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Sammanfattning 
Världen har blivit mer digital och människor blivit mer beroende av att teknik alltid finns 

nära tillhands. Verksamheter använder sig av informationssystem för att utföra uppgifter 

mer effektivt och mindre kostsamt. För att informationssystem ska underlätta för 

användaren måste dessa vara användbara. För att uppnå användbarhet har designprinciper 

skapats, dessa principer är riktlinjer eller direktiv för att uppnå en god design. När 

problematik uppstår för användare måste dessa användare ofta komma i kontakt med 

kunnig IT-personal. Kontakten mellan användare och IT-personal brukar ske via 

ärendehanteringssystem.  

 

Syftet med studien var att utifrån användarens perspektiv identifiera vilka designprinciper 

som är viktigast för ett ärendehanteringssystem för att uppnå användbarhet. Studien var 

begränsad till att undersöka Nielsens 10 heuristiska designprinciper. 

 

Studien utgick från en deduktiv ansats med en kvalitativ datainsamlingsmetod. Det 

utfördes intervjuer på ett fallföretag för att samla in åsikter från användare av ett 

ärendehanteringssystem. Bredd och variation användes som metod för urval då det var av 

intresse att informanterna hade olika förkunskaper. Syftet med den insamlade empirin var 

att komma fram till viktiga egenskaper för att uppnå användbarhet för ett 

ärendehanteringssystem. Med denna information gick det att undersöka hur väl 

designprinciper uppnår dessa egenskaper. Även användares åsikter kring specifika 

designprinciper undersöktes, vilket också kom att påverka resultatet. 

 

Studiens resultat visade sig innebära fyra viktiga egenskaper som användarna ansåg bör 

uppfyllas för att uppnå användbarhet. Hittbarhet, navigerbarhet, informationsstruktur och 

enkelhet menar användarna bör uppnås. Vidare när designprinciper utvärderades framkom 

fem principer som användare ansåg vara viktigast, anknytning mellan systemet och 

verkligheten, flexibilitet och effektivitet av användning, användarkontroll och frihet, 

överensstämmelse och standard och att känna igen sig snarare än att minnas. Dessa 

principer var även de som ansågs uppnå egenskaperna för användbarhet på bästa vis.  

 

Nyckelord: Använbarhet, användare, designprinciper, ärendehanteringssystem.  



   
 

   
 

Summary 
The world has become more digital and people have become more dependent on that 

technology always is accessible. Businesses are using technology to perform tasks more 

efficient and less costly. For information systems to facilitate the user, the systems must 

be useful. To achieve usability, design principles have been created. These principles are 

guidelines or directives to achieve a good design. When problems arise for a user, these 

users often must get in touch with knowledgeable IT-staff. The contact between user and 

IT-staff usually occurs via case management systems. 

 

The purpose of the study was to identify design principles that from the user's perspective 

are the most important for a case management system to achieve usability. The study was 

limited to examining Nielsen's ten heuristic design principles.  

 

The study was based on a deductive approach with a qualitative data collection method. 

Interviews were conducted on a case business to collect the views of users of a case 

management system. Width and variation was the method used for the selection of 

informants as it was of interest that the informants had different previous knowledge. The 

purpose of the empirical data was to identify important characteristics to achieve usability 

for a case management system. With this information, it was then possible to examine 

how well the design principles achieve these characteristics. The study also examined the 

users’ opinions about specific design principles, which also contributed to the results. 

 

The result of the study included four characteristics which the users felt should be met to 

achieve usability. Findability, navigability, information structure and simplicity are the 

characteristics users thought should be met to achieve usability. Furthermore, when design 

principles were evaluated, four principles emerged that users considered to be the most 

important, link between system and reality, flexibility and efficiency of usage, user control 

and freedom, compliance and standard, and to recognize themselves rather than 

remembering. These principles were those who were considered to answer the usability 

characteristics best. 

 

Keywords: Usability, users, design principle, case management system. 

  



   
 

   
 

Förord 
Med mycket hårt slit och vilja har vi lyckats få ihop denna uppsats. Att skriva detta arbete 

har varit oerhört utmanande, men lärorikt. Att kunna använda kunskapen som utbildningen 

givit och fördjupa oss inom ett specifikt ämne har varit spännande. Vi vill ge fallföretaget 

ett stort tack för ert engagemang, samarbete och er vilja att delta i vår studie. Utan er hade 

inte uppsatsen varit genomförbar. Ett tack till er som har läst vår uppsats, gett oss 

feedback och tagit er tid. Slutligen vill rikta ett särskilt tack till de lärare på 

Linnéuniversitetet som har bidragit med rådgivning, ställt upp och stöttat oss genom hela 

uppsatsen, ni vet vilka ni är och er tid har varit guld värd.  

 

Alexander Berntsen & Martin Lam 

Växjö, 2017-05-22  
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1 Introduktion  
I detta kapitel presenteras bakgrunden för studien och den tidigare forskning som 

studerats om ämnet. Kapitlet presenterar även studiens problemformulering och syfte för 

att skapa en inblick för läsaren om vad studien avser att undersöka. Vidare kommer 

studiens avgränsning, målgrupp och begreppslista att introduceras. 

1.1 Inledning 

Världen har blivit allt mer digital och över det senaste decenniet har informationssystem 

haft en stor påverkan inom arbetslivet. Informationssystem finns idag överallt och de har 

blivit en viktig del av en verksamhets strategi för att överleva. Ett informationssystem kan 

hjälpa till med att utföra uppgifter mer effektivt och mindre kostsamt. På sikt har detta 

också bidragit till att arbetssätt har förändrats (Valachich och Schneider 2016).  

 

För ett informationssystem är det viktigt att användbarhet uppnås, speciellt när det handlar 

om ett informationssystem som används inom det dagliga arbetet. Informationssystem 

måste vara effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande att använda, för att kunna 

fungera som ett stöd för användaren i de dagliga arbetsuppgifterna. Användaren ska inte 

tvingas kämpa med informationssystem som inte är anpassade för arbetsuppgiften. Att 

uppnå användbarhet för ett informationssystem kan variera, då det beror på användarens, 

uppgiftens och användningsammanhangets natur. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 

användaren vid utvecklingen av informationssystem (Gulliksen och Göransson 2002). 

 

För att kunna möta problematiken med användbarhet har det skapats designprinciper. 

Principerna är regler eller direktiv som används för att kunna uppnå en god design för ett 

informationssystem (Norman 2013). Med hjälp av designprinciperna är det möjligt att 

kunna stödja användarens behov och mål (Cooper 2014). Designprinciper kan användas 

vid utvecklingen av informationssystem. De ska hjälpa utvecklare att förklara och förstå 

hur de ska utforma systemets gränssnitt på en övergripande nivå (Preece, Rogers, Sharp 

2015).  

 

Människor har blivit beroende av att tekniken alltid ska fungera och finnas nära tillhands. 

IT-system fortsätter att växa inom verksamheter och det blir mer vanligt att anställda 

tvingas använda system för att utföra sina arbetsuppgifter (Valacich och Schneider 2016). 

För att hantera problem och incidenter som uppstår i den digitala arbetsmiljön behöver 

användare komma i kontakt med kunnig IT-personal, detta sker oftast via ett 

ärendehanteringssystem (Haverblad 2004). Ett ärendehanteringssystem används vanligtvis 

som ett verktyg inom support och avser att behandla inkommande ärenden från användare. 

Ett ärendehanteringssystem syftar också till att bidra med hjälp för de problem som kan 

uppstå inom en verksamhet (Zahedi, Rahimov, Soleymani 2008). 

 

Denna studie avser att studera vilka designprinciper som är viktigast för att uppnå 

användbarhet i ett ärendehanteringssystem, utifrån användarens perspektiv. 
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1.2 Tidigare forskning 

Gumussoy (2016) påvisar i sin forskning att användbarhet är ett viktigt attribut för ett 

informationssystem, vilket bidrar till att öka användarens produktivitet och minskar 

användarfel. Användbarhetsproblem måste beaktas tidigt under utvecklingsfasen.  Enligt 

Gumussoy (2016) är det relevant att undersöka vilka användbarhetskriterier som är viktiga 

för specifika informationssystem. För att undvika omarbete på systemets design kan 

designprinciper användas av utvecklare som direktiv vid utvecklingen av ett 

informationssystem. En utvecklare måste förstå användaren, dess arbetsområde och 

systemets mål, vilket kan betyda att det går att spara tid och kostnader vid utvecklingen 

eller design av systemet. Gumussoy (2016) har i sin studie utgått från tre 

utvecklingsprojekt och därefter utvärderat Nielsens 10 heuristiska designprinciper för hur 

de kan uppnå användbarhet för ett banksystem. I resultatet presenteras de viktigaste 

designprinciper som bör beaktas vid utvecklingen av denna typ av system.  

 

Singh och Wesson (2009) har i sin forskning undersökt vilka kriterier som är viktiga för 

att uppnå användbarhet i ett ERP-system. De har utgått från Nielsens och Shneidermans 

generella designprinciper och definierar även betydelsefulla användbarhetskriterier för det 

specifika systemet. De fann att användarna känner svårigheter med att hitta information, 

anpassning och att systemet inte bidrar med vägledning när uppgifter utförs. Med hjälp av 

de identifierade användbarhetsproblemen användes designprinciper för att framhäva de 

viktigaste kriterierna för att uppnå användbarhet. Studiens resultat påvisar att ett ERP-

system bör innefatta en god navigation, presentation och en god lärbarhet.  

 

Vidare har en studie utförts av Chen och Macredie (2005) som likaså använt sig av 

Nielsens 10 designprinciper och utvärderar användbarheten på fyra webbsidor och finner 

att det bör finnas mer fokus på designprinciperna användarkontroll och frihet, hjälp och 

dokumentation. Chen och Macredie (2005) anser att en användare ska uppleva frihet och 

möjligheten att växla mellan stadier för att inte känna sig begränsad. Det fanns brister i 

systemet när användaren efterfrågade hjälp, informationen var irrelevant och gränssnittet 

var inkonsekvent. För hjälp och dokumentation var problematiken kring att användaren 

inte kunde byta mellan att få hjälp och att återgå till de stadiet där de slutade. De påpekar 

att det är viktigt att utvecklaren uppmärksammar användbarhetsfrågor för att uppnå 

användbara gränssnitt.  

