra i sitt arbete. Hans s.k. krav-kontroll modell har 
därefter utvecklats tillsammans med Töres Theorell och har blivit en viktig modell för att analysera 
arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa (Karasek och Theorell, 1992). 

Enligt denna modell är förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen 
avgörande för om arbetet leder till stress. En hög nivå av yttre krav i kombination med en låg nivå av 
personlig kontroll, ”egenkontroll”, skapar ett tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till 
psykisk och fysisk ohälsa. En kombination av höga krav och hög kontroll leder däremot till ett 
tillstånd av positiv aktivitet som underlättar utveckling och inlärning. Ju större kontroll individen 
upplever desto högre krav från miljön kan hon klara av utan negativa effekter. Krav definieras som 
psykologiska stressfaktorer i arbetssituationen, t.ex. kvalitets- och säkerhetskrav, tidspress och stor 
arbetsmängd. Kontroll definieras dels som graden av egenkontroll och självbestämmande, dels som 
stimulans och utveckling, t.ex. genom variation i arbetsuppgifter. 

Modellen har senare kompletterats med en tredje faktor, socialt stöd. Upplevelsen av socialt stöd kan 
påverka hur individen klarar en stressande situation och vilka individens reaktioner blir. Man kan 
säga att socialt stöd fungerar som en buffert mot stress. Individer som känner att de har ett väl 
fungerande socialt stöd har visat sig utveckla färre stressymptom än andra. Brist på socialt stöd kan 
emellertid också vara en stressfaktor och direkt påverka uppkomsten av stressreaktioner. 
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Figur 4. Krav, kontroll och stöd-modellen. Utarbetad efter teorier av Karasek och Theorell (1992) 

 

Att vi upplever höga krav i arbetet är inget problem om detta kombineras med hög upplevd 
egenkontroll och starkt upplevt socialt stöd. I sådana fall kan till och med (rimligt) höga krav vara 
något positivt. Man ställs inför utmaningar som man känner att man har förutsättningar att klara av 
och känner att man kan få stöd om man får problem. Det kan betraktas som ett bra och hållbart 
arbete. Om höga krav kombineras med svagt upplevt stöd och låg egenkontroll blir situationen 
förödande. Människor klarar inte att arbeta i en sådan situation. Hälsorisker av olika slag, farlig 
stress och risk för utbrändhet är här vanligt. Ett sådant arbete är direkt farligt. 

Många personer upplever att kraven ökar då nya eller förändrade IT-stöd införs. Fler arbetsmoment 
ska utföras på ett mer kvalificerat sätt. Ofta kombineras införandet med andra förändringar, till 
exempel neddragning av personal eller nya roller, vilket i sig bidrar till ökande krav på de 
medarbetare som är kvar. Accepterar vi krav, kontroll och stöd-modellen i samband med IT-
förändringar i arbetet, och den har starkt stöd i forskningen, ger det oss följande slutsats: När nya 
eller förändrade IT-stöd införs i arbetslivet måste detta kombineras med såväl ökande egenkontroll 
som ökat socialt stöd. I praktiken ser man tyvärr oftast den motsatta bilden. Den upplevda kontrollen 
och det upplevda stödet från ledning och arbetskamrater minskar. Detta innebär en potentiell risk för 
försämrad arbetsmiljö, oacceptabla belastningar och stress som på sikt kan leda till ohälsa. 

En angelägen fråga är därför hur vi ska kunna se till att ökad datorisering och nya IT-stöd kan 
kombineras med ökad egenkontroll och ökat socialt stöd. Alla förändringsprocesser måste utgå från 
att det ska finnas god kontroll och stöd i arbetet. Det gäller såväl på vilket sätt nya krav formuleras 
som hur beställningar av IT-stöd utformas, hur utvecklingsarbetet bedrivs samt hur de nya IT-stöden 
införs i verksamheterna. Detta är fullt möjligt. Det är inte svårare att utforma IT-stöd som bidrar till 
ökad kontroll än motsatsen. Det viktiga är att man inser vikten av att åstadkomma detta samt har 
kompetensen att göra det i praktiken. 
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3.6.2 Kognitiva arbetsmiljöproblem 
En särskild klass av arbetsmiljöproblem har vi kallat kognitiva arbetsmiljöproblem. Dessa är 
relaterade till hinder för människor att utnyttja sina egenskaper, kunskaper och färdigheter för att 
utföra ett bra arbete. Kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår när något i arbetssituationen förhindrar 
oss från att använda våra kunskaper och färdigheter på ett effektivt sätt. Ett viktigt exempel på 
sådana problem är ett dåligt utformat IT-stöd. Ett sådant kan ha fel funktionalitet, dåligt användar-
gränssnitt eller otillräcklig teknisk prestanda. I en sådan situation spelar det ingen roll hur skicklig 
man än är, hur ambitiös man är eller hur inställd man är på att göra ett bra arbete. Det finns något, i 
detta fall IT-stödet, som förhindrar detta. Resultatet blir en bristande upplevelse av kontroll av 
arbetssituationen och av arbetsredskapen. Detta leder i sin tur till att man blir ineffektiv, stressad och 
trött, gör fler fel o.s.v. Enligt krav, kontroll och stöd-modellen blir effekterna att vi inte längre har ett 
hållbart arbete utan riskerar en negativ utveckling med hälsorisker m.m. som följd. 

Exempel på motmedel mot kognitiva arbetsmiljöproblem är: 

● Fokus och koncentration på den egentliga arbetsuppgiften. Man ska inte behöva fundera på 
hur IT-verktyget ska hanteras. 

● Ett ”självklart” IT-verktyg som kan hanteras utan medveten koncentration. 

● Anpassat till människans förmågor, t.ex. hur vårt minne fungerar. 

● Anpassat till lokala krav och behov. 

● Man ska kunna komma till skott direkt, utan krånglig ”uppstart” etc. 

● Minimera onödiga belastningar, onödiga arbetsmoment o.s.v. 

● Minimera onödiga tidsförluster, arbetsprocesserna ska vara optimerade. 

● Datorstödet får inte störa mänskliga kontakter, utan ska stödja på ett ”osynligt” sätt. 

3.7 Vår forskningsbakgrund och tidigare erfarenheter inom 
detta område 

Vi har drivit långa forskningsprojekt tillsammans med en rad myndigheter. Referenslistan innehåller 
några av de centrala publikationer som gjorts inom dessa projekt. 

Ett exempel är avdelningens tidigare samarbete med CSN där arbetet var organiserat som ett projekt 
indelat i fyra huvudaktiviteter. En separat aktivitet för utbildning och information pågick under hela 
projekttiden. Dessutom pågick en aktivitet med coaching av nyckelpersoner från CSN under den 
senare fasen av projektet. Innehållet i varje huvudaktivitet har byggts på de problemområden som 
framkom i deras förstudie och de olika huvudaktiviteterna har haft var sin aktivitetsplan. Ett viktigt 
syfte har varit att åstadkomma förändringar i CSN:s arbetssätt som gör att de nya arbetssätten kan 
leva vidare efter det att projektet är avslutat. De fyra huvudaktiviteterna inom projektet presenteras i 
Tabell 5. 

 
Tabell 5. En översiktlig beskrivning av det projekt MDI genomförde med CSN under 3 år. 

Huvudaktivitet 1: Verksamhetsutveckling 

Denna aktivitet har syftat till att den verksamhetsutveckling som bedrivs på CSN ska resultera i en 
effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö. 
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Innehåll: Arbetet har omfattat processuppföljning, processutveckling samt systembeställning och 
projektstyrning. Exempel är deltagande i utveckling av metoder för kravfångst, systembeställningar samt 
delaktighet vid införandet av förbättringsteam. Genom deltagande i ett antal olika pilotprojekt har dessa 
kunnat stödjas. 

Huvudaktivitet 2: Användbarhetsindex 

Syftet med denna huvudaktivitet har varit att åstadkomma ett verktyg för att kunna mäta användbarhet 
och användbarhetsbrister i befintliga IT-stöd. 

Innehåll: En enkätbaserad analysmetod har utvecklats. Utvärderingar med hjälp av metoden har skett 
vid flera tillfällen.  Detta har resulterat i ett långsiktigt arbetssätt som kommer att bygga upp kunskap 
kring hur man bedriver användbarhetsanalyser, tolkar resultatet samt genomför förbättringar. 

Huvudaktivitet 3: Systemutveckling 

Syftet med denna huvudaktivitet har varit att ta fram övergripande riktlinjer samt konkreta förslag för 
hur CSN ska förändra sin systemutvecklingsmodell för att bättre kunna beakta användbarhets- och 
arbetsmiljöaspekter vid all systemutveckling. 

Innehåll: En större insats har handlat om att formulera en användbarhetspolicy för CSN. 
Systemutvecklingsmodellen har också reviderats. Tillägg till modellen har implementerats. Ett speciellt 
fokus har legat på den iterativa naturen för modellen, med återkommande prototyputveckling. 
Systemutvecklingsmodellen fortsätter som tidigare att praktiskt tillämpas i alla CSN:s projekt.   

Huvudaktivitet 4: Långsiktig målbild 

Syftet med denna huvudaktivitet har varit att ta fram en målbild, en vision för det framtida arbetet inom 
CSN. Aktiviteten syftade till att ge svar på frågan: Vad bör känneteckna CSN:s arbetsmiljö och 
arbetssätt år 2010? 

Innehåll: Ett målbildsarbete genomfördes under år 2005. En arbetsgrupp tog fram handläggarnas 
målbild av det framtida arbetet i form av viktiga aspekter på arbetet samt scenarier för detta arbete. 
Personal informerades om innehållet i målbilderna vid informationsmöten ute på kontoren. Målbilderna 
har sedan tagits omhand av de som ansvarar för olika utvecklingsaktiviteter inom CSN. 

Utbildning och information 

Huvudsyftet med utbildnings- och informationsinsatserna har varit att de ska stödja och bidra till 
projektets övergripande mål samt att respektive huvudaktivitet når sina mål. En stor insyn i, och 
kännedom om, allt som pågår inom projektet har eftersträvats. 
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4 Resultat från kartläggning 
I detta avsnitt redogör vi för det som framkommer av insamlad data vad gäller processer, former för 
användarmedverkan, kompetensbehov i utvecklingsarbetet och problem ur användarsynpunkt. 
Kartläggningen är inte heltäckande, utan vi beskriver här det som framkommer av intervjuerna och 
den genomförda enkäten. 