 

1.3 Problemformulering 

För att system ska tillfredsställa användare bör de innefatta en god användbarhet. För att 

uppnå en god användbarhet finns det designprinciper som är riktlinjer för hur gränssnitt 

ska interagera med användaren. Tidigare forskning har studerat hur designprinciper 

påverkar olika systems användbarhet. Gumussoy (2016) kommer i sin studie fram till att 

specifika designprinciper bör prioriteras för ett banksystem, således att en hög 

användbarhet uppnås. Gumussoy (2016) har påvisat att användargränssnitt bör vara 

anpassade till de avsedda uppgifterna som utförs i ett informationssystem. Vidare har 
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Singh och Wesson (2009) utvärderat vilka designprinciper som bör tillämpas för att uppnå 

användbarhet i ett ERP-system.  

 

Tidigare forskning har således visat att designprinciper har olika inverkan på 

användbarhet, beroende på vilken typ av system de tillämpas på. Enligt Gumussoy (2016) 

bör liknande studier utföras på andra typer av system. Genom att undersöka vilka 

designprinciper som är bäst lämpade för en specifik typ av informationssystem minskar 

risken att kritiska användbarhetsproblem uppstår, då designprinciperna kan fokuseras på 

vid framtagningen av gränssnitt.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utifrån användarens perspektiv identifiera vilka 

designprinciper som är viktigast för ett ärendehanteringssystem för att uppnå 

användbarhet. Målet med denna studie är att bidra med kunskap som kan användas som 

underlag för framtagning av användbara gränssnitt för ett ärendehanteringssystem. Studien 

avser även att bidra med kunskap till vidare forskning inom området.  

 

Frågeställningen för denna studie är följande:  

- Vilka designprinciper är enligt användare viktigast för att uppnå användbarhet i 

ett ärendehanteringssystem? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie avser att undersöka vilka designprinciper som är viktiga för att uppnå 

användbarhet för ett ärendehanteringssystem. Studien avser således inte att rangordna 

designprinciper utan endast påvisa de viktigaste. Vidare kommer inte studien ta fram 

några egna utformade designprinciper. Denna studie kommer avgränsas till att undersöka 

Nielsens 10 heuristiska designprinciper. För att genomföra studien kommer ett fallföretag 

att användas. Fallföretaget är en kommun och har ungefär 8000 anställda. Verksamheten 

består av många olika avdelningar där ett ärendehanteringssystem idag används. 

 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie kan vara systemutvecklare och User Experience-designers 

(UX-designers). Studien kan tänkas användas som en vägledning för de som vill uppnå 

användbarhet för ett ärendehanteringssystem. Vidare kan studien även användas av 

studenter eller andra forskare som vill fortsätta undersöka om designprincipernas påverkan 

på användbarheten.  
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1.7 Begreppslista 

Användbarhet: Användbarhet definieras enligt en ISO standar som “I vilken utsträckning 

en produkt kan användas av specifika användare för att uppnå specificerade mål med 

effektivitet och tillfredsställelse i ett givet sammanhang för användning.”. 

 

Användare: Individer som använder sig av informationssystem. 

 

Designprincip: Designprinciper kan ses som rekommendationer, kriterier eller riktlinjer 

för hur gränssnitt bör vara utformade för att uppnå användbarhet. 

 

ERP-system: ERP står för “enterprise resource planning” som är ett affärssystem. 

Systemet är till för att hantera en verksamhets informationshantering och tillhandahålla 

verksamhetens styrning samt administration. ERP-system har vanligen stöd för 

redovisning, orderhantering, lagerbehandling, produktionsplanering, projektplanering, 

resursplanering, inköp, tidsredovisning och personaladministration. 

 

Handling: Något som utförs i ett informationssystem. 

 

Support: En specifik avdelning i en verksamhet som avser att lösa problematik som 

anställda i verksamheten har problem med. 

 

Återkoppling: En användare får någon typ av information från systemet. 

 

Ärendehanteringssystem: Ett informationssystem som avser att stödja administration av 

ärenden i en organisation.  

 

Ärende: En förfrågan skapad av en användare i ett ärendehanteringssystem. Förfrågan 

innebär en problematik som användaren önskar att få löst. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teori, syftet är att presentera den teori som studien 

kommer att utgå ifrån. Teorin är kopplad till studiens syfte och problemformulering. 

Teorin kommer i senare kapitel att användas för att analysera resultat och besvara 

studiens frågeställning. 

2.1 Ärendehanteringssystem 

Enligt Zahedi, Rahimov och Soleymani (2008) är ett ärendehanteringssystem ett system 

som används av en support. Användare har möjlighet att skapa ett ärende angående 

problematik som denne har. Ärende skapas och skickas till supporten tillsammans med 

angiven information från användaren, sedan skapas ett elektroniskt kvitto och ärendet kan 

påbörjas. Enligt Zahedi, Rahimov och Soleymani (2008) har ett ärendehanteringssystem 

vanligen olika nivåer som tar hand om ett ärende beroende på vilken expertis som behövs.  

  

Figur 1.  Ärendehanteringssystem struktur återskapad enligt Zahedi, Rahimov och Soleymani (2008). 
 

First-level support svarar på enklare, vanligt förekommande frågor som oftast kan 

besvaras med ett standardiserat svar. Second-level support består av olika grupper som är 

specialister inom sitt område. Dessa arbetar med att lösa mer komplicerade problem som 

inte First-level kan besvara. Vanligen finns det även en utbyggnad på detta system som 

innebär att det finns lagrad kunskap angående hur specifika problem kan lösas. Denna 

kunskap är tillgänglig för användare, för att självmant kunna lösa sina problem utan att ta 

kontakt med supporten. 
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2.2 Människa-datorinteraktion 

Forskningsområdet människa-datorinteraktion är till synes ett brett område och det går att 

se från olika perspektiv. Beroende på vilken infallsvinkel som används går det att påverka 

forskningen på olika sätt. Människa-datorinteraktion handlar om att förstå samspelet 

mellan människan och datorer. För att konkretisera innebär det också att förstå krav från 

användarna och därifrån komma med förslag till designalternativ, bedöma användbarheten 

samt tillgänglighet för användarna. Ett generellt mål med människa-datorinteraktion är att 

förbättra användarnas upplevelser exempelvis när de använder sig av informationssystem. 

Inom forskningsområdet fokuserar forskare på att utveckla nya metoder för design och 

ständigt utveckla modeller för nya system. Detta görs för att kunna förstå sig på tekniken 

som utvecklas och hur användbarheten kan uppnås (Preece, Rogers, Sharp 2015). 

 

2.3 Systemacceptans 

Enligt Nielsen (1993) innebär systemacceptans att ett system är bra nog för att 

tillfredsställa alla behov och krav som användare har. Acceptansen beskrivs bestå av två 

delar, den sociala samt praktiska acceptansen. Systemacceptans delar Nielsen vidare in i 

kategorier som illustreras i figur 2 nedan. Användbarhet är en viktig faktor för alla delar 

av ett system där människor interagerar med systemet. 

Figur 2. Nielsen, 1993. System acceptability model. 
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2.4 Användbarhet 

Användbarhet kan bedömas utifrån i vilken utsträckning ett system är lätt att lära, dess 

effektivitet och hur systemet upplevs av användaren. Ett system med god användbarhet 

ska hjälpa användaren att genomföra de tänkta uppgifterna (Preece 2007). Ytterligare en 

förklaring beskrivs av Thimbleby (1994) där han påvisar att användbarhet är den grad 

användaren kan nå sitt syfte med hänsyn till effektiviteten, produktiviteten samt dess 

acceptans. Användbarheten hos en produkt är hög när den motsvarar målgruppen och 

användarens syften. För att fastställa begreppet användbarhet används ISO standarden 

9241–11 (ISO 1998) som definierar användbarhet som följande  

 

“I vilken utsträckning en produkt kan användas av specifika användare för att uppnå 

specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet sammanhang för 

användning.”  

 

För att uppnå användbarhet är det viktigt att förstå ändamålet för det informationssystem 

som utvecklas. Det kan innebära hur enkelt ett informationssystem är att använda för det 

ändamål som det syftar till (Beynon-Davies 2013). Vidare är det viktigt att hålla ett tidigt 

och kontinuerligt fokus på användarna och dess synpunkter (Gulliksen och Göransson 

2002). En användare ska inte behöva fundera över hur funktioner fungerar, spendera tid 

för att hitta rätt information eller ifrågasätta innehållet i själva systemet (Green 2006).  

 

Nielsen (1993) definierar användbarhet som attribut som används för att kunna bedöma 

hur enkelt och givande ett användargränssnitt är att använda. Användbarhet består inte 

endast utav en dimension utan ett flertal. Nielsen (1993) föreslår fem attribut som bör 

uppnås för att upprätthålla en god användbarhet: 

 

- Learnability: Ett system ska vara lätt att lära sig. En användare ska snabbt kunna 

börja arbeta med systemet. Learnability är det mest grundläggande attributet, då de 

flesta system måste vara enkla att lära sig.  

 

- Efficiency: Systemet ska vara effektivt att använda. Efter inlärningsprocessen ska 

användaren uppnå en hög produktivitet vid användningen av systemet.  

 

- Memorability: Det ska vara lätt att minnas hur systemet används, således att när en 

användare väl har lärt sig systemet ska denne kunna återkomma efter en viss tid 

och kunna använda det utan att genomgå en ny inlärningsprocess. 

 

- Errors: Systemet ska försöka hindra att fel uppstår vid användning. Om fel skulle 

uppstå, ska det vara möjligt för användaren enkelt återhämta sig från dessa.  

 



 

  12 (41) 
 

- Satisfaction: Systemet skall vara tillfredsställande att använda således att systemet 

tilltalar användare. Tillfredsställelsen måste inte nödvändigtvis vara att nå målet 

snabbt utan kan även innebära vägen dit. 

 

Vidare definierar Allwood (1998) för att kunna uppnå användbarhet är det viktigt med 

förståelse för användarnas attityd till systemet och i vilken utsträckning systemet fyller 

användarens behov. Tre faktorer som är viktiga att tänka på vid användbarhet förklaras 

nedan. 

 

- Användarvänlighet, det vill säga att systemet stödjer användarens arbetsuppgifter 

på ett smidigt sätt och att det är tillgängligt. Vidare är det viktigt att systemet inte 

visar överflödigt information som tvingar användaren att komma ihåg onödig 

information. Det är viktigt att hjälpa till med att motverka fel och även se till att de 

lätt kan åtgärdas.  

 

- Anpassning av systemet efter användarens kunskap, miljö och dess tekniska 

kompetens. Vid anpassning är det viktigt att individualisera, det vill säga att en 

nybörjares krav för systemet ser annorlunda ut mot en expertanvändare. Vid 

anpassning är det också viktigt att det finns en struktur som underlättar för 

användaren när en uppgift ska lösas. 

 

- Användaracceptans innebär att användaren ska känna sig motiverad och positiv 

till att använda det nya systemet. Användaracceptans innebär också att systemet 

tillhandahålla den kompetens som behövs för att bruka det. 

 

2.5 Designprinciper 

För att uppnå användbarhet för ett system går det att använda sig av designprinciper. 

Tanken med dessa principer är att de fungerar som rekommendationer, kriterier eller 

riktlinjer för hur ett gränssnitt bör vara utformat för att uppnå en användbarhet. 

Designprinciperna är generella och abstrakta, de visar inte huruvida ett system ska se ut. 

De bygger på teoribaserad kunskap, erfarenheter och sunt förnuft. Det finns många olika 

designprinciper och dessa är inte specificerade i vilken utsträckning som de ska appliceras 

vid utformningen av ett informationssystem (Cooper 2014).  

 

Nielsen (1995) har genom att analysera 249 användbarhetsproblem tagit fram 10 

designprinciper som kan vara ledande vid framtagning av design för användargränssnitt. 

Att använda sig designprinciperna kan bidra med en ökad användbarhet. Punkterna är 

centrerade kring interaktionsdesign och innehåller riktlinjer samt tankesätt för hur ett 

gränssnitt bör vara utformat för användbara gränssnitt. Principerna Nielsen tar upp är 

följande:  
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- Synlighet av systemets status:  Systemet ska hålla användaren informerad om vad 

som sker, detta genom att ge feedback samtidigt som användaren genomför 

aktiviteten. 

 

- Anknytning mellan systemet och verkligheten: Det är viktigt att systemet 

innehåller ett begripligt språk som användaren kan förstå sig på. Det betyder att 

ord och meningar bör vara relaterbara för användaren och inte vara allt för 

tekniska. En riktlinje kan vara att följa språket som används till vardags.  

 

- Användarkontroll och frihet: Om en användare av misstag väljer en funktion ska 

det vara tydligt markerat hur användaren kan återgå till föregående stadie. Detta 

ska finnas tillgängligt för att användaren ska slippa gå igenom en längre dialog 

igen för att återkomma till föregående stadium.  

 

- Överensstämmelse och standard: Vid ett konsekvent användargränssnitt tillämpas 

en standard, och det menas med att användaren ska känna igen sig oavsett vilken 

del av systemet som används. Det kan innebära att det är viktigt att samma 

handling och samma ord ska användas vid utförandet av en uppgift. 

 

- Förebyggande av fel: Systemets design ska förhindra att misstag kan begås av 

användaren. Det kan innebära att användaren får en bekräftelse en uppgift slutförs.  

 

- Att känna igen snarare än att minnas: Att visa relevant information för den 

uppgiften som ska genomföras är vitalt. Användaren ska inte behöva minnas 

information från föregående steg för att kunna utföra den åtgärden som användaren 

genomför just nu.  

 

- Flexibilitet och effektivitet av användning: En aktivitet ska vara effektiv att utföra 

för den kunniga men även vara förstådd av den oerfarna.   

 

- Estetisk och minimalistisk design: Information i dialogrutor som är irrelevant eller 

sällan används bör inte finnas. Information som är irrelevant tar bort fokus från 

viktig information.  

 

- Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel: När 

ett felmeddelande framkommer ska en god förklarande text visas. Det betyder att 

den ska vara specifik förklarad och indikera problemet samt ge förslag på lösning.  

 

- Hjälp och dokumentation: Det är viktigt att dokumentera hur systemet fungerar. 

Dokumentationen bör vara fokuserad på användarfall och ska hjälpa användaren 

att förstå tillvägagångssättet.    

 

 



 

  14 (41) 
 

3 Metod 
Detta kapitel avser att presentera studiens vetenskapliga ansats, datainsamlingsmetod, 

tillvägagångssätt och dess urval. Vidare kommer kapitlet att diskutera studiens reliabilitet, 

validitet, hur empiri har behandlats och slutligen en presentation över studiens etiska 

överväganden. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

En kvalitativ ansats är en metod för att samla in information från informanter. Metoden 

används där klarhet ska skapas om ett begrepp eller fenomen och även för att undersöka 

hur människor tolkar och förstår en given situation (Jacobsen 2002).  Med kvalitativa 

studier går det att fördjupa i ett fenomen. Eftersom kvalitativa studier handlar om ord går 

det därmed att få en bättre förklaring, medan en kvantitativ studie skapar uppfattning om 

siffror som endast kan ge en kort förklaring (Creswell 2014). Studien har genomförts 

kvalitativt eftersom den lämpar sig till fördjupning inom ett specifikt problemområde och 

användningen av en kvantitativ ansats är inte tillräckligt för att skapa förståelse för det 

problemområde som ska undersökas. Denna studie avser att undersöka användbarhet 

utifrån användarens perspektiv med hjälp av kvalitativa metoder.  

 

En deduktiv ansats har tillämpats för denna studie, där teori har studerats innan insamling 

av det empiriska materialet. Ansatsen valdes för att få en djupare inblick i det fenomenet 

studien avsåg att studera och eftersom inte tillräckligt med förkunskaper fanns behövdes 

en teoristudie utföras innan intervjufrågorna skapades. Enligt Jacobsen (2002) är en 

deduktiv ansats den strategi som går utifrån teori till empiri och deduktiv ansatsen bör 

användas för att kunna skapa förståelse om den värld som studien avser att studera. 
 

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Intervjuer 

Enligt Jacobsen (2002) används enkäter för att mäta omfånget av ett specifikt fenomen. 

Enkäter är skapade efter mer standardiserade frågor. Eftersom studien avser att fördjupa 

sig i ett problemområde för att kunna skapa en djupare förståelse var enkäter inte en 

lämplig datainsamlingsmetod.  Enligt Jacobsen (2002) är individuella intervjuer 

intressanta att använda för att ta reda på individens inställning och uppfattning. De lämpar 

sig också bra när relativt få enheter ska undersökas. Enligt Creswell (2014) är intervjuer 

en datainsamlingsmetod som är bra för att ge en flexibilitet i svar och även att det är 

möjligt att komma med följdfrågor som kan bidra till ett bättre djup i datainsamlingen. För 

studien användes individuella intervjuer, då studien gick ut på att ta reda på användarens 

tankesätt och synsätt för att kunna svara på studiens frågeställning. Anledningen till att 

intervjuer valdes före enkäter var för att få med förhållanden eller eventuella svar som inte 

hade erhållits av enkäter. För att kunna medföra ett verklighetstroget betraktelsesätt 

utfördes intervjuer med användare som tidigare har erfarenhet av ärendehanteringssystem. 
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3.2.2 Urval 

Studiens urvalsmetod var bredd och variation, som innebär att först dela in alla 

informanter i ett visst antal grupper och därefter ta med individer från de olika grupperna. 

Metoden bidrar med att säkerställa att en uppgiftslämnare från varje grupp, som anses vara 

relevanta deltar i undersökningen (Jacobsen 2002). Metoden efterföljdes då det var 

relevant att informanterna hade olika förkunskaper, då detta kan påverka krav på 

användbarhet. Valet av informanter grundades även i deras kunskaper om 

ärendehanteringssystem. En kontaktperson på fallföretaget tog fram relevanta individer 

som sedan intervjuades, detta för att säkerställa att individerna hade varit i kontakt med ett 

ärendehanteringssystem sedan tidigare.  

 

3.2.3 Genomförande 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att en intervju utförs på en naturlig plats, där miljön 

är betryggande och bekväm för informanten. Samtliga intervjuer ägde rum på 

informantens arbetsplats och sammanlagt har 7 informanter intervjuats. Informanterna 

hade arbetat med ärendehanteringssystemet sedan tidigare. Innan intervjun påbörjades, 

genomfördes en kort presentation om oss, introduktion angående studien och dess syfte för 

att förbereda informanten. En semistrukturerad intervju innehåller teman, fördefinierade 

frågor och tillåter intervjuaren att komma med följdfrågor (Jacobsen 2002). Denna 

intervjumetod användes för att skapa en intervjumall med tydliga teman och för att kunna 

komma med följdfrågor, se bilaga 1. Fokus var på att besvara studiens frågeställning och 

intervjufrågorna grundade sig på teori om användbarhet och designprinciper. Under 

samtliga intervjuer spelades samtalet in och det fördes även anteckningar på det som 

ansågs vara extra viktigt och även för att underlätta transkriberingen efteråt.  
 

3.3 Analys 

Vid en kvalitativ ansats sker analyser på den data som har samlats in och det är därför 

viktigt med kodning av det insamlade empiriska materialet för att kunna hitta teman och 

kategorier som sedan kan analyseras (Cresswell 2014). Jacobsen (2002) förespråkar 

arbetssätt om analys av kvalitativa data, som består av tre steg. Arbetssättet är en slags 

översikt över analysprocessen på den kvalitativa data som samlats in. Första steget handlar 

om att undersökaren ska skapa en grundlig och detaljerad beskrivning över den data som 

samlats in. Nästa fas som avser att se över det transkriberade materialet och börja 

systematisera samt reducera informationen. Sista steget innebär att data ska tolkas, det 

betyder att skapa samband, meningar och att uppnå ordning i data för att skapa förståelse.  