4.1 Kartläggning av processer 
Under intervjuerna åskådliggörs en mångfacetterad bild av universitetets IT-relaterade processer. 
Den utveckling som idag pågår vid UU är initierad av såväl externa som interna faktorer. Elin-
projektet är t.ex. enligt intervjuerna initierat av externa faktorer och baseras på ett regeringsbeslut. 
UU+ däremot är initierat som följd av ett verksamhetsbehov. En del av utvecklingen sker i 
förvaltningsfasen av befintliga system, och annan utveckling sker i projektform. De olika projekten 
och systemen i förvaltning använder alla olika processer, och det varierar mycket. Denna bild 
överensstämmer väl med den bild som presenteras i “Förändrat och gemensamt arbetssätt i projekt 
för utveckling av administrativ verksamhet”, UFV 2010/139. 

Universitetet har idag ingen tydlig struktur för hur olika avdelningar och enheter som helhet förhåller 
sig till varandra när det kommer till IT-frågor. Vid en intervju gavs följande korta svar, vilket väl 
återspeglar många av de intervjuades åsikt, på frågan om hur man arbetar med IT vid UU: 
“Kaosartat”. Det existerar inga processbeskrivningar eller övergripande styrdokument gällande IT-
frågor under den abstrakta nivå som beskrivs i “Mål och strategier för Uppsala universitet” (UFV 
2007/1478) och “Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet” (UFV 
2009/872). Organisationsstrukturen avseende IT vid UU ger inget mandat för någon avdelning eller 
enhet att genomgående i organisationen strömlinjeforma metoder och arbetssätt eller att definiera 
något som kan kallas för en process. 

Många av de intervjuade menar att en mer samlad strategisk ledning av IT och processer inom IT vid 
UU vore att föredra, vilket speglas i följande citat: “man behöver få en starkare och samlad 
strategisk ledning”. Denna åsikt är dock inte oemotsagd i intervjuerna och vissa menar att det 
befintliga sättet att arbeta är att föredra. Fördelarna som utpekas är kreativitet, individers möjlighet 
att avgöra vad som är lämpligt samt att sammanhanget alltid påverkar hur man ska driva IT. 

Under intervjuerna pratar många informanter om universitetets organisationskultur i relation till 
samordning av processer och arbetssätt. Den akademiska friheten med fristående forskare bidrar till 
svårigheten att samordna, och kulturen återfinns i olika grad vid alla delar av UU. Några påpekar 
också att denna organisationskultur är universitetets styrka. Andra hävdar däremot att en tydlig 
struktur kring administration, stödfunktioner och IT inte behöver ses som en nackdel. 

Organisatoriska förändringar har inletts för att tydligare samordna IT genom t.ex. en styrgrupp för de 
prioriterade projekten och anställning av en central IT-arkitekt. Dessa förändringar kan ses som ett 
steg mot en processorientering på en övergripande nivå. Man pekar vidare på att universitets-
förvaltningen sedan några år driver dessa frågor och arbetar med samordning av övergripande 
processer, och det är ett uttalat mål framåt att utarbeta strategier. Många nämner även möjligheterna 
med den studie kring organisationen som Mikael Jonsson genomför under hösten 2011 samt den 
förstudie som här avrapporteras. 

Under intervjuerna beskrivs att individuella kontakter och kompetenta individer är det som driver 
IT-utvecklingen framåt vid UU. Många gånger är det individers erfarenhet och personliga kontakter 
som avgör vilka processer som används i förvaltning eller i projekt, och hur systemen införs och hur 
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projekten drivs i relation till linjeorganisationen. Referensgrupper består av erfarna personer som är 
intresserade av IT, och ofta är det samma personer under många år. De personer som tar ansvar och 
är kunniga i IT-frågor driver dessa vidare, vilket ofta leder till att de får mandat att fatta beslut i IT-
frågor. Formella roller som har ansvar inom IT finns också inom organisationen, men dessa upplever 
att UU inte är en organisation som kan ledas endast genom formella, strategiska beslut kring 
processer utan att det är andra former av ledarskap som krävs. IT-rådet har fungerat som en 
kommunikationskanal inom UU, och många pekar på att man genom denna funktion fått en 
överblick men att IT-rådet inte haft tillräckligt mandat för att påverka organisationen. 

Informanterna beskriver att vissa avdelningar och enheter framgångsrikt har arbetat med processer, 
metoder och modeller samt införande av dessa vid UU. Några exempel är PPS på avdelningen för IT 
och inköp samt PM3 på universitetsförvaltningen. Lokal kunskap på enhets- och avdelningsnivå är 
god, men kunskapsspridning mellan avdelningar saknas i många fall helt. Det finns inga eller få 
formella nätverk för att sprida kunskap kring processer och arbetssätt. Däremot sprids kunskapen 
emellanåt via informella kontakter och samarbeten, men detta är mycket personberoende och 
varierar mycket. 

Att hantera stora IT-projekt i den form de bedrivs idag beskrivs som något relativt nytt för UU som 
projektorganisation, och många av de vi intervjuar beskriver följande situation: “Sättet att hantera de 
här stora utvecklingsprojekten är ju ganska nytt. Så jag förstår att det [rutinerna och arbetssätten] inte 
har satt sig”. Ovanan att arbeta i projekt upplevs som orsaken till att det finns en hel del problem i 
projekten i relation till linjeverksamheten och som orsak till att vissa stora projekt upplevs som 
misslyckade. Informanterna konstaterar också att det inte kommer att bli mindre IT i framtiden inom 
organisationen, och att UU därför i större utsträckning behöver genomtänkta processer och strategier 
för IT på alla nivåer framöver. 

I flera intervjuer beskrivs att UU som organisation inte är bra på att hantera projekt, och att det är ett 
område för förbättring. Ett problem som många av de intervjuade beskriver är att det finns en 
otydlighet mellan projekten och linjeorganisationen vad gäller beslut i frågor som uppstår i 
utvecklingsarbetet. Några menar att projekten ibland fattar beslut som påverkar linjeorganisationen, 
och att det inte är bra. En av de intervjuade menar att detta problem resulterar i att 
“databasadministratörerna fattar beslut som påverkar hela organisationen”. En bild förmedlas där 
projekten inte har någon instans att vända sig till med beslut som påverkar organisationen, och att 
linjeorganisationen är för långsam i sitt beslutsfattande. Konsekvensen blir att projekten i brist på 
andra alternativ själva fattar det beslut som de uppfattar som rimligast i frågan. 

Övergripande processer för att integrera verksamheten och IT. PM3 är en modell för 
förvaltningsstyrning och beskriver en förvaltningsobjektarkitektur med en organisation. Ett objekt i 
modellen motsvarar ett verksamhetsområde. UU:s förvaltning arbetar enligt PM3, och har arbetat 
med dess införande sedan 2008. Att införa PM3 var ett medvetet beslut i organisationen och man har 
till stora delar genomfört införandet av PM3 genom att etablera alla objekt i den objektkarta som 
upprättats. Nästa steg, som nu pågår, är att utforma rutiner och arbetssätt som svar på så kallade hur-
frågor, som exempelvis hur samverkan mellan objekt och projekt skall se ut. Detta är dock ett arbete 
som sker löpande och är en del av PM3-modellens fortsatta förvaltning. Genomgående under 
intervjuerna framkommer en positiv bild av arbetet med införandet av PM3 och dess konsekvenser 
för organisationen. Inom PM3 delas alla aktiviteter upp inom fyra områden där användarstöd är ett. 

ITIL är en integrerad del av arbetet på avdelningen för IT och inköp. Här återfinns ett tiotal ITIL-
baserade processer som stöder avdelningens fyra övergripande huvudprocesser för IT och drift. 
Dessa har man infört inom ramen för ett större verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på 
processorientering av avdelningens arbetssätt. Här har även en processbeskrivning framtagits som 
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beskriver relationen mellan PM3 och ITIL-processerna. I dagsläget har enligt en informant cirka 30 
personer ITIL-certifierats inom universitetet, varav en majoritet tillhör avdelningen för IT och inköp. 

Projektledning/-styrning. Inom avdelningen för IT och inköp förespråkar man metoden Praktisk 
ProjektStyrning (PPS), vilket är en generell projektstyrningsmetod som kan användas vid arbete med 
alla typer av projekt. PPS är således inte bunden till varken en specifik organisationstyp eller till 
processer för systemutveckling utan är anpassningsbar till det sammanhang i vilket projektet drivs. 

Vad vi förstår genom intervjustudien används PPS av många projektledare, men även Wenell är en 
projektstyrningsmetod som förekommer. Några nämner också PROPS i intervjuerna. 

Projektledaren i de olika IT-projekten beslutar kring de metoder och arbetssätt som man använder 
sig av i projektet. En av de intervjuade beskriver situationen på följande sätt: 

“Det är projektledaren som styr arbetssättet och metoderna som används i projektet.” 

Upphandling. De informanter som under intervjuerna pratar om upphandling beskriver ett 
komplicerat arbete där organisationens behov och önskemål ska balanseras med leverantörernas 
möjligheter att leverera system inom ramen för önskemålen. I intervjuerna framkommer också att 
vissa leverantörer av IT-system inte är intresserade av att lämna anbud på en offentlig marknad, 
vilket får konsekvenser för hur höga krav som kan ställas. 

Vid upphandlingen av system i Elin-projektet anlitades en erfaren forskare från MDI-avdelningen i 
processen som ledare för utvärderingen av de system som skulle utvärderas inom ramen för 
befintliga ramavtal. I processen avväger man flera alternativ, som att avropa från befintliga ramavtal 
eller att göra en egen upphandling. 

I Elin-projektet har man speciellt fokuserat på användbarhet. Här har man redan i upphandlingen 
arbetat med MDI-metoder som card sorting för att ta fram bra strukturer för informationen. Card 
sorting är en teknik för att generera kategoriträd. Det är en användbar metod för att utforma 
informationsarkitektur, arbetsflöden, menystrukturer eller navigering. 