 

Efter datainsamlingen påbörjades första steget utifrån Jacobsens (2002) arbetssätt som 

nämns ovan. Det innebar att intervjuerna transkriberades och renskrevs på en hög 

detaljnivå således att ingen data uteblev. När samtliga intervjuer var renskrivna skapades 
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sammanfattningar av varje intervju för att uppnå en högre nivå av översiktlighet och 

förståelse.  

 

Nästa steg innebar en systematisering och kategorisering, vilket innebar att den data som 

hade transkriberats börjades sållas ut och information delades upp för att senare kunna 

kategoriseras. Vår kategorisering utgick från kategorier som identifierades i det empiriska 

materialet. När empirin var kategoriserad tolkades data och en viss ordning skapades. Det 

innebar att informationen började kombineras och kopplas ihop samt även leta efter 

mönster såsom likheter och skillnader. Vid kategorisering och identifierandet av mönster 

var forskningsfrågan en viktig faktor som togs i akt. 

 

De sista frågorna i intervjun var hårt kopplade till designprinciper där informanten fick ta 

ställning till ett påstående samt motivera. Detta möjliggjorde att förstå informantens 

personbeskattning på respektive designprincip. Viktigheten i dessa svar var motiveringen, 

om de höll med designprincipen eller inte. Deras motivering användes senare i analysen 

för att kopplas till svaren från tidigare frågor som gav en uppskattning av deras krav för 

hur användbarhet uppnås i ärendehanteringssystem. Tillsammans skapade dessa svaren 

underlag för en analys som kunde besvara studiens frågeställning. 

 

3.4 Tillförlitlighet 

Enligt Jacobsen (2002) bör en studie uppfylla en validitet och reliabilitet. Validiteten 

uppfylls genom att empirin är giltig och relevant. Det betyder att det som mäts är det som 

faktiskt önskas att mäta. Reliabiliteten handlar om att teorin måste vara tillförlitlig och 

trovärdig, det betyder att undersökningen måste gå och lita på. 

 

3.4.1 Validitet 

Validitet innebär att forskaren kontrollerar och säkerställer att den data som har samlats in 

är korrekt genom att undersöka dess trovärdighet (Cresswell 2014). Informanterna som 

valdes ut hade sedan tidigare arbetat med ärendehanteringssystem och hade därav en 

relevant koppling till studiens syfte samt frågeställning. För att säkerställa att 

informanterna svarade på intervjufrågorna med ett ärendehanteringssystem i åtanke, och 

inte andra system, förklarades detta vid inledningen av intervjun. Efter genomförda 

intervjuer blev informanterna erbjudna att ta del av det transkriberade materialet. Att 

informanterna tar del av och validerar det transkriberade materialet ökar validiteten 

(Jacobsen 2002). 
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3.4.2 Reliabilitet 

Att som intervjuare uppträda likadant i alla intervjusituationer innebär att minimera 

påverkan på informanten och hur denne svarar. Det kan dock vara svårt att kontrollera 

respondentens beteende (Jacobsen 2002). Det är därför viktigt att tillvägagångssättet är 

konsekvent vid intervjuer (Cresswell 2014). Vid utförandet av intervjuerna visades det 

hänsyn till detta genom att vara neutrala och genomföra alla intervjuer på samma vis.  

 

Frågor som ställs ska inte vara ledande. Frågorna måste även vara tydliga således att de ej 

går att tolka på olika sätt (Jacobsen 2002). Dessa attribut var i centrum vid utformningen 

av intervjufrågorna och även vid genomförandet av intervjuerna. Frågor kan vara 

missvisande om de inte sätts in i rätt kontext, att de svaren som samlas in är inte alltid det 

som respondenten hade svarat om de uppstod i en riktig kontext (Jacobsen 2002). Genom 

att ha ställt följdfrågor och vara tydliga med våra frågor minskade risken för att detta 

uppstod. 

 

Enligt Jacobsen (2002) har frågor som besvaras spontant av informanter har större 

giltighet än frågor som besvaras med till följd av stimuli från intervjuaren. Vid utförandet 

av intervjuerna gavs därför informanterna gott om tid för att svara på frågorna. Som 

intervjuledare försöktes det att inte ställa ledande frågor, för att få informanten att svara på 

frågor. 

 

3.5 Etiska överväganden 

En undersökning bör uppfylla tre grundkrav: informerat samtycke, krav på privatliv och 

krav på att bli korrekt återgiven. Begreppet informerat samtycke innebär att den som 

undersöks frivilligt ska delta i undersökningen och vara medveten om de risker samt 

vinster som ett deltagande kan medföra (Jacobsen 2002). Innan påbörjad intervju blev 

informanterna informerade om studiens syfte, vinster och risker, de fick även frivilligt 

avgöra om de ville delta i studien.  

 

Krav på privatliv innebär att ta hänsyn till deltagarnas privata uppgifter, detta bör göras 

för att minska risken att avslöja deltagarnas identitet (Jacobsen 2002). Samtliga erbjöds 

anonymitet och ingen data kring privata uppgifter samlades in, vilket innebar att data från 

intervjuerna inte var spårbara till respektive person. Det innebar även att studien tog 

hänsyn till krav på privatliv. Enligt Jacobsen (2002) uppnås det sista grundkravet genom 

att göra det insamlade materialet tillgängligt för deltagarna. Efter utförda intervjuer fick 

informanterna möjligheten att ta del av det inspelade materialet om de så önskade. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat från den kvalitativa undersökningen. Det 

empiriska materialet delas upp i två avsnitt: användbarhet och designprinciper. Första 

avsnittet tar upp informanternas åsikter om användbarhet och det andra avsnittet berör 

informanternas ställningstagande till Nielsens 10 designprinciper. 

 

4.1 Användbarhet 

Enligt informanterna är användbarhet viktigt för ett ärendehanteringssystem är eftersom 

systemet är ett slags stöd i arbetsvardagen. Användbarhet kan tolkas på olika sätt, men de 

mest förekommande som informanterna har nämnt är att det ska vara tillräckligt enkelt 

således att det faktiskt används. Informanterna anser att användbarhet är en grundläggande 

faktor vid användningen av ett ärendehanteringssystem. Det är viktigt för samtliga 

informanter att gränssnittet är enkelt och att den information som eftersöks kan hittas 

snabbt. En av informanterna menar att för ett ärendehanteringssystem innebär 

användbarhet att kunna hitta den informationen som behövs för tillfället och det betyder 

att systemet inte ska behöva visa information på mikronivå. De är eniga att det ska vara 

tydligt för en användare hur denne tar sig vidare från ärendehanteringssystemets 

förstasida. Informanterna vill kunna arbeta med ett överskådligt system där det som 

eftersöks är lättillgängligt och enkelt att förstå. En informant anser att användbarhet är att 

kunna göra det användaren vill och kunna hitta till rätt plats i systemet utan problematik. 

 

4.1.1 Hittbarhet 

För att ett ärendehanteringssystem ska användas måste det enligt informanterna vara 

tillräckligt enkelt att använda således att användaren inte kontaktar supporten på annat 

sätt. Att det är lätt att hitta i systemet innebär att det finns en låg tröskel som tillåter alla 

användare att använda systemet utan förkunskaper eller utbildning. För att vidare öka 

hittbarheten föreslås det att standarder för design bör följas. Detta innebär att användare 

kan återanvända den kunskap som erhållits från tidigare användning av system. Det är 

viktigt att ha rätt information på rätt ställe och att det finns strukturer som hjälper att visa 

var användaren ska klicka även om man inte förstår de begrepp som används. Med hjälp 

av hittbarhet ska användaren inte behöva orientera sig utan ska direkt veta vart denne ska 

ta vägen. På grund av detta måste ärendehanteringssystemets förstasida vara väldigt tydlig 

och enkel att förstå för att snabbt kunna ta sig vidare. 

 

4.1.2 Navigerbarhet 

Informanter anser att en användare snabbt ska kunna hitta fram till det som eftersöks i 

systemet. För att nå fram dit som användaren avser bör endast väldigt få klick vara 

nödvändiga. Om det tar längre tid det tar för användaren att få in ärendet, kan det innebära 

att det tar längre tid att få det löst. Det ska inte endast vara lätt att finna fram till det som 
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eftersöks, utan vägen dit ska även vara enkel och strukturerad. Att inte behöva gå genom 

många “skikt” av systemet är viktigt för informanterna. Det första klicket är det viktigaste, 

tappar användaren då överskådligheten menar en informant att motivationen till att 

fortsätta använda systemet försvinner. En informant anser att vid användningen av ett 

system är det inte givande att klicka igenom olika steg för att finna den informationen som 

eftersöks. 

 

Navigerbarhet menar informanterna påverkar hur enkelt systemet är och då även påverkar 

hur motiverad en användare är till att använda systemet. Vidare menar en informant att 

navigationen för ett ärendehanteringssystem i synnerlighet är viktigt, då alla användare av 

systemet inte nödvändigtvis använder det dagligen och därmed har olika kunskaper i 

systemet. 

 

4.1.3 Informationsstruktur 

Hur information är strukturerad ligger till grund för en bra navigation anser informanterna. 

En del av informanterna menar att strukturen är väldigt viktig, utan en gedigen 

informationsstruktur blir det svårt för användaren att hitta i systemet. Vilken information 

som ska synas mest menar en informant måste bestämmas och att viktig information alltid 

bör synas mest. Vidare menar informanten att endast relevant information för det som 

användaren önskar att utföra bör visas. Vid skapandet av ett ärende tycker informanterna 

att det är viktigt att den information som behövs finns tillgänglig. Informationen som finns 

ska underlätta skapandet av ärenden. Som konklusion säger en informant om 

informationsstrukturen är dålig blir det svårt för användaren att utföra handlingar som de 

önskar. Detta kan innebära att en användare kommer bli mer benägen att nå ut till 

supporten genom andra medier när de inte förstår hur systemet används. 