IT-utveckling. De systemutvecklingsmetoder som man använder varierar från projekt till projekt, 
men varianter av Agila metoder är genomgående vanligt förekommande. I några intervjuer 
framkommer synen att man genom Agila metoder säkerställer användbarheten i systemen man 
utvecklar eftersom processen bygger på principen att man ska leverera systemet i smådelar som går 
att använda, och att man ska samla kommentarer från användarna vid leveransen. Denna syn är dock 
en kraftig förenkling av utmaningarna vid utveckling av användbara system. 

I några av intervjuerna framkommer kritik på hur kravfångsten generellt ser ut i IT-projekten. Denna 
kritik fanns också med i materialet som presenterades i rapporten UFV 2010/598. Kritikerna menar 
att det inte finns någon som i kravfasen går ut till verksamheten (d.v.s. användarna av systemet) och 
lyssnar. Det saknas någon som frågar sig om vi verkligen ska ha det här, hur vi vill att det ska 
användas, vilka kopplingar till verksamheten man vill ha o.s.v. 

Införandeprocesser. Det finns inget standardiserat sätt att arbeta med införande av nya system vid 
UU. Det är upp till varje projekt att bestämma hur de beroende på situationen vill lägga upp arbetet. 
Vid upphandling av standardsystem beskriver några av de intervjuade att de startar 
införandeprojektet samtidigt som de planerar att genomföra de mindre förändringar som krävs av 
systemet. Andra projekt försöker få linjeorganisationen att arbeta med den förändring som införandet 
kommer att medföra. Inom linjeorganisationen är det den avdelning som är ansvarig för 
förvaltningen som då kommer att ansvara för införandet. 
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Uppföljning. Idag görs få eller inga uppföljningar av effekter och användning av de befintliga 
systemen. En orsak till denna avsaknad är att ansvaret för uppföljning inte är explicit. Det uppges 
inte vara ett ansvar för projekten, och den förvaltning som övertar systemet har inte medvetet arbetat 
med uppföljning enligt intervjuerna. 

Användarcentrerade processer. UU arbetar generellt sett inte med användarcentrerade processer 
enligt definitionen som ges i avsnittet “Användarcentrerade processer”. De projekt som i någon mån 
arbetar användarcentrerat beskriver att det är tid och pengar som styr att de endast väljer att använda 
några av de möjliga metoderna. Studentportalen och Medarbetarportalen är exempel på förvaltning 
och utveckling inom UU som beaktar användbarhet. 

4.2 Former för användarmedverkan 
Under kartläggningen åskådliggörs att det förekommer brister i formerna för användarmedverkan. 
Användarperspektivet är generellt sett inte tydligt, och få IT-projekt använder sig av 
användarcentrerade metoder. Detta gäller såväl de prioriterade projekten som tidigare projekt och 
idag förvaltade system. De prioriterade projekten använder i varierande grad referensgrupper, med 
olika syften och ambitionsnivåer, och med olika uppfattningar om vilka som bör ingå i en 
referensgrupp. 

Flera av de intervjuade menar att det finns en omedvetenhet om slutanvändarna, att IT-
intendenturerna t.ex. ses som slutanvändare eller anses spegla användarnas behov och uppfattningar. 
Andra beskriver erfarenheter från deltagande i referensgrupper som en gisslansituation där 
referenspersonens deltagande förväntas (detta framkommer även i UFV 2010/598), men utan att ges 
något inflytande eller möjlighet att få gehör för sina synpunkter. I referensgrupper som omfattar 
medlemmar från användarnivå upp till chefsnivå beskrivs också att det finns en risk att användarna 
underrepresenteras och inte vågar uttrycka sig fritt. 

IT-systemens storlek och omfattning försvårar ytterligare för projekten att sammansätta och hantera 
referensgrupper som på ett bra sätt representerar de tilltänkta användarna. Även i de fall där 
representativa referensgrupper existerar uppger intervjupersoner att det är svårt att hantera 
användarnas önskemål då de kan tycka väldigt olika. Projektens storlek gör det också svårare att 
hålla ned avståndet mellan utvecklare och användare, att säkerställa att användarnas synpunkter inte 
misstolkas på vägen. 

Under intervjuerna framkommer en syn på forskare som motvilliga till att ingå i referensgrupper då 
det inte utgör någon karriärmässig fördel. Referensgrupper sammansätts då utifrån det egna sociala 
nätverket där motiverade deltagare kan hittas. Flera intervjupersoner i de prioriterade projekten 
uppger också att frivilligt deltagande från verksamheten uppskattas då det ger mer och bättre 
återkoppling. Det finns också exempel på en motvillighet från projekten att involvera användare i 
referensgrupper innan det finns något konkret att visa upp, och en uppfattning om att det inte är 
intressant för användare att diskutera funktioner som fortfarande är på idéstadium. Detta är dock inte 
representativt då det även finns exempel på projekt eller delprojekt där användare har involverats 
redan på idé- och kartläggningsstadium. 

4.3 Kompetensbehov i utvecklingsarbetet 
Vårt generella intryck av intervjupersonerna är att de är starka individer med stor kompetens inom 
sitt respektive område och de frågor de arbetar med. Däremot framkommer det ofta under 
intervjuerna att personal vid UU generellt sett inte är vana att jobba i projekt, vilket exempelvis 
illustreras av detta citat: “UU har en ovana att hantera stora projekt och komplexa system”. 
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Vad gäller kompetens och kunskap kring användbarhetsarbete och människocentrerade processer 
finns det generellt sett en förenklad bild av vad det innebär. Många ser användbarhet som design av 
font och färg i systemen, och inte kopplat till att systemet ska vara effektivt, ändamålsenlighet och 
tillfredsställande. Några av de intervjuade har ingen kunskap inom användbarhetsarbete, medan 
några av dem har kunskapen men inte möjligheten att arbeta med frågorna i organisationen. 

Att jobba med användbarhet kräver dels kunskap om användbarhetsmetoder inklusive metoder för 
kravhantering, design och utveckling i samarbete med användare. Inom UU är det få som besitter 
dessa kompetenser i relation till hur många det är som är tekniska experter, och här vore en 
förändring att föredra. Arbete med användbarhet har också en värdegrund där människan placeras i 
centrum, och där användarnas behov påverkar utvecklingen. Denna värdegrund och dess perspektiv 
är generellt sett inte tydlig på UU. Avsnittet “Former för användarmedverkan” speglar detta, och här 
kan man läsa om en omedvetenhet kring slutanvändaren. För att framgångsrikt arbeta med 
användbarhet vid UU behövs utökade kunskaper om detta, samt en förändrad värdegrund. 

Generellt sett beskriver informanter från flera av projekten att de har problem med att få resurser till 
sina projekt, som i följande citat: “Så vi har haft problem med att få resurser”. Likaså är det ett 
problem att personer slutar eller flyttas mellan uppdrag: “det är problem med kontinuitet i 
projekten”. 

4.4 Problem ur användarsynpunkt i processer och 
användning av system i verksamheten 

Under intervjuerna framkommer synen att UU behöver en mer strategisk ledning vad det gäller IT 
som diskuterar annat än teknikfrågor. Frågor som “hur starkt ska man betona integration och 
användarvänlighet och hur mycket får det kosta i utvecklingen kontra vad det faktiskt kostar att ha 
usla system som vi sedan måste leva med”. 

Referensgrupper och användargrupper har enligt de intervjuade beskrivit att de absolut inte vill att 
fler dåliga system ska införas i organisationen. Under intervjuerna ges mängder med exempel på hur 
systemen som används inte stödjer arbetet utan upplevs som svåra att använda. Tekniktrassel och 
problem i användningen av systemen som leder till tidstjuvar. En av de intervjuade beskriver IT-
systemen på UU på följande sätt: “Inte verktyg som är anpassade för verksamheten”. Detta har 
många av de intervjuade tagit till sig, och de menar att ett problem inom universitetet har varit att 
man inte avblåst införanden av system som fungerar dåligt. 

Antalet system är ett upplevt problem för administrativ personal. En av de ekonomiadministratörer 
vi träffade hade mellan 10 och 15 olika system som hon behövde behärska. Det är svårt att minnas 
alla rutiner och lösenord när mängden system är så stort. En risk med många system som är isolerade 
är att användaren måste minnas information och manuellt överföra information. Detta leder till 
onödig kognitiv belastning (se avsnittet Arbetsmiljö och IT i arbetet) som i sin tur bidrar till en 
sämre arbetsmiljö. 

Ute i verksamheten på institutionerna finns en känsla av att de som jobbar centralt med IT inte har 
någon inblick eller kunskap kring det arbete de utför. En av de intervjuade beskriver: “Ingen 
förståelse för verksamheten, bara centralt finns”. Många menar att verksamheten får anpassa sig till 
ny IT, och att de nya systemen inte alltid är utformade för att stötta arbetet så att det blir 
ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. 

Återkommande under intervjuerna beskrivs problem i kommunikationen med IT-personer, 
exempelvis utvecklare. Många hävdar att ett mycket tekniskt språk används som utesluter 
verksamheten. En av de intervjuade beskriver sin upplevelse på följande sätt: “De bubblar på och kör 
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sitt race. De har sina standardfraser, och skickar de här formuleringarna, som en normal professor 
inte kan tolka”. 

På frågan om huruvida systemen inom UU är användbara framkommer en osäkerhet i vad som 
menas med användbarhet. Några svarar att “Tja, alla [system] går ju att använda”. Andra intervjuade 
har en stark åsikt och menar att systemen inte är användbara. En av de intervjuade besvarade frågan 
genom att gömma sig bakom en bunt med papper. 

 

5 En fallstudie av Raindanceportalen 
För att få en inblick i hur olika användare uppfattar ett system i drift har vi genomfört en fallstudie 
av Raindanceportalen. Enkäten redovisas i Bilaga, avsnitt 9. Den genomförda studien har två tydliga 
avgränsningar. Dels har vi begränsat oss till att studera Raindanceportalen och inte hela Raindance-
systemet. Motiveringen är att det är endast portalen som de olika användargrupperna använder. 
Raindance Classic används enbart av de professionella ekonomiadministratörerna. Den andra 
avgränsningen är att vi inte gjort någon ordentlig analys av systemets användbarhet ur olika 
aspekter, utan fokuserat på hur man uppfattar systemet som ett stöd i arbetet, hur arbetet påverkas 
m.m. Det har framkommit en hel del synpunkter även på användbarheten, men ska man uttala sig om 
den fordras en mer grundlig analys av de aspekterna. 

Resultaten från enkäten ska ses som en indikation på användarnas uppfattning av systemet. Enkäten 
utgör däremot inte en användbarhetsutvärdering av Raindance, då detta kräver kompletterande 
metoder och mer tid än vad denna förstudie omfattar. Vår uppfattning är dock att resultaten från 
enkäten speglar den generella bilden användarna har av Raindance. Enkätundersökningen 
kompletterades med semistrukturerade intervjuer med två administratörer och en användare av 
systemet. Därtill har två personer involverade i förvaltningen av Raindance vid ekonomiavdelningen 
intervjuats. 

Ekonomiadministratörerna som svarat på enkäten uppger att de använder Raindance dagligen och en 
majoritet av de övriga respondenterna uppger att de använder Raindance flera gånger i veckan eller 
dagligen. 

Från enkätundersökningen framkommer att alla ekonomiadministratörer utom en har fått utbildning i 
både Raindanceportalen och Raindance Classic. I de fall där man specificerat vilken typ av 
utbildning som erhållits uppges en utbildning på fem dagar i ekonomiavdelningens regi. Denna 
femdagarsutbildning är enligt Raindance systemadministratörer vid universitetsförvaltningen en 
utbildning alla ekonomiadministratörer får. Bland de andra respondenterna, alltså forskare och 
prefekter, svarar enbart 5 av 14 att de fått någon form av utbildning i användandet av 
Raindanceportalen. Den utbildning de fått har organiserats av deras lokala ekonomiadministratörer 
och varit i form av korta genomgångar av Raindanceportalens funktionalitet och hur de ska gå 
tillväga för att attestera eller granska en faktura. Bland de som fått utbildning anser både 
ekonomiadministratörer och andra användare, med få undantag, att den har varit tillräcklig för deras 
behov. 

För att få en indikation på hur handlingsbart Raindanceportalen är fick respondenterna i 
enkätundersökningen svara på hur väl en rad påståenden om systemet stämmer. 

Svarsalternativen gavs på en 6-gradig skala i enkäten, 0 till 5, där högre siffror relaterar till högre 
överensstämmande med handlingsbarhetsprinciperna. 



UPPSALA UNIVERSITET INFÖRANDE AV 
VERKSAMHETSSTÖDJANDE IT-SYSTEM  

 2011-11-01 UFV 2011/xxx 

 

 

 

33 

 

När insamlad data från enkäten analyserades blev resultatet under några handlingsbarhetsprinciper 
en sammantagen analys av flera frågor i enkäten, medan andra handlingsbarhetsprinciper är 
resultatet av en enskild fråga. I redogörelsen nedan för respondenternas svar på enkäten avser 
“administratörer” ekonomiadministratörer ute på institutionerna medan “användare” avser de övriga 
respondenterna som använder Raindance, alltså de prefekter och forskare som svarat på enkäten. 

Tydlig handlingsrepertoar – Genom att veta vilka handlingar som finns tillgängliga för 
användaren, alltså vad användaren kan göra i en viss situation, stöds användarens förståelse av IT-
systemet. I vårt fall med Raindanceportalen anser sig användarna överlag veta någorlunda väl vilka 
handlingar som finns att tillgå. Dock är skillnaden stor mellan administratörerna där majoriteten 
anser sig veta vilka handlingsmöjligheter som finns medan de andra användarna inte anser sig ha 
speciellt bra vetskap om detta. Att de som använder Raindanceportalen enbart till att granska eller 
attestera fakturor bara använder en begränsad del av de tillgängliga funktionerna kan vara en 
anledning till detta. 

Tillgodose kommunikationsbehov – Användaren ska genom systemet kunna få sagt vad denne vill. 
Till exempel så kan kommunikationen vara ett godkänt granskande av en faktura, en attestering eller 
att bifoga en kommentar med en faktura när den cirkuleras i Raindanceportalen. Respondenterna 
svarar här, med få undantag, att funktionerna som finns tillgängliga är tillräckliga för deras behov. 

Lättnavigerbart – Användaren ska lätt kunna flytta sig mellan olika delar av IT-systemet. 
Majoriteten av administratörerna anser att de lätt kan navigera i systemet. Bland användarna är 
spridningen i svaren större, ungefär lika många anser att det inte är lätt att navigera som att det är lätt 
att navigera i Raindanceportalen. 
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Handlingstransparent – Användaren ska förstå vilka konsekvenser hans/hennes handlingar 
kommer att få i systemet. Även på denna punkt känner sig de flesta administratörer säkra och vet 
vilka konsekvenser deras handlingar kommer att få. Bland användarna anser sig de flesta veta vilka 
konsekvenser deras handlingar kommer att få, men ett fåtal uppger att de inte vet alls. 

Tydlig feedback – Användaren får feedback som bekräftar att de handlingar den försöker utföra har 
genomförts genom uppdateringar av skärminnehåll eller meddelanden. Av administratörerna uppger 
en majoritet att feedbacken är tillräcklig medan merparten av användarna anser att feedbacken inte är 
fullt tillräcklig, men dock inte heller helt obefintlig. 

Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne – Det ska vara lätt för användaren att se vilken 
information som tidigare lagrats i systemet. De flesta administratörer anger att de kan se vad som 
gjorts tidigare i systemet ganska väl. Användarna är mindre säkra på att de kan se vad som tidigare 
gjorts, men ett fåtal uppger att de kan det. 

Aktörstydlighet – I verksamhetsminnet ska det framgå vem som har gjort vad och när detta har 
gjorts. På denna punkt liknar svaren de svar som gavs till föregående princip. Administratörerna 
anser de flesta att de kan se vem som gjort någonting tidigare i systemet och när det gjorts och 
användarna anser att de inte kan göra detta särskilt väl. 

Känd och begriplig vokabulär – Språket och termerna som används i systemet ska väljas så att det 
överensstämmer med användarnas termer och språk. Administratörerna, med några få undantag, 
anser att informationen som finns i Raindanceportalen presenteras med termer och uttryck de är 
bekanta med. Bland användarna är det större spridning på svaren. Ungefär lika många anser att det 
inte stämmer alls eller stämmer delvis som anser att det stämmer helt att de är bekanta med det 
vokabulär som används. Dock är det en liten övervikt för de som anser att det delvis stämmer. 
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Intentionell tydlighet – Användarna ska förstå vad innehållet som presenteras betyder och varför 
den presenteras för dem. Administratörerna uppger, med ett par undantag, att de vet vad de kan göra 
med informationen och funktionerna som presenteras och de flesta tycker att informationen som 
presenteras är relevant. Användarna är däremot inte helt säkra på vad de kan göra med informationen 
som presenteras och flertalet tycker inte att all information är relevant. 

Handlingsstödjande – Informationen som presenteras ska vara lätt att tolka och tillräcklig för att 
användaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med de tillgängliga funktionerna. Majoriteten av 
både administratörer och användare anser att detta uppfylls i Raindanceportalen, men ett fåtal, fler 
användare än administratörer, anser att det inte uppfylls helt. Några av användarna anser att det inte 
uppfylls alls. 

Begrepps- och handlingskonsistens – Uttryck ska enbart ha en betydelse och flera uttryck ska inte 
användas för att beskriva samma sak. Varken homonyma eller synonyma uttryck bör därför 
användas. Bland administratörerna är en stor del överens om att detta stämmer ganska väl med 
verkligheten i Raindanceportalen, men inte helt, och ett par administratörer anser att så inte är fallet. 
Bland användarna är det ungefär lika många som anser att informationen går att misstolka för att den 
kan ha flera betydelser som anser att den inte kan misstolkas. 

Handlingstillgänglighet – Handlingarna som behövs för en arbetsuppgift ska finnas lättillgängliga 
utan onödig navigering. Både administratörer och användare anser, med några få undantag, att de 
handlingar de behöver för att utföra deras arbetsuppgifter finns tillgängliga. 

Handlingsöversiktligt – Användaren ska veta var i arbetsprocessen den befinner sig och 
arbetsprocessen ska vara logiskt utformad så att användaren kan förstå hur den hänger samman. 
Med få undantag anser både administratörer och användare att de har bra kontroll på var i 
arbetsprocessen de befinner sig. 

Ändringsbarhet – Användaren ska kunna ångra sig och ändra sina handlingar. När det gäller 
möjligheten att ångra sig i Raindanceportalen är det spridda svar från både administratörer och 
användare. Såväl bland användare som administratörer finns det de som anser att de kan ändra sina 
handlingar och de som anser att de inte alls kan göra det. Av administratörerna är det lite fler som 
anser att de kan ändra och av användarna är det lite fler som anser att de inte kan. 

Relevanta kommunikationsbehov – Användaren ska endast behöva registrera information som är 
relevant och information som redan registrerats ska inte behöva registreras igen. Bland 
administratörerna anser fler att de upprepade gånger behöver föra in samma information, ett fåtal 
anser däremot att de ej behöver göra detta. Bland användarna tycker en liten majoritet att de inte 
behöver föra in samma information upprepade gånger. Detta är den enda punkten där användarna 
anser att Raindanceportalen uppfyller handlingsbarhetsprincipen bättre än administratörerna. 
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Goda kommunikationsförutsättningar – Information ska bearbetas och lagras på ett sådant sätt 
att användarna kan nå den och att den presenteras för användaren när det är relevant. Bland 
administratörerna anser sig de flesta kunna komma åt vad som tidigare lagrats ganska bra men bland 
användarna anser drygt hälften att de inte kan se detta. Både administratörer och användare anser att 
i stort presenteras relevant information som är tillräcklig för deras arbetsuppgifter. 