 

4.1.3 Enkelhet 

Alla informanter anser att ärendehanteringssystem bör vara enkla att använda. Enkelheten 

bör eftersträvas för att användaren inte ska behöva utbildning eller läsa manualer, för att 

utföra sitt arbete. Det ska inte krävas någon typ av förkunskap för att använda systemet, 

utan systemet bör vara självinstruerande. Vissa informanter anser att det bör vara omöjligt 

eller väldigt svårt att göra fel i systemet. De påvisar att enkelheten bör uppnås delvis 

genom en bra navigationsstruktur i systemet och att rätt terminologi används. Istället för 

manualer borde det finnas strukturer för skapandet av systemet för hur information bör 

finnas för att underlätta för användaren. Användare för denna typen av system använder 

det inte nödvändigtvis regelbundet, vilket innebär att det är viktigt att en minimal 

inlärningsprocess ska finnas.  
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4.2 Designprinciper 

 

Synlighet av systemets status 

Att få återkoppling som påvisar systemets status anser nästan alla informanter är viktigt. 

Om systemet inte skulle ge någon återkoppling när en handling utförs kan det upplevas 

som frustrerande, då användaren inte vet vad som händer i systemet. Denna typ av 

återkoppling bidrar till att användaren kan säkerställa att det denne önskar utföra faktiskt 

utförs samt att inga problem uppstår. När en handling delvist innebär att användaren måste 

skriva in värden blir det i besynnerlighet viktigt med återkoppling. Frustration menar 

informanterna inte är den enda problematiken, utan användare kan även bli rädda för att 

skicka en ny förfrågan eller avbryta då användaren inte vet vad konsekvenserna kan bli. 

Dock menar en informant att det inte bör vara nödvändigt för ett ärendehanteringssystem 

att ge återkoppling. Motiveringen till detta är att ärendehanteringssystemet bör vara 

tillräckligt snabbt för att återkoppling inte förväntas.  

 

Anknytning mellan systemet och verkligheten 

Nästan alla informanter var eniga om att språket som används i systemet är viktigt. För att 

kunna sätta sig in i ett nytt system är det betydelsefullt att språket och begreppen är 

förstådda bland alla användare. Då användare av ett ärendehanteringssystem inte alltid är 

tekniskt kunniga är det viktigt att använda ett språk som användaren förstår. För att det ska 

användas av samtliga användare gäller det att språket är begripligt eftersom det annars kan 

det upplevas som komplext. En informant ansåg dock att användaren inte får 

undervärderas och tycker endast att språket är lite viktigt. Vidare menar informanten att så 

länge som det talas i klarspråk och inte används förkortningar kommer användaren att 

förstå. 

 

Användarkontroll och frihet 

Att enkelt kunna återgå till ett tidigare stadie i systemet ansåg informanterna var väldigt 

viktigt. Enligt informanter kan användare glömma bort information som visats vid ett 

tidigare steg och då måste användaren kunna återgå till det tidigare stadiet. Då användare 

inte nödvändigtvis använder systemet särskilt ofta kan det vara svårt att välja rätt från 

början. Det krävs ett antal försök innan handlingen utförs korrekt. Om det då inte är 

möjligt att återgå till ett tidigare stadie under processen blir det svårt att nyttja systemet. 

Om det inte är möjligt att återgå till tidigare steg menar en del av informanterna att 

frustration kan uppstå. En annan fara som informanterna yttrade sig att en viss rädsla för 

att använda systemet kan uppstå. Användare kan bli avskräckta från att testa sig fram i 

systemet, därmed blir inlärningen av systemet betydligt svårare.  

 

Överensstämmelse och standard 

Samtliga informanter ansåg att ett konsekvent gränssnitt var viktigt för att kunna lära sig 

systemet. Ett konsekvent gränssnitt kan bidra med att minska irritation bland användare. 

Det blir lättare att hitta det som eftersöks och att snabbt kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Informanterna säger att det finns olika tillvägagångssätt när specifika uppgifter ska 
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utföras, men att det även här är det viktigt att tänka på att hålla ett enhetligt flöde genom 

hela arbetsprocessen. Samma knapp bör ligga på samma ställe och ska även utföra samma 

handling. Informanterna menar att allt egentligen handlar om att göra det mer begripligt 

och enklare för användarna. Självklart lär sig en användare hur ärendehanteringssystemet 

fungerar med tiden, men om det är konsekvent blir det lättare för användaren att förstå sig 

på hur systemet är uppbyggt. Ett önskemål som informanterna nämner är att sätta någon 

standard för gränssnittet eller skapa liknande gränssnitt med de systemen som används 

idag för att det ska gå snabbare att lära sig eftersom användarna kan känna igen sig från 

andra system.  

 

Förebyggande av fel 

Åsikter om att få bekräftelseförfrågning innan en funktion utförs var spridda. Till stor del 

instämde informanterna att det var viktigt, men en informant ansåg inte att det alls var 

viktigt. De informanter som ansåg att förebyggande av fel var viktig såg det som en 

betryggande åtgärd som får användaren att känna sig tryggare då risken för fel minskar. 

En gemensam åsikt för informanterna var att de ansåg att de kunde bli för mycket, det ska 

inte behövas bekräftelser för alla funktioner. Att det skulle behövas två klick för alla 

funktioner skulle bli ett störningsmoment. Störst nytta såg informanterna att en sådan 

bekräftelse skulle finnas vid funktioner som kan bestå av större negativa effekter om de 

blir fel. 

 

Informanterna som menade att en bekräftelse var mindre viktig ansåg att det inte var 

särskilt viktigt för just ett ärendehanteringssystem. Ärendehanteringssystem är egentligen 

bara ett meddelandesystem. Det är andra som utför ärendet, de bör ifrågasätta vad de gör, 

jag bara meddelar, menar en informant. Informanten förklarar ytterligare att ärenden som 

skapas alltid kan rättas till av mottagaren. Att viktigheten i ärendehanteringssystem istället 

ligger på att det ska vara snabbt och enkelt för användaren.  

 

Att känna igen snarare än att minnas 

Att systemet visar all relevant information som behövs vid utförandet av en handling 

ansåg informanterna till största del som viktigt. Att sådan information finns bidrar till att 

användaren kan klara av att lägga ärenden själva. Om den åtgärd användaren försöker 

utföra kräver flera steg så bör systemet visa informationen som behövs, även 

sammanställa information från tidigare steg och visa denna. Dock menar informanterna att 

ärendehanteringssystem ofta inte innebär flera olika steg. Det handlar om att hitta fram till 

rätt kategori, där användaren sedan väljer att fylla i all information i ett formulär på 

samma sida, i ett enda steg.  

 

Flexibilitet och effektivitet av användning 

Informanterna anser att det inte utförs några komplicerade uppgifter i ett 

ärendehanteringssystem. På grund av detta menar informanterna att det det är viktigare att 

ett ärendehanteringssystem stöttar den nya användaren. Om det skulle finnas komplicerade 

uppgifter är det acceptabelt att det finns en inlärningsprocess. Det som är viktigt att tänka 
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på är att ge användaren stöd “under resans gång”, det ska vara klart och tydligt vad som 

ska fyllas i och hur användaren ska gå tillväga. Det är enligt informanterna ingen idé att 

göra ett ärendehanteringssystem komplext, eftersom det inte är den effekten som 

eftersträvas. Tanken med ett ärendehanteringssystem är att det ska kunna användas av alla, 

men det kommer alltid finnas de som inte kommer att förstå sig på det. Går det att anpassa 

systemet efter 80% av användarna nämner informanterna är bra. En informant nämner att 

oavsett vem som kommer att använda sig av ett ärendehanteringssystem ska det alltid vara 

begripligt vad som ska göras.  

 

Estetisk och minimalistisk design  

Majoriteten av informanterna ansåg att dialogrutor inte var kritiska för ett 

ärendehanteringssystem. De ansåg att det är viktigare att hålla systemet simpelt. En 

användare kan bli irriterad ifall det dyker upp dialogrutor när det egentligen inte är något 

problem som har uppstått. Informanterna menar att information som visas i dialogrutan 

istället kan visas på den sidan de befinner sig på. De nämner ett exempel ifall de glömmer 

fylla ett inmatningsfält i formuläret för att skapa ärenden, ska det inte behöva komma upp 

en dialogruta. Det bör istället visas på sidan för att inte bli ett störningsmoment. En 

informant menade dock att om det var nödvändigt med en dialogruta är det viktigt att den 

endast innehåller relevant information.  

 

Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel  

Några av informanterna ansåg att ett ärendehanteringssystem inte ska behöva 

felmeddelanden, då den typen av uppgifter som utförs ska vara simpla och komplikationer 

inte ska uppstå. En användare ska inte behöva stöta på problem eller behöva återhämta sig 

från dessa. De var överens om att det inte hjälper att skicka ut en beskrivande text eller 

errorkod till användaren, eftersom dessa felmeddelanden förmodligen inte kommer bidra 

till någon hjälp. Andra informanter ansåg att det skulle finnas felmeddelande, det räcker 

dock bara att säga att något är fel och eventuellt prova igen. Det är viktigt att visa för 

användaren att något är fel således att inte förvirring uppstår. Det kan innebära att det inte 

uppstår ett problem som tvingar användaren att nå ut till supporten angående detta. Vissa 

informanter menade att det finns viktigare designprinciper att prioritera för denna typ av 

system. Vidare menar en informant, för ett verksamhetssystem kan det behövas, men för 

ett ärendehanteringssystem ska det vara så simpelt att komplikationer inte ska kunna 

uppstå.  

 

Hjälp och dokumentation 

De flesta informanterna ansåg att dokumentation för hur systemet fungerar inte var viktigt. 