Adressatrelevant kommunikation – IT-systemet ska producera information som är relevant för 
användaren (adressaten) av information som tidigare förts in i systemet. I Raindanceportalen kan 
detta vara inskannade fakturor och information om dem som visas för en attestant. En majoritet av 
administratörerna tycker att det stämmer att informationen som de får i Raindanceportalen är 
tillräcklig för att utföra sina arbetsuppgifter, och att informationen som presenteras i regel är relevant 
för dem. Även bland användarna tycker en majoritet att den information som presenteras för dem är 
tillräcklig för att kunna utföra deras arbetsuppgifter, men det finns även ett fåtal som tycker att detta 
inte alls stämmer. Det är även fler användare som anser att information som ej är relevant för deras 
arbetsuppgift presenteras, vilket kan förklaras med att deras arbetsuppgifter oftast inte är lika 
omfattande som administratörernas. 

Adressanpassad kommunikation – Meddelanden från IT-systemet ska presenteras på ett för 
mottagaren lämpligt sätt vad det gäller tid, media och format. Både administratörer och användare 
anser att det stämmer bra att meddelanden från Raindanceportalen kommer i ett lämpligt format, 
med några få undantag, och även på denna punkt är användarna något mer tveksamma än 
administratörerna. Här kommenteras att flera mail skickas ut om man har fakturor som behöver 
hanteras i sin inkorg, vilket anses jobbigt. Dock går mängden mailutskick att anpassa för att undvika 
detta, men denna anpassning är något alla inte verkar känna till. 

 

6 Slutsatser 

6.1 Mycket kompetens och hög ambition finns 
De genomförda intervjuerna och analyserna visar att det finns stor kompetens, positiva erfarenheter, 
hög medvetenhet om existerande problem samt höga ambitioner för vad man vill åstadkomma, när 
det gäller administrativa IT-system inom universitetet. Det finns med andra ord en god grund att utgå 
från, när man vill förbättra processer och skapa förutsättningar för en lyckosam framtida utveckling 
av bra administrativ IT. Det vi nedan fokuserar på är de huvudsakliga problem vi ser och som vi 
gemensamt skulle kunna hitta goda lösningar på. 
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6.2 Problem med användbarhet 
Den genomförda kartläggningen och analysen visar att det finns en stor förbättringspotential när det 
gäller processer och arbetssätt i relation till verksamhetsutveckling, användbarhet, verksamhetsnytta 
och arbetsmiljö. Vissa delprojekt eller projekt, såsom t.ex. Medarbetarportalen, upphandlingen inom 
Elin och förvaltningen av Studentportalen har aktivt försökt inkludera användarfrågor på olika sätt i 
projektarbetet. Många projekt beaktar dock inte användbarheten på ett tillräckligt utförligt sätt, och 
de personer som har kompetensen arbetar med annat eller har svårt att komma med i projekten. 
Ibland är det rent ekonomiska faktorer som gör att man inte kan lägga den tid som skulle behövas för 
att kunna skapa verksamhetsstödjande och användbara system. I andra projekt beror avsaknaden av 
fokus på användbarhet på bristande kompetens om metoder och arbetssätt. För exempel på metoder 
och arbetssätt se “Bakgrundsmaterial till kartläggningen” där t.ex. avsnitten behandlar frågorna 
“Användbarhet, vad är det?”, “Varför jobba med användbarhet” samt “Användarcentrerade 
processer”. En orsak är också brist på tid eller resurser. I de flesta projekt hamnar man förr eller 
senare i tids- eller resursmässiga problem och tvingas prioritera vad man ska fokusera på. Resultatet 
blir ofta att allt som inte rör den rent tekniska funktionaliteten, t ex användbarhet, prioriteras bort. 

6.3 Avsaknad av enhetliga processer 
Kartläggningen visar att man lokalt använder olika slags processer för att styra utvecklingsarbete. 
Några exempel är förvaltningen som sedan några år arbetar enligt PM3, och avdelningen för IT och 
inköp som använder sig av ITIL. Dessa processer innehåller delvis delar som tar upp användbarhet. I 
de pågående IT-projekt vi studerat varierar arbetssättet mycket. Det finns inga fastställda processer 
eller arbetssätt utan projektledaren lägger upp projektet baserat på egna kunskaper och erfarenheter. 
Inom UU arbetar man generellt inte med användarcentrerade processer i projekten. Däremot 
förekommer det i de flesta projekt vissa element av användbarhet. 

6.4 Brister i införandeprocesser 
Införandeprocesser upplevs generellt som problematiska inom UU och här har man sedan tidigare 
haft problem. Det som beskrivs inom avsnittet “En bra process för införande av IT i arbetet” uppnås 
inte, utan införande av nya IT-system för verksamheten har istället kantats av problem och ibland 
frustration för alla inblandade. En viktig aspekt som sällan beaktas är att utgå från att det är ett nytt 
arbetssätt, med nya arbetsprocesser, organisation och kompetensbehov som införs, inte enbart ett 
nytt teknisk system. Utbildningen fokuserar oftast på handhavandet av det nya tekniska systemet och 
inte på hur man ska utföra det nya arbetet på ett bra sätt. 

6.5 Koppling till verksamhetsutveckling 
Eftersom utvecklingsarbete inte bedrivs på ett enhetligt sätt inom organisationen är det svårt att 
avgöra i vilken mån systemutvecklingen samverkar med verksamhetsutvecklingen. Grundläggande 
principer för detta beskrivs i avsnittet “Verksamhetsutveckling, inte systemutveckling”. Vi ser att IT 
egentligen inte används som potentiell möjliggörare av förändringsarbete mot verksamheternas mål. 
Det blir oftast mer av rent tekniska projekt, där målet i sig är (eller snarare blir) att datorisera. Detta 
problem finns det en stor medvetenhet om inom universitetet och förvaltningen och andra aktörer 
driver redan ett aktivt förändringsarbete för att åtgärda detta. 
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6.6 Brister i användarmedverkan 
Användarperspektivet är generellt sett inte så tydligt inom UU. Användare medverkar i låg 
utsträckning i projekt och i förvaltningen av införda system. Referensgrupper används, men med 
olika syften och ambitionsnivå. Flera av de intervjuade menar att det finns en omedvetenhet om 
slutanvändarna, och andra beskriver erfarenheter från deltagande i referensgrupper som en 
”gisslansituation”. 

Inom UU finns det personer som har kunskap om och arbetar med användbarhet, men de samarbetar 
inte kring metoder eller arbetssätt och har inga gemensamma nätverk där de utvecklar sina 
kompetenser och arbetssätt. Deras roll i förändringsprocesserna blir aldrig tydliggjord. 

6.7 Erfarenheter av nyttoeffekter 
Generellt sett anser många av de intervjuade att de system som UU har fungerar hyggligt, men att de 
kanske inte i alla delar är användbara i ordets verkliga mening. Många är mycket medvetna om att 
förbättringar skulle gå att göra för att effektivisera användningen, spara tid, höja kvaliteten i arbetet, 
utveckla organisation och arbetsprocesser, förbättra arbetsmiljön etc. Dessutom menar många att UU 
framöver verkligen måste säkerställa och jobba med användbarheten i kommande system som ska 
införas, då man upplever att användarna absolut inte vill ha eller kommer att acceptera flera dåliga 
system. 

6.8 Synpunkter på exemplet Raindance 
De via enkäten tillfrågade anser att Raindanceportalen till stor del uppfyller de tidigare beskrivna 
handlingsbarhetsprinciperna. Men man kan se tydliga skillnader mellan de svar som ekonomi-
administratörerna ger jämfört med de svar användarna som enbart använder Raindanceportalen för 
attestering och granskning ger. En förklaring är troligen den högre kompetens om ekonomihantering 
och den omfattande utbildning i användning av Raindance som ekonomiadministratörerna i regel 
har. Det faktum att de använder sig av Raindanceportalen i större omfattning och att ekonomi-
hantering är en av deras huvudsakliga arbetsuppgifter påverkar deras uppfattning i positiv riktning. 
Enkäten och intervjuerna har inte fokuserat på rena användbarhetsaspekter, men det har tydligt 
framkommit att de som inte är ekonomiadministratörer är starkt kritiska till systemets utformning. 
Det är ganska tydligt att Raindanceportalen är utvecklad för att passa ekonomiadministratörernas 
arbeten, men däremot inte anpassad för övriga användare som använder systemet mer sällan. Men 
ekonomiadministratörernas uppfattning, att Raindanceportalen huvudsakligen stödjer deras arbete, 
betyder inte att systemet nödvändigtvis kännetecknas av hög användbarhet. För att kunna uttala sig 
om detta behöver man operationalisera och därtill mäta användbarhetsbegreppet på ett annat sätt än 
vad som hunnits med i den här förstudien. 

När det gäller vissa handlingsbarhetsprinciper skiljer sig administratörernas uppfattning markant från 
de övriga användarnas. Ett exempel är principen om en ”tydlig handlingsrepertoar”, vilken kan 
förklaras med att attestanter och granskare inte har behov av att känna till alla tillgängliga funktioner 
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. En annan princip där skillnaden är stor mellan de två 
gruppernas svar är ”känd och begriplig vokabulär”. Eftersom Raindanceportalen är ett IT-system 
vars syfte är att stödja arbete som rör ekonomi har användare som inte är insatta i ekonomi svårare 
att förstå systemets begrepp och funktioner. En tredje princip där skillnaden i svaren är stor är 
”handlingstransparens”. Intervjuerna har visat att för att attestera en faktura krävs det bara några få 
knapptryckningar i en specifik ordning. Trots detta är systemet svårbegripligt och krångligt för de 
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vanliga användarna. De vet vilka knappar de ska trycka på för att en faktura ska bli attesterad, men 
inte riktigt vad som händer i övrigt och hur man ska utföra andra uppgifter är de basala.  

6.9 Effekter av bättre användbarhet 
De potentiella positiva effekterna av användbarare administrativa IT-system, för verksamheten och 
för medarbetarna inom universitetet, är svåra att beräkna. Man kan emellertid beskriva och diskutera 
några effekter som man troligen skulle kunna uppnå, utan att nu kunna värdera dessa med någon 
större noggrannhet.  