Informanterna menar att ett ärendehanteringssystem bör vara så simpelt att det inte ska 

behövas en manual som instruerar tillvägagångssättet för användaren. Få informanter 

ansåg att det kunde vara bra att det fanns dokumentation. De tyckte dokumentationen 

skulle vara enkla och inte beskriva alla funktioner. De informanter som var emot 

dokumentation kunde däremot tycka att de som ska åtgärda ärendet eventuellt kan behöva 
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dokumentation. Om mer avancerade funktionaliteter i systemet finns kan det finnas 

dokumentation för dessa, dock inte för den gemene användaren som ska lägga ärenden. 
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5 Analys och diskussion  
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som diskuteras och analyseras mot 

studiens teori samt tidigare forskning. Efteråt presenteras en sammanfattning över de 

diskussioner och analyser som utförts, med utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställning. Slutligen presenteras en reflektion över studiens metoder. 
 

5.1 Användbarhet 

Preece (2007) definierar användbarhet som “hur system upplevs av användaren”. Syftet 

med användbarhet är att det ska hjälpa användaren att utföra de dagliga uppgifterna. Enligt 

Thimbleby (1994) är användbarhet den mån en användare kan utföra det som denne vill. 

Informanterna har även detta synsätt. De anser att användbarhet uppnås när deras 

arbetsuppgifter kan lösas snabbt och effektivt. Vidare definierar Gumussoy (2016) att 

användbarhet är ett väsentligt attribut och det kan öka användarens produktivitet och 

minska användarfel. En informant nämner även detta att det som användaren vill utföra 

ska ske utan att problematik uppstår. Detta tros vara viktigt då ärendehanteringssystem 

används när användare har ett problem de önskar lösa, att då mötas av ytterligare problem 

sänker troligen tillfredsställelsen.   

 

5.1.1 Hittbarhet 

Enligt Thimbleby (1994) är användbarhet den grad användaren kan nå sitt syfte med 

hänsyn till effektivitet, produktivitet samt acceptans, från det empiriska materialet påvisas 

att hittbarhet är väldigt viktigt för detta. Hittbarhet tillåter användare att enkelt arbeta i 

systemet vilket bidrar till samtliga aspekter som Thimbebly (1994) hänvisar till. 

Informanter påvisar även att det är viktigt att inte behöva spendera en längre tid för att 

finna det som eftersöks i systemet. Detta påverkar effektiviteten samt produktiviteten 

vilket innebär att användbarheten berörs. 

 

Informanter belyser att ett ärendehanteringssystem måste vara tillräckligt enkelt för att 

användaren inte ska behöva nå ut till supporten på andra vis än genom systemet. För att 

snabbt komma igång med systemet påpekar informanterna även att 

ärendehanteringssystemets förstasida är av stor betydelse. Att komma igång med systemet 

anser informanterna alltså är vitalt, de menar att det bör finnas en struktur som påvisar hur 

användaren ska använda systemet även om inte alla begrepp är förstådda. Enligt Nielsen 

(1993) är en av de mest fundamentala attribut för att uppnå användbarhet att systemet är 

lätt att lära. Informanterna menar att om ärendehanteringssystemet är för svårt kommer det 

inte användas.  
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Hittbarhet grundar sig enligt informanterna i att systemet ska vara lätt att använda. 

“Efficiency” innebär att erfarna användare får en hög produktivitet (Nielsen 1993). För 

denna typ av system menar informanterna att en inlärningsprocess inte bör finnas, det ska 

vara enkelt att hitta runt i annars används det inte. Enligt Nielsen (1993) bör system även 

vara utformade således att hur det används är lätt att minnas. Hittbarhet enligt 

informanterna är dock till för att detta inte ska behövas. I systemet ska det infinna en hög 

hittbarhet således att inga förkunskaper krävs, användaren ska inte behöva minnas hur det 

fungerar.  

 

Tillfredsställelse är enligt Nielsen (1993) en viktig del för att användbarhet ska uppnås. 

Enligt Singh och Wesson (2009) är ett viktigt attribut för användbarhet är att användarna 

hittar den information som eftersöks. Informanterna instämmer och beskriver likaså att 

hittbarhet är en viktig ståndpunkt för att systemet ska vara lätt att använda och faktiskt 

används av användaren. Genom att användaren enklare kan lösa sitt problem kan således 

tillfredsställelse uppnås.  

 

Utifrån det som informanterna säger verkar ärendehanteringssystem fokusområde för 

hittbarhet kretsa kring att systemet ska vara enkelt att använda för den oerfarne 

användaren. Enkelhet bör eftersträvas istället för mer komplexa lösningar. Att användare 

inte bemöts av ett komplext system när användaren försöker lösa ett problem verkar vara 

viktigt. 

 

5.1.2 Navigerbarhet 

Enligt informanter är det viktigt att snabbt kunna hitta det som eftersöks i ett 

ärendehanteringssystem. Det är inte bara viktigt att hitta det som eftersöks, utan även att 

vägen fram till det som söks är enkel och strukturerad. Enligt Preece (2007) bedöms 

användbarhet i ett system utifrån hur effektivt det faktiskt är. Enligt informanterna ska 

processen för att skapa ett ärende inte vara komplext, således att det är effektivt för alla 

användare.  

 

Vid användningen av ett system ska det uppstå få fel för användaren och systemet ska 

även vara lätt att lära sig. Om systemet är tillfredsställande kommer det att tilltala 

användare (Nielsen 1993). Enligt Allwood (1998) bör ett system stödja användarens 

uppgifter på ett enkelt sätt. Även tidigare forskning av Singh och Wesson (2009) belyser 

detta, de benämner i sin studie att navigerbarhet bör existera för att det skapar en 

vägledning för användaren. Informanterna anser att navigerbarhet bidrar till enkelhet. 

Eftersom ett ärendehanteringssystem inte nödvändigtvis används dagligen, kan det vara 

viktigt att eftersträva en god navigerbarhet som tillåter användare att enkelt finna fram till 

det de söker. 
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5.1.3 Informationsstruktur 

För att kunna lära sig ett system är det viktig att förstå hur det används. Det ska även 

finnas en hög grad av produktivitet vid användningen (Nielsen 1993). Detta stämmer 

överens med vad informanterna har önskat och vad de har sagt. Enligt informanterna är 

det viktigt med en tydlig struktur, det kan bidra till att användningen av 

ärendehanteringssystem blir mer produktivt. Det kan tänkas att en informationsstruktur 

bidrar till att användare enkelt hittar fram till det som eftersöks och därmed kan utföra de 

önskade åtgärder snabbare.  

 

Enligt Nielsen (1993) ska ett system vara lätt att lära. En god informationsstruktur kan 

troligen bidra till detta. Genom att använda en simpel och logisk informationsstruktur kan 

information finnas där användaren förväntar sig att den är. Enligt Allwood (1998) är det 

viktigt att det inte ska finnas överflödig information. Även informanterna anser att detta är 

viktigt för ett ärendehanteringssystem. Med hjälp av en god informationsstruktur kan det 

tänkas vara lättare för användaren att lokalisera relevant information. Detta eftersom 

information bör vara placerad således att den visuellt framhävs.  

  

 

5.1.3 Enkelhet 

Enligt Nielsen (1993) bör system vara lätta att lära sig. Användare bör snabbt kunna lära 

sig att använda systemet. Informanterna menar att ett ärendehanteringssystem bör vara 

utformat på detta vis. Det ska inte behövas manualer eller utbildningar i systemet. 

Informanternas syn passar väl med Allwoods (1998) faktor “anpassning” som avser att 

systemet ska vara anpassat efter användarens kunskap, miljö och tekniska kompetens.  

 

Nielsen (1993) förespråkar att effektivitet är något som bör uppnås i hög grad efter 

inlärningsprocessen och det är även ett viktigt attribut till användbarhet. Enligt 

informanterna ska ett ärendehanteringssystem vara så enkelt att en inlärningsprocess inte 

behövs och det innebär att behovet av att minnas hur systemet fungerar är minimalt. 

Vidare anser informanterna att det inte ska krävas förkunskaper eftersom systemet inte 

nödvändigtvis ingår i användarens dagliga arbete.  

 

Att få fel uppstår i system är viktigt för att uppnå användbarhet. Det ska inte uppstå 

händelser som inte bidrar till det önskade målet (Nielsen 1993). Informanterna instämmer 

att det bör vara omöjligt eller åtminstone väldigt svårt att göra fel i systemet. För att 

användare ska bli tillfredsställda kan det vara viktigt att förstå systemets ändamål. 

Eftersom samtliga informanter anser att systemet ska vara enkelt bör detta eftersträvas, 

men det bör även tas hänsyn till att det eventuellt kan finnas en inlärningsprocess oavsett 

hur enkelt systemet kan tänkas vara. Det viktiga att tänka på kan vara att försöka hålla 

systemet på en övergripande nivå, vilket troligen leder till att det blir enklare att förstå 

systemet. 
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5.2 Designprinciper 

 

Synlighet av systemets status 

Enligt Nielsen (1995) bör ett system hålla användaren uppdaterad om vad som sker genom 

återkoppling. De flesta informanter ansåg att detta var viktigt, annars kan frustration och 

rädsla för att utföra betydelsefulla handlingar uppstå. Att säkerställa att inte ett fel har 

uppstått när användaren försöker utföra en handling, är för de flesta informanterna 

tillfredsställande. Enligt Nielsen (1993) är tillfredsställelse en bidragande faktor till 

användbarhet. Endast en informant instämde inte med Nielsens designprincip, utan ansåg 

att den inte behövs för ett ärendehanteringssystem. Det ska inte uppstå sådana väntetider 

att återkoppling förväntas. Enligt Zahedi, Rahimov och Soleymani (2008) består flödet i 

ett ärendehanteringssystem av meddelanden som skickas mellan olika skikt i systemet. 

Men majoriteten anser att det är viktigt att det existerar om långa svarstider skulle uppstå. 

 

Synligheten av systemets status kan tänkas vara en viktig designprincip att ta hänsyn till 

och majoriteten av informanterna instämde med detta. En egenskap som informanterna 

önskade, var att ärendehanteringssystemet skulle vara enkelt att använda. Med hjälp av 

denna designprincip kan det tänkas att det bidrar till enkelhet för användarna. Det 

underlättar för användaren vid användandet, eftersom systemet håller användaren 

uppdaterad vad som sker genom återkoppling.  

 

Anknytning mellan systemet och verkligheten 

Informanterna instämmer med designprincipen om att språket som används i ett system är 

viktigt, speciellt för ett ärendehanteringssystem. För att sätta sig in i ett nytt system är det i 

synnerhet viktigt att språket är förstått av alla. Enligt (Nielsen 1995) ska ord och meningar 

vara relaterbara för användaren och inte allt för tekniska. Vidare förespråkar Nielsen att 

det bör användas ett språk som används dagligen bland användarna. ISO (1998) definierar 

att användbarhet uppnås när en produkt kan användas för att uppnå specificerade mål för 

specificerade användare. För att ett ärendehanteringssystem ska användas i sådan mån 

menar informanterna att språket är viktigt. Informanterna nämner att användare av ett 

ärendehanteringssystem har kunskap inom olika områden. På grund av detta bör språket 

vara på en nivå som är förstådd av alla, således att användaren kan utföra sina önskade 

ärenden.  

 

En av informanterna betonade dock att det är viktigt att inte undervärdera användaren. 

Språket för denna informanten var mindre viktigt, så länge det inte används förkortningar 

anser informanten att användaren kommer att förstå. Utan ett språk som är greppbart för 

användaren måste denne troligen memorera arbetssätt för att nyttja 

ärendehanteringssystemet. Då enkelhet och minimal inlärningsprocess eftersträvas är 

språket troligen en av de viktigaste designprinciperna. Språket underlättar troligen 

hittbarhet, navigerbarhet, informationsstrukturen och enkelhet som informanterna anser är 

viktiga faktorer för användbarheten. 
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Användarkontroll och frihet 

Att återgå till ett tidigare stadie ansåg samtliga informanter vara viktigt för ett 

ärendehanteringssystem. För att minska irritation och rädsla vid användningen kan det 

vara givande att veta att systemet tillåter att misstag. Användarna ska inte känna sig 

avskräckta från att pröva sig fram i systemet. Enligt Nielsen (1993) är detta är en viktig 

designprincip. Genom att tydliggöra för användaren hur denne kan återgå till föregående 

stadie kan det innebära att användaren blir mer villig att testa sig fram. Enligt 

informanterna bör det finnas en möjlighet att återgå till föregående stadie. Om inte 

möjligheten finns blir det svårt att använda sig av ärendehanteringssystem. Det kan även 

skapa frustration och rädsla för att använda systemet. Designprincipen ökar således hur 

enkelt systemet uppfattas av användaren och hur enkelt det är att lära sig systemet vilket 

bidrar därav till enkelhet.  

 

I tidigare forskning påvisar Chen och Macredie (2005) att det är viktigt med frihet för 

användaren. Det ska vara möjligt att växla mellan stadier för att inte känna sig begränsad. 

Användarkontroll och frihet är därav en viktig designprincip för att en användare ska 

kunna utnyttja systemet till fullo. En begränsning kan leda till att användarna inte kan 

utföra de aktiviteter de vill eller på det sättet som önskas.  

 

Överensstämmelse och standard 

Ett användargränssnitt bör vara konsekvent. Det bör finnas en standard som innebär att 

användaren känner igen sig, oberoende av vilken del av systemet användaren befinner sig 

i (Nielsen 1995).  Informanterna ansåg att ett konsekvent gränssnitt var viktigt för att 

snabbt och smidigt kunna utföra sina arbetsuppgifter och även för att kunna lära sig 

systemet. Enligt informanterna innebär ett konsekvent gränssnitt att användare snabbt får 

en större förståelse för hur hela systemet är uppbyggt, vilket bidrar med både hittbarhet, 

navigerbarhet och enkelhet.  

 

Vidare menar informanterna att det bör vara konsekvent mellan andra system som 

används i verksamheten. Ett system bör vara anpassat till användarens kunskap (Allwood 

1998). Genom detta anser informanterna att en grad av tillfredsställelse skapas för 

användaren, vilket enligt Nielsen (1993) ökar användbarheten ytterligare. Enligt Allwood 

(1998) höjer användarvänlighet användbarheten. Denna faktor avser bland annat att 

systemet stödjer användarens uppgifter på ett smidigt sätt. Informanterna anser att ett 

konsekvent gränssnitt hade bidragit till att användares uppgifter hade genomförts 

smidigare. Användare av ärendehanteringssystem kan besitta olika förkunskaper, detta 

innebär att det kan vara svårt att anpassa system efter deras tidigare kunskap. Att olika 

system ska vara konsekventa tros vara svårt att uppnå. System kan skilja sig markant, men 

det kan vara något att fundera på vid utvecklandet av ärendehanteringssystem. 
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Förebyggande av fel 

Enligt Nielsen (1995) är det viktigt med bekräftelseförfrågningar innan en handling utförs 

för att motverka användbarhetsproblem och anser att de kan förhindra att fel uppstår. 

Green (2006) påvisar dock att en användare inte ska behöva fundera över hur en funktion 

fungerar i ett system. Informanterna hade spridda åsikter kring om huruvida ett 

ärendehanteringssystem skulle behöva bekräftelseförfrågningar innan en funktion utförs. 

Vissa informanter ansåg att bekräftelseförfrågningar kan vara nödvändigt för att det skapar 

en trygghet hos användare, då risken för fel kan minska. Vidare ansåg andra informanter 

att de fel som sker inte är kritiska, därav skulle bekräftelseförfrågningar snarare vara ett 

störningsmoment.  

 

Att använda sig av bekräftelser ansåg informanterna var relevant om en funktion handlade 

om en kostnad eller någon större förändring. Det kan tänkas vara viktigt med 

bekräftelseförfrågningar i system där misstag inte tillåts. Det bör dock ifrågasättas hur 

omfattande en sådan designprincip för ett ärendehanteringssystem bör vara. Ett 

ärendehanteringssystem bör fungera som ett meddelandesystem, där användaren skapar ett 

ärende som sedan kan läsas av supporten.  

 

Att känna igen snarare än att minnas 

Denna designprincip avser att all relevant information som behövs för en åtgärd visas, 

användaren ska inte behöva minnas information från föregående steg (Nielsen 1995). 

Vissa informanter anser att detta är en viktig princip för ett ärendehanteringssystem om 

den åtgärd som användaren försöker utföra kräver flera steg. Att en åtgärd kräver flera 

steg menar flera informanter ofta inte är fallet i ett ärendehanteringssystem. Informanterna 

menar att ärendehanteringssystem endast bör innehålla ett steg, detta steg innebär att fylla 

i ett formulär för att sedan skicka meddelandet till supporten. Som även den senare 

presenterade informanten påpekade kan det ifrågasättas hur mycket information som 

behövs vid användning av ett ärendehanteringssystem. Designprincipen kan tänkas vara 

viktig att beakta för ett informationssystem, som hanterar mer komplexa uppgifter som 

kräver mycket information. Det skulle då kunna bidra med tillfredsställelse som Nielsen 

(1993) påvisar bidrar till användbarhet. 

 

Flexibilitet och effektivitet av användning 

Designprincipen innebär att en aktivitet ska vara effektiv att utföra för en kunnig 

användare, men även förstådd av den oerfarna (Nielsen 1995). Enligt informanterna utförs 

det inga komplicerade uppgifter för ett ärendehanteringssystem. Informanterna påpekar att 

det är viktigt att ge stöd till användaren, arbetssättet ska vara tydligt och begripligt. 

Anpassning av systemet är viktigt för att uppnå användbarhet. Det är därför väsentligt att 

förstå användarnas krav och systemets syfte Allwood (1998). Informanterna instämmer 

och tillägger att det är viktigare att göra det simpelt. Det är inte är någon mening att skapa 

ett ärendehanteringssystem som är komplext. 
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Singh och Wesson (2009) påvisar i sin forskning att det är viktigt att systemet ska vara lätt 

att lära och är en givande faktor för att uppnå användbarhet. För ett 

ärendehanteringssystem verkar idealet vara en minimal inlärningsprocess. Att kunna nå 

rätt målgrupp är viktigt, om systemet tillkommer med komplexitet och skapar svårigheter 

för användaren blir det inte användbart. För att kunna tillfredsställa användaren kan det 

vara väsentligt att fokus riktar sig mot de mindre erfarna. Detta bör innebära att de som 

besitter mer erfarenhet kommer förstå hur en handling utförs. Alla system kommer i någon 

mån bestå av en inlärningsprocess, men för att kunna tillfredsställa användarnas behov är 

det viktigt att processen inte är för lång. För att eftersträva ett enkelt system som en 

oerfaren användare kan använda, måste egenskaperna för användbarhet eftersträvas. 

Således påverkar designprincipen alla egenskaper som informanterna har angivit. 

 

Estetisk och minimalistisk design  

Enligt Nielsen (1995) bör en dialogruta endast visa relevant information. Detta då 

irrelevant information tar bort fokus från viktig information. För informanterna var denna 

designprincip inte viktig. De ansåg att ett ärendehanteringssystem inte ska behöva 

dialogrutor. Informanterna ansåg att dialogrutor är ett störningsmoment och informationen 

bör istället tydliggöras på den sidan som de befinner sig på. Tillfredsställelse bör 

eftersträvas för att uppnå användbarhet (Nielsen 1993). Enligt informanterna bidrar 

dialogrutor inte med tillfredsställelse, utan kan troligen upplevas som en extra åtgärd som 

ska utföras för att slutföra sina uppgifter.  

 

Informanterna har vid tidigare designprinciper yttrat sig kring att bekräftelseförfrågningar 

inte behövs. Då det skulle innebära onödiga klick och att utföra handlingar i systemet 

skulle ta längre tid. Dialogrutor är troligen inte behövliga om det inte är ett fel som 

uppstår. Det kan tänkas att dialogrutor kan användas för att tala om systemets status. Men 

även detta har informanterna nämnt som onödigt. Eftersom ärendehanteringssystem inte 

förväntas vara så långsamma att användare ifrågasätter vad som sker i systemet. 

Dialogrutor verkar därav inte riktigt ta plats i ett ärendehanteringssystem, men om de 

uppstår är det viktigt att de är tydliga. 