IT-systemens användbarhet har t ex betydelse för hur långa handläggningstiderna blir för olika slags 
administrativa uppgifter. Detta i sin tur påverkar tiden man kan ägna åt annat arbete och hur man kan 
planera sina arbetsuppgifter. Användare behöver idag oftast lägga mycket tid på att utföra uppgifter 
på ett onödigt krångligt sätt, navigera i systemen, hoppa mellan olika system och rätta felaktigheter 
etc. Väldigt lågt räknat har man bedömt att en handläggare på en typisk svensk myndighet kan spara 
30 minuter per dag om IT-systemen var bättre utformade. Inom sjukvården har t.ex. läkare i studier 
uppskattat att man skulle kunna spara upp emot en timme per dag om deras system (elektroniska 
patientjournaler) var bättre anpassade efter deras verksamhet och behov (se rapport från 
UsersAward, www.usersaward.se). En annan jämförelse är en stor statlig myndighet som uppskattat 
att man genom att samla den information som idag finns utspridd i ett antal system till ”en samlad 
kundbild”, kunde tjäna fem minuter per ärende. Detta kan sedan multipliceras med 15-20 sådana 
ärenden per dag och handläggare. Dessutom blev kvaliteten och kundservicen förbättrad. 

Bättre användbarhet handlar inte bara om användargränssnittet och interaktionen, utan om en mängd 
olika aspekter på om användarna kan/tillåts arbeta på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Kraven 
på arbetet är oftast mycket höga när det gäller snabbhet, kvalitet, noggrannhet, säkerhet, god service 
m.m. Kan alla dessa aspekter påverkas på ett positivt sätt av ett bättre IT-system kan effekterna för 
verksamheten bli stora. 

Bättre verksamhetsanpassade och användbarare system kan också påverka arbetsorganisationen på 
ett positivt sätt. Hur arbetsuppgifter fördelas mellan olika aktörer, strategier för decentralisering 
kontra centralisering, hur man samverkar, hur kommunikationsmönster och samarbete påverkas osv. 
beror av IT-systemens struktur och utformning. En viktig aspekt rör hur olika system kan integreras 
eller inte. En stor mängd olika administrativa system som inte samverkar på ett för verksamheten 
meningsfullt sätt ger effektivitetsförluster och leder ofta till dubbelarbete och stor irritation. 

En stor förbättringspotential handlar om att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöproblem i samband 
med dåliga IT-system har visat sig vara stora och ökande. Det handlar om såväl fysiska, 
psykosociala som kognitiva problem. Dålig ergonomi, irritation, hög stress, belastningsproblem av 
olika art, bl.a. kognitivt, leder till besvär, sjukfrånvaro, s.k. sjuknärvaro, nedsatt arbetsförmåga m.m. 
De totala kostnaderna för sådana problem är oftast höga, men kan genom lämpliga åtgärder 
minimeras. 

Den största nyttopotentialen handlar förmodligen om att kunna använda en genomtänkt IT-
utveckling för att utveckla verksamheten som sådan. Verksamhetsutveckling, inte systemutveckling, 
är en princip som visat sig viktig att följa. Forskning pekar tydligt på att om inte verksamheten 
utvecklas till sin organisation och sina arbetsprocesser leder ökad användning av IT snarare till 
minskad verksamhetsnytta än till förbättringar. Det finns emellertid goda exempel på processer som 
gör att man kan basera IT-utvecklingen på ett verksamhetsperspektiv, vilket leder till att tekniken 
bidrar till ökad verksamhetsnytta. 
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Diskussionen ovan ger emellertid bara en fingervisning om den potential som ligger i att aktivt jobba 
med systemens användbarhet, verksamhetsnytta och användarnas totala användningsmiljö. 

6.10 Förslag till utveckling av förbättrade förändringsprocesser 
och bättre beaktande av användbarhet och 
verksamhetsnytta  

Vi ser avslutningsvis att det, för de studerade frågeställningarna, finns en stor förbättringspotential 
inom universitetet samt att förutsättningarna är stora för att lyckas med ett förbättringsarbete då de 
samlade kompetenserna internt är höga. Den potentiella nyttan av förbättrade processer är också stor. 
Vi föreslår ett fortsatt utvecklingsarbete, med fokus på att förbättra processer och kompetenser samt 
att stödja förändringsarbete i praktiken. Detta skulle på ett långsiktigt sätt kunna genomföras i 
samverkan mellan de som ansvarar för förändringsprocesser, kravställande, upphandlingar, 
systeminförande, förvaltning, drift, kontinuerlig utveckling och de inom universitetet som har 
kompetens och erfarenheter av sådant förbättringsarbete. 

Möjligt innehåll i ett sådant gemensamt utvecklingsarbete av kompetenser, processer m.m. skulle 
kunna handla om: 

• Mentorsprogram för införande av ett användarcentrerat tankesätt i t.ex. strategier, vid 
upphandling, i förvaltning och i prioriterade projekt. 

• Visionsseminarier för att få fram visioner kring hur det framtida IT-stödda arbetet på UU 
ska se ut.  

• Utveckling av användarcentrerade processer anpassade till UU baserade på de erfarenheter 
och strukturer man har inom UU. 

• Användbarhetsarbete i förvaltning inom ITIL och PM3. 

• Kravställning inför egenutveckling av system. 

• Kravställning med fokus på användbarhet i samband med offentlig upphandling. 

• Möjliga processer för ”innovationsupphandling”. 

• Införande av användarcentrerade processer i organisationen. 

• Metoder för utvärdering av användbarhet och verksamhetsnytta av IT-system inom UU. 

• Stöd och bollplank i utvecklings- och införandeprocesser. 

• Deltagande i pilotprojekt som metodstöd. 

• Utbildningar och föreläsningar om användbarhet och användbarhetsarbete. 
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8 Appendix  

Intervjumall 
Inledning	  

Information	  om	  intervjun	  och	  studien	  

•	  Längd	  på	  intervjun	  
•	  Vad	  som	  sägs	  i	  intervjun	  kommer	  att	  ingå	  en	  slutrapport	  och	  i	  vetenskapliga	  artiklar.	  
*	  Allt	  kommer	  vara	  anonymt	  i	  intervjun,	  namn	  kommer	  inte	  att	  nämnas.	  
•	  De	  enda	  som	  kommer	  att	  lyssna	  på	  dessa	  intervjuer	  är	  Åsa,	  Thomas	  och	  Fredrik	  
•	  Viktigt	  att	  inte	  ge	  politiskt	  korrekta	  svar.	  
•	  Är	  det	  okej	  att	  vi	  spelar	  in	  intervjun	  med	  en	  MP3	  och	  ta	  bilder?	  
	  
Kort	  presentation	  av	  projektet	  

Målet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  undersöka	  hur	  UU	  arbetar	  med	  processer	  kring	  utveckling,	  anskaffande,	  
införande	  och	  utvärdering	  av	  sina	  verksamhetsstödjande	  IT-‐system.	  Vi	  ska	  i	  form	  av	  en	  förstudie	  
precisera	  frågeställningarna	  kring	  dessa	  delar	  och	  ta	  fram	  en	  plan	  för	  fortsatt	  arbete.	  
	  
Vi	  kommer	  att	  göra	  följande:	  

Förstudien	  genomförs	  av	  avdelningen	  för	  människa-‐datorinteraktion	  (MDI)	  vid	  institutionen	  för	  
informationsteknologi.	  Arbetet	  stäms	  kontinuerligt	  av	  med	  Britta	  Nyberg,	  enheten	  för	  planering,	  
uppföljning	  och	  stöd	  för	  verksamhetsutveckling.	  
	  

Arbetet	  kommer	  huvudsakligen	  att	  bestå	  av	  följande	  moment:	  

● Kartlägga	  och	  analysera	  befintliga	  dokument,	  planer	  etc.	  inom	  UU	  som	  är	  relevanta	  för	  
frågeställningarna.	  

● Översiktligt	  kartlägga,	  beskriva	  och	  analysera	  dagens	  processer	  för	  IT-‐utveckling,	  IT-‐införande	  
och	  IT-‐användning	  inom	  UU.	  Främst	  genom	  intervjuer	  med	  personer	  på	  olika	  nivå	  inom	  UU.	  

● Genomföra	  några	  punktvisa	  kartläggningar	  av	  de	  problem	  som	  ur	  användarsynpunkt	  finns	  med	  
dagens	  processer	  och	  i	  användningen	  av	  de	  system	  som	  används	  ute	  i	  verksamheterna,	  men	  
också	  visa	  på	  goda	  exempel.	  Detta	  sker	  främst	  genom	  en	  riktad	  enkät	  samt	  genom	  intervjuer	  
och	  observationer.	  Arbetet	  sker	  i	  dialog	  med	  objektägare	  och	  förvaltningsledare	  vid	  
universitetsförvaltningen.	  	  	  

● Sammanfatta	  viktigare	  problem	  och	  möjligheter	  med	  dagens	  processer	  och	  system.	  Dra	  
slutsatser	  om	  behov	  av	  förbättrade	  förändringsprocesser.	  Föreslå	  innehåll	  och	  organisation	  för	  
framtida	  utveckling.	  

● Intervjua	  projektledarna	  för	  de	  pågående	  projekten	  och	  tillsammans	  med	  dessa	  planera	  
stödinsatser	  under	  projekttiden.	  

Förstudien	  avslutas	  med	  en	  heldags	  workshop	  där	  vi	  gemensamt	  diskuterar	  resultatet,	  analysen,	  
slutsatserna	  samt	  planer	  för	  fortsatta	  aktiviteter.	  Till	  denna	  workshop	  kan	  även	  forskare	  från	  andra	  
institutioner	  inbjudas	  för	  att	  få	  en	  bred	  belysning	  av	  området.	  

Arbetet	  startade	  den	  15	  augusti	  2011	  och	  beräknas	  vara	  slutfört	  den	  31	  oktober	  2011.	  

Kort	  presentation	  av	  Thomas/Åsa	  

	  



UPPSALA UNIVERSITET INFÖRANDE AV 
VERKSAMHETSSTÖDJANDE IT-SYSTEM  

 2011-11-01 UFV 2011/xxx 

 

 

 

44 

 

Frågor:	  

Bakgrund	  

Vem	  är	  du?	  (Ålder?	  Utbildning?	  Titel?)	  
Vad	  är	  din	  roll	  på	  UU?	  
Vilka	  samarbetar	  du	  med?	  
Vad	  har	  du	  för	  befogenheter	  i	  att	  påverka	  utvecklingen	  (i	  stort	  och	  i	  smått)?	  
Hur	  ser	  en	  vanlig	  dag	  på	  jobbet	  ut?	  
Hur	  skulle	  du	  beskriva	  UU	  som	  organisation?	  

Verksamhetsutveckling	  eller	  teknikutveckling	  
Hur	  arbetar	  ni	  med	  strategier	  på	  UU?	  
Hur	  ser	  UU	  IT-‐strategi	  ut?	  
Vem	  arbetar	  fram	  strategierna?	  
Hur	  ser	  kopplingen	  ut	  mellan	  verksamhetsutvecklingen	  och	  IT-‐utveckling?	  
Vilka	  verksamhetsmål	  har	  ni	  på	  UU	  som	  påverkar	  IT-‐utvecklingen?	  
Till	  vilken	  grad	  har	  förändringar	  på	  UU	  varit	  påverkade	  av	  verksamhetsmål?	  Dvs	  förändringar	  för	  att	  nå	  
verksamhetsmål	  och	  att	  utveckla	  verksamheten.	  
Vilka	  motiv	  ligger	  bakom	  investeringar	  i	  IT?	  
Till	  vilken	  grad	  upplever	  du	  att	  förändringar	  på	  verksamhetsnivå	  har	  framtvingats	  av	  nya	  IT-‐stöd?	  

Upphandling	  av	  IT-‐standardsystem	  
Metoder	  för	  anskaffande,	  vilka	  riktlinjer	  finns	  för	  offentlig	  upphandling/egenutveckling?	  
Projektledningsprocesser/metoder?	  
Finns	  metoderna	  tydligt	  dokumenterade?	  Var?	  
Vem	  har	  tagit	  fram	  dem/ansvarar	  för	  dem?	  
Finns	  en	  särskild	  grupp	  för	  kravställande,	  om	  inte	  -‐	  hos	  vem/vilka	  hamnar	  det	  ansvaret?	  
Användarinvolvering	  i	  anskaffande?	  Vilket	  ansvar	  har	  användaren?	  
Beslutsfattande	  -‐	  vem	  fattar	  det	  slutgiltiga	  beslutet?	  

Systemutveckling	  vid	  egenutveckling	  
Har	  UU	  egen	  systemutveckling?	  
Vilka	  processer	  används?	  

Införande	  
Vad	  har	  ni	  för	  strategier/processer	  för	  införande?	  
Hur	  organiseras	  arbetet	  runt	  införande?	  Beslutsfattande?	  
Hur	  ser	  utbildningarna	  ut?	  
Hur	  upphandlas	  utbildningar?	  
Vem	  genomför	  dem?	  
Hur	  får	  man	  ett	  effektivt	  nyttjande	  av	  systemet?	  

Utvärdering	  
Sker	  i	  regel	  utvärdering	  av	  systemen	  efter	  införande?	  
Vad	  finns	  det	  i	  så	  fall	  för	  riktlinjer	  gällande	  utvärderingsprocessen?	  
Hur	  fångar	  man	  upp	  och	  integrerar	  det	  som	  framkommer	  vid	  utvärderingar?	  
Hos	  vem	  ligger	  ansvaret	  för	  detta?	  

Organisatoriskt	  långsiktiga	  mål	  
Vad	  har	  UU	  för	  långsiktigt	  organisatoriska	  mål?	  
Hur	  påverkar	  de	  långsiktiga	  målen	  utvecklingen	  och	  IT-‐utvecklingen?	  
Hur	  ser	  du	  på	  ditt	  arbete	  i	  relation	  till	  dessa	  mål?	  
Hur	  påverkar	  dessa	  mål	  det	  praktiska	  arbetet	  på	  UU?	  
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Framtiden	  
Hur	  ser	  du	  på	  framtiden	  för	  UU	  och	  IT?	  
Hur	  ser	  framtiden	  ut	  för	  arbetsmiljö	  och	  användbarhet?	  
På	  vilket	  sätt	  kommer	  arbetet	  att	  bedrivas?	  
Upplever	  du	  att	  du	  har	  kontroll	  över	  den	  förändring	  som	  kommer	  att	  ske?	  

IT-‐stöd	  
Har	  UU	  användbara	  system?	  
Är	  de	  tekniska	  systemen	  ändamålsenliga?	  

Syn	  på	  användbarhet	  
Vad	  är	  användbarhet	  för	  dig?	  
Vad	  är	  en	  god	  IT-‐arbetsmiljö	  för	  dig?	  
Vem	  ansvarar	  för	  användbarheten	  enligt	  dig?	  Någon	  i	  din	  grupp	  eller	  någon	  annan?	  
Hur	  ser	  det	  ansvaret	  ut?	  
Bygger	  UU	  användbara	  IT-‐stöd?	  
Vilka	  system	  på	  UU	  har	  god	  användbarhet?	  
Till	  vilken	  grad	  har	  systemen	  levt	  upp	  till	  förväntningar	  och	  krav	  hos	  utvecklare	  /	  användare	  /	  chefer	  /	  ?	  
Vad	  skulle	  få	  dig	  att	  satsa	  mer	  på	  användbarhetshöjande	  åtgärder?	  

Användarinvolvering	  
Hur	  pass	  bra	  är	  ni	  på	  att	  arbeta	  med	  involvering	  av	  användare?	  
Vilka	  användare	  involveras?	  Arbetar	  de	  fortfarande	  i	  kärnverksamheten?	  
Vilka	  fördelar/nackdelar	  ser	  du	  att	  det	  finns	  med	  att	  arbeta	  mer	  med	  användare?	  
Hur	  pass	  väl	  förtrogen	  är	  ni	  med	  användarnas	  arbetsmiljö?	  Har	  du	  besökt	  användarnas	  arbetsplats?	  
Hur	  hanterar	  ni	  ändringsförslag	  som	  kommer	  från	  användare?	  
På	  vilket	  sätt	  deltar	  användare?	  Vilken	  roll	  har	  användare	  haft	  i	  projekten?	  När	  har	  de	  varit	  involverade	  i	  
arbetet?	  Vad	  var	  användarnas	  uppdrag	  i	  projektet?	  Hur	  introducerades	  användarna	  i	  arbetet?	  

Metoder	  och	  arbetssätt	  på	  IT-‐avdelningarna	  
Vilket	  ansvar	  har	  du	  för	  arbetsmetoder	  på	  IT-‐avdelningarna?	  
Vad	  är	  det	  som	  avgör	  vilka	  metoder	  man	  använder?	  
Hur	  ser	  du	  på	  metoder	  och	  modeller	  för	  hur	  arbete	  ska	  gå	  till?	  
Vilket	  syfte	  har	  metoderna	  och	  modellerna?	  Vad	  används	  de	  till?	  
Vilka	  är	  fördelarna	  med	  att	  arbeta	  efter	  metoder	  och	  modeller?	  
Vilka	  är	  nackdelarna	  med	  att	  arbeta	  efter	  metoder	  och	  modeller?	  
Vilka	  möjligheter	  har	  du	  att	  påverka	  arbetet	  och	  arbetssättet	  på	  IT-‐avdelningarna	  på	  UU?	  
Vilket	  arbetssätt	  och	  metoder	  används	  idag	  på	  IT-‐avdelningen?	  Styrkor	  och	  svagheter	  med	  dessa?	  
Hur	  arbetar	  man	  med	  användarnas	  behov?	  Hur	  fångar	  man	  dessa?	  
Hur	  bör	  användbarhetsfrågor	  och	  arbetsmiljö	  säkerställas	  i	  utvecklingsprocessen?	  
Till	  vilken	  grad	  har	  man	  i	  förändringsarbetet	  på	  UU	  använt	  sig	  av	  processer	  och	  metoder?	  
Hur	  sätter	  man	  samman	  den	  grupp	  av	  personer	  som	  arbetar	  i	  ett	  IT-‐projekt?	  

Avslut	  
Finns	  det	  något	  som	  du	  anser	  att	  vi	  kan	  ha	  nytta	  av	  som	  vi	  inte	  pratat	  om?	  

Tacka	  för	  intervjun.	  
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Raindance-enkät 
Sida	  1/6	  

Fråga	  1:	  Vilken	  roll/tjänst	  har	  du	  på	  universitet?	  

	  

Fråga	  2:	  Du	  använder	  Raindance	  som	  

Du	  kan	  ange	  flera	  alternativ	   	  

● 	  Administratör	   	  

● 	  Attestant	   	  

● 	  Granskare	  

	  

Fråga	  3:	  Hur	  länge	  har	  du	  använt	  Raindance?	  	  

	  

Fråga	  4:	  Hur	  ofta	  använder	  du	  Raindance?	  

● 	  Varje	  dag	   	  

● 	  Flera	  gånger	  i	  veckan	  

● 	  En	  gång	  i	  veckan	  

● 	  Varannan	  vecka	  

● 	  Mer	  sällan	  än	  ovanstående	  alternativ	  

	  

Fråga	  5:	  Använder	  du	  huvudsakligen	  Raindance	  Classic	  (Windows-‐	  eller	  java-‐klienten)	  eller	  
Raindanceportalen	  (webbklienten)?	  

● Raindance	  Classic	  

● Raindanceportalen	  

● Både	  Raindance	  Classic	  och	  Raindanceportalen	  

	  

Sida	  2/6	  
Hoppa	  över	  frågorna	  på	  denna	  sida	  om	  du	  inte	  arbetade	  vid	  universitetet	  vid	  införandet	  av	  
Raindanceportalen.	  

	  

Fråga	  6:	  Fick	  du	  någon	  motivering	  till	  varför	  Raindanceportalen	  infördes	  (under	  åren	  2005-‐2007),	  och	  i	  
så	  fall	  vilken?	  

Hoppas	  över	  denna	  fråga	  om	  du	  inte	  arbetade	  på	  universitetet	  vid	  införandet	  av	  Raindanceportalen.	  
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Fråga	  7:	  På	  vilket	  sätt	  förändrades	  dina	  arbetsuppgifter	  vid	  införandet	  av	  Raindanceportalen?	  

Tillkom	  några	  nya	  arbetsmoment?	  Försvann	  några	  gamla	  arbetsmoment?	  Hoppas	  över	  denna	  fråga	  om	  
du	  inte	  arbetade	  på	  universitetet	  vid	  införandet	  av	  Raindanceportalen.	  

	  

Fråga	  8:	  Vad	  har	  blivit	  bättre	  för	  dig	  tack	  vare	  införandet	  av	  Raindanceportalen?	  

Tillkom	  några	  nya	  arbetsmoment?	  Försvann	  några	  gamla	  arbetsmoment?	  Hoppas	  över	  denna	  fråga	  om	  
du	  inte	  arbetade	  på	  universitetet	  vid	  införandet	  av	  Raindanceportalen.	  

	  

Fråga	  9:	  Vad	  har	  blivit	  sämre	  för	  dig	  på	  grund	  av	  införandet	  av	  Raindanceportalen?	  

Tillkom	  några	  nya	  arbetsmoment?	  Försvann	  några	  gamla	  arbetsmoment?	  Hoppas	  över	  denna	  fråga	  om	  
du	  inte	  arbetade	  på	  universitetet	  vid	  införandet	  av	  Raindanceportalen.	  

	  

Sida	  3/6	  
Fråga	  10:	  Har	  du	  fått	  någon	  utbildning	  i	  användandet	  av	  Raindanceportalen?	  

Om	  "Nej"	  hoppa	  över	  fråga	  11.	  

● Ja	  

● Nej	  

	  

Fråga	  11:	  Anser	  du	  att	  utbildningen	  var	  tillräcklig	  för	  att	  sedan	  kunna	  utföra	  dina	  arbetsuppgifter	  i	  
Raindanceportalen?	  Välj	  på	  en	  skala	  0-‐5	  hur	  väl	  du	  anser	  att	  utbildningen	  förberedde	  dig	  för	  dina	  
arbetsuppgifter.	  Hoppas	  över	  denna	  fråga	  om	  du	  svarade	  "Nej"	  på	  fråga	  10.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Inte	  alls	  tillräcklig       Fullt	  tillräcklig 

 

Fråga	  12:	  Har	  du	  fått	  någon	  utbildning	  i	  användandet	  av	  Raindance	  Classic?	  

Om	  "Nej"	  hoppa	  över	  fråga	  13.	  

● 	  Ja	  

● 	  Nej	  

	  

Fråga	  13:	  Anser	  du	  att	  utbildningen	  var	  tillräcklig	  för	  att	  sedan	  kunna	  utföra	  dina	  arbetsuppgifter	  i	  
Raindance	  Classic?	  

Välj	  på	  en	  skala	  0-‐5	  hur	  väl	  du	  anser	  att	  utbildningen	  förberedde	  dig	  för	  dina	  arbetsuppgifter.	  Hoppas	  
över	  denna	  fråga	  om	  du	  svarade	  "Nej"	  på	  fråga	  12.	  
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 0 1 2 3 4 5  

Inte	  alls	  tillräcklig       Fullt	  tillräcklig 

 

Fråga	  14:	  Vilken	  typ	  av	  utbildning	  fick	  du	  och	  hur	  mycket?	  

Hoppa	  över	  denna	  fråga	  om	  du	  svarade	  "Nej"	  på	  både	  fråga	  10	  och	  fråga	  12.	  

	  

Fråga	  15:	  Har	  du	  någon	  gång	  använt	  dig	  av	  dokumentation/hjälpfiler/lathundar	  som	  finns	  för	  
Raindance	  när	  du	  stött	  på	  problem?	  

Om	  "Nej"	  gå	  vidare	  till	  nästa	  sida.	  

● 	  Ja	  

● Nej	  

	  

Fråga	  16:	  Hittade	  du	  den	  information	  du	  behövde	  för	  att	  lösa	  ditt	  problem?	  

● Ja	  

● Nej	  

	  

Fråga	  17:	  Var	  dokumentationen/hjälpfilerna/lathundarna	  enkla	  att	  söka	  information	  i?	  

● Ja	  

● Nej	  

	  

Sida	  4/6	  
Hur	  väl	  anser	  du	  att	  följande	  påståenden	  stämmer?	  Stämmer	  inte	  alls(0)-‐Stämmer	  helt(5)	  Fyll	  gärna	  i	  de	  
kommentarer	  du	  har	  till	  påståendena	  i	  fältet	  längst	  ner	  på	  sidan.	  Det	  kan	  underlätta	  att	  tänka	  dig	  in	  i	  hur	  
du	  hanterar	  ett	  typiskt	  ärende	  i	  Raindance	  när	  du	  svarar	  på	  frågorna.	  

	  

Fråga	  18:	  Du	  vet	  vilka	  funktioner	  du	  har	  tillgängliga	  när	  du	  använder	  dig	  av	  Raindanceportalen.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  19:	  Funktionerna	  som	  finns	  tillgängliga	  i	  Raindanceportalen	  är	  tillräckliga	  för	  att	  utföra	  dina	  
arbetsuppgifter.	  
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 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  20:	  Du	  får	  tillräckligt	  med	  feedback	  från	  Raindanceportalen	  för	  att	  veta	  att	  det	  du	  gjort	  faktiskt	  
blivit	  utfört.	  

Till	  exempel	  genom	  bekräftelsemeddelanden	  på	  utförd	  handling.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  21:	  Du	  vet	  alltid	  vilka	  konsekvenser	  dina	  handlingar	  i	  Raindanceportalen	  kommer	  få.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  22:	  Du	  får	  bekräfta	  dina	  handlingar	  om	  risken	  finns	  att	  någonting	  skulle	  gå	  fel.	  

Till	  exempel	  genom	  att	  bekräfta	  i	  en	  popup-‐ruta.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  23:	  Om	  någonting	  skulle	  gå	  fel	  så	  får	  du	  felmeddelanden	  så	  att	  du	  förstår	  orsaken	  till	  felen.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 
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Fråga	  24:	  Om	  du	  skulle	  råka	  göra	  ett	  fel	  har	  du	  själv	  möjlighet	  att	  rätta	  till	  det.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  25:	  Du	  har	  möjlighet	  att	  göra	  anpassningar	  i	  Raindanceportalen	  för	  att	  effektivisera	  vanligt	  
förekommande	  arbetsuppgifter.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  26:	  Det	  finns	  möjligheter	  att	  snabba	  upp	  vanligt	  förekommande	  handlingar.	  

Exempelvis	  med	  kortkommandon.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  27:	  Lämna	  gärna	  de	  kommentarer	  du	  har	  till	  ovanstående	  påståenden	  i	  fältet	  nedan.	  

	  

	  

Sida	  5/6	  
Hur	  väl	  anser	  du	  att	  följande	  påståenden	  stämmer?	  Stämmer	  inte	  alls(0)-‐Stämmer	  helt(5)	  Fyll	  gärna	  i	  de	  
kommentarer	  du	  har	  till	  påståendena	  i	  fältet	  längst	  ner	  på	  sidan.	  Det	  kan	  underlätta	  att	  tänka	  dig	  in	  i	  hur	  
du	  hanterar	  ett	  typiskt	  ärende	  i	  Raindance	  när	  du	  svarar	  på	  frågorna.	  

	  

Fråga	  28:	  Informationen	  i	  Raindanceportalen	  presenteras	  med	  termer	  och	  uttryck	  som	  du	  är	  bekant	  
med.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  
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Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  29:	  Det	  finns	  tillräckligt	  med	  information	  tillgänglig	  i	  Raindanceportalen	  för	  att	  utför	  dina	  
arbetsuppgifter.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  30:	  All	  information	  som	  presenteras	  i	  Raindanceportalen	  är	  relevant	  för	  att	  utföra	  din	  
arbetsuppgift.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  31:	  Informationen	  som	  presenteras	  i	  Raindanceportalen	  kan	  aldrig	  ha	  mer	  än	  en	  betydelse	  och	  
därför	  inte	  misstolkas.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  32:	  Du	  behöver	  aldrig	  fylla	  in	  samma	  information	  flera	  gånger	  när	  du	  utför	  dina	  arbetsuppgifter	  
i	  Raindanceportalen.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  33:	  De	  meddelanden	  du	  får	  från	  Raindanceportalen	  får	  du	  i	  ett	  lämpligt	  format.	  

Till	  exempel	  e-‐mail	  eller	  meddelanden	  inom	  Raindance.	  
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 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  34:	  Lämna	  gärna	  de	  kommentarer	  du	  har	  till	  ovanstående	  påståenden	  i	  fältet	  nedan.	  

	  

	  

Sida	  6/6	  
Hur	  väl	  anser	  du	  att	  följande	  påståenden	  stämmer?	  Stämmer	  inte	  alls(0)-‐Stämmer	  helt(5)	  Fyll	  gärna	  i	  de	  
kommentarer	  du	  har	  till	  påståendena	  i	  fältet	  längst	  ner	  på	  sidan.	  Det	  kan	  underlätta	  att	  tänka	  dig	  in	  i	  hur	  
du	  hanterar	  ett	  typiskt	  ärende	  i	  Raindance	  när	  du	  svarar	  på	  frågorna.	  

	  

Fråga	  35:	  När	  du	  arbetar	  i	  Raindanceportalen	  vet	  du	  alltid	  var	  i	  arbetsprocessen	  du	  befinner	  dig.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  36:	  Du	  vet	  alltid	  hur	  du	  kan	  förflytta	  dig	  till	  den	  del	  av	  Raindanceportalen	  du	  vill	  till.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  37:	  Du	  kan	  se	  vad	  som	  gjorts	  tidigare	  i	  Raindanceportalen.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  38:	  Du	  kan	  se	  vem	  som	  gjort	  vad	  tidigare.	  
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 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  39:	  Du	  kan	  se	  när	  någonting	  gjorts	  tidigare.	  

	  

 0 1 2 3 4 5  

Stämmer	  inte	  alls       Stämmer	  helt 

 

Fråga	  40:	  Lämna	  gärna	  de	  kommentarer	  du	  har	  till	  ovanstående	  påståenden	  i	  fältet	  nedan. 