 

Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel 

Felmeddelanden hjälper användaren att förstå de fel som kan uppstå när en handling 

utförs. Med hjälp av den förklarande texten kan användaren finna en lösning för det 

problem som har uppstått (Nielsen 1995). Enligt vissa informanter var detta en viktig 

princip. Användaren måste få reda på när fel uppstår och även instruktioner om vilken 

åtgärd användaren skall genomföra för att lösa problemet.  

 

Andra informanter menar dock att det inte ska behövas felmeddelanden för ett 

ärendehanteringssystem. Den typ av uppgifter som utförs ska vara så simpla att 

komplikationer inte tillåtas hävdar några av informanterna. En informant anser att det för 

ett verksamhetssystem kan vara viktigt med felmeddelanden som är till stöd för 
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användaren, men för ett ärendehanteringssystem ska inte felmeddelanden behövas. Andra 

delar av systemet bör prioriteras istället.  

 

Enligt Beynon-Davies (2013) och Cooper (2014) är de viktigt att förstå systemet för det 

ändamål som det ska användas. Även om vissa informanter anser att felmeddelanden ska 

vara tydliga och förklarande, verkar de inte tycka att det är en nödvändighet för ett 

ärendehanteringssystem. Ett ärendehanteringssystems huvudsakliga funktionalitet är att 

skapa ärenden. För denna funktionalitet kan det tänkas att det inte bör uppstå fel, vilket 

även informanterna nämner.  

 

Hjälp och dokumentation 

Enligt Nielsen (1995) är det viktigt att det finns dokumentation för hur systemet fungerar 

som ska hjälpa användaren att förstå hur systemet ska användas. Endast få informanter 

ansåg att detta var viktigt för ett ärendehanteringssystem. De menade att dokumentation 

ska finnas, men endast vara övergripande och beskriva avancerad funktionalitet om sådan 

finns. De flesta informanterna tyckte dock att det inte skulle behövas för ett 

ärendehanteringssystem. Enligt Green (2006) ska användare inte ska behöva fundera över 

hur funktioner fungerar. Informanterna tänkte likadant och ansåg att ett 

ärendehanteringssystem skulle vara så enkelt att inte dokumentation är nödvändigt. Då 

informanterna tidigare benämnt att enkelhet är en viktig egenskap för ett 

ärendehanteringssystem, så bör detta eftersträvas.  

 

För ett ärendehanteringssystem menar majoriteten av informanterna att dokumentation 

inte är nödvändigt. Chen och Macredie (2005) kom i sin studie fram till att hjälp och 

dokumentation var viktig för ett ERP-system. För ärendehanteringssystem däremot, som 

inte är lika komplext, bör det inte behövas. Då användare inte nödvändigtvis använder 

denna typ av system dagligen, vissa användare väldigt sällan, kan det tänkas att det skulle 

vara omständligt att behöva läsa en dokumentation för att förstå systemet. 
 

5.3 Sammanfattning av analys och diskussion 

För att uppnå användbarhet i ärendehanteringssystem anser informanterna att hittbarhet, 

navigerbarhet, informationsstruktur och enkelhet är egenskaper som bör uppfyllas. 

Hittbarhet bygger på att det ska vara lätt att hitta det som eftersöks i ett 

ärendehanteringssystem. Navigerbarhet avser att användare av ett ärendehanteringssystem 

snabbt ska finna det de söker. Informationsstruktur innebär hur information är placerad i 

systemet och även i vilka grupperingar informationen befinner sig i. Enkelhet innebär att 

systemet ska vara lätt att lära och använda, vilket betyder att manualer eller utbildning inte 

ska behövas. Dessa mål fångar upp många av de kriterier som Preece (2007) ställer för att 

uppnå användbarhet. Dessa kriterier innebär att ett system ska vara lätt att lära, vara 

effektivt samt hur systemet upplevs av användaren.  
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Motivationen till valet av vilka designprinciper som ansågs vara de viktigaste för ett 

ärendehanteringssystem grundar sig i informanternas krav på användbarhet och deras 

åsikter om Nielsens 10 designprinciper för denna typ av system. Med hjälp av denna 

koppling blev det möjligt att identifiera fem designprinciper som utmärktes mest och 

anses vara de viktigaste för att uppnå användbarhet för ett ärendehanteringssystem. Nedan 

presenteras de viktigaste designprinciperna. 

 

- Synlighet av systemets status 

Designprincipen håller användaren informerad vad som sker i systemet. När användaren är 

informerad kan det minska frustration och irritation. Att veta om en handling har utförts 

och ifall problem har uppstått är enligt informanterna tillfredsställande. 

 

- Anknytning mellan systemet och verkligheten, 

Designprincipen avser språket i ärendehanteringssystemet. Om språket är för avancerat 

kan systemet upplevas som komplext och inte därmed leda till att det blir svårt att 

använda.  

 

- Flexibilitet och effektivitet av användning 

Innefattar att en aktivitet ska vara effektiv att utföra för en kunnig användare och även 

förstådd av en oerfaren. Ärendehanteringssystem ska inte kräva förkunskaper, utan 

arbetssättet ska vara tydligt och begripligt för samtliga användare oavsett kompetens.  

 

- Användarkontroll och frihet  

Innebär att en användare ska kunna navigera fritt i systemet utan att känna sig begränsad. 

Genom att tillhandahålla en god navigation kan det också upplevas som mer användbart.   

 

- Överensstämmelse och standard 

Avser att ett gränssnitt bör vara konsekvent. Ett konsekvent gränssnitt tillåter användare 

att snabbt lära sig systemet och ökar hittbarhet samt navigerbarheten. 

 

5.4 Metodreflektion 

Studiens empiriska material samlades in genom kvalitativa metoder för att erhålla 

detaljerade svar och skapa förståelse för informanternas åsikter kring designprinciperna. 

Intervjuerna har varit givande för studien eftersom de har bidragit med en djupare inblick i 

det som har studerats. Endast 7 informanter intervjuades och samtliga arbetar i samma 

verksamhet, vilket leder till att studiens validitet angående att skapa ett generaliserat svar 

är bristande. Informanterna som intervjuades var användare av ett ärendehanteringssystem 

som hade olika bakgrund, yrkesroller och förkunskaper. Deras uppfattning av vad som 

upplevs som användbart kan ifrågasättas, då det kan finnas aspekter som de inte tänker på 

eller inte inser att det kan bidra till användbarhet. Det som även bör beaktas är att 

informanterna inte är experter inom användbarhet, vilket kan påverka reliabiliteten i deras 

svar.  
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Studien utgick endast från Nielsens 10 heuristiska designprinciper och det begränsar 

resultatet till att endast kunna prioritera mellan dessa principer. Det kan således finnas 

designprinciper som inte har studerats, det finns de som kan vara mer lämpade för 

ärendehanteringssystem än de som presenteras i resultatet. Vid val av informanter 

användes metoden “bredd och variation” som enligt Jacobsen (2002) är till för att 

säkerställa att individer från grupper som anses relevanta för studien väljs ut. Grupperna 

som skapades var baserade på olika avdelningar inom fallföretaget. Det togs inte hänsyn 

till andra bakgrundsfaktorer såsom ålder, kön och utbildning vid urvalet. Detta kan bidra 

till att reliabiliteten minskar då urvalet inte nödvändigtvis speglar en korrekt undergrupp 

av populationen. 
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6 Avslutning 
I detta kapitel besvaras studiens frågeställning. Studiens syfte var att utifrån användarens 

perspektiv identifiera vilka designprinciper som är viktigast för ett 

ärendehanteringssystem för att uppnå användbarhet. Avslutningsvis presenteras förslag 

till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Med studiens syfte och frågeställning som utgångspunkt går det att konstatera att ett 

ärendehanteringssystem utifrån användarens perspektiv, bör tillhandahålla egenskaperna 

hittbarhet, navigerbarhet, informationsstruktur och enkelhet. Dessa egenskapers viktighet 

grundas i att de eftersträvar användarens krav för ett användbart ärendehanteringssystem. 

Fortsättningsvis har de viktigaste designprinciperna identifierats utifrån dessa fyra 

egenskaper. Genom att ta fram betydelsefulla användbarhetsegenskaper och dessutom 

undersöka användarnas åsikter om Nielsens 10 designprinciper, har de principer som 

spelar störst roll för att skapa en god användbarhet påvisats. Avslutningsvis kan det 

konstateras att studien visar på att de viktigaste designprinciperna är följande:  

- Synlighet av systemets status 

- Anknytning mellan systemet och verkligheten 

- Flexibilitet och effektivitet av användning 

- Användarkontroll och frihet 

- Överensstämmelse och standard  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

För att uppnå klara definitioner för vilka designprinciper som är viktiga att beakta vid 

utveckling av ett ärendehanteringssystem krävs det fler undersökningar. Det som bör 

eftersträvas är en högre nivå av generaliserbarhet, att resultatet som framkommer stämmer 

överens med hela populationen. Därav vore det intressant att fler undersökningar sker i 

flera olika verksamheter med fler användare som har varierande kunskap och bakgrund 

således att populationen representeras rättvist.  

 

Vidare är det intressant att undersöka andra designprinciper utöver Nielsens 10 

heuristiska. Det bör undersökas om det finns andra designprinciper som anses vara viktiga 

för ett ärendehanteringssystem. Detta för att sedan kunna stötta eller vidareutveckla det 

resultat som framkom från denna studie eller identifiera nya designprinciper som bör 

beaktas för att uppnå användbarhet för ett ärendehanteringssystem. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1-Intervjuguide  

 
Ska sägas till respondenten innan intervjun:  

 

“Välkommen och tack för att du deltar i intervjun. 

Vi heter Alexander och Martin och är två studenter vid Linnéuniversitetet, 

som gör vårt examensarbete på IT-enheten på X kommun. Vår uppgift är att 

utvärdera och analysera ärendehanteringssystemet. Fokus kommer då att vara 

på användbarhet och designprinciper.  

Ditt namn och dina personliga uppgifter kommer inte att presenteras eller 

sparas någonstans, utan detta är en anonym intervju där inga uppgifter 

kommer att presenteras i examensarbetet eller för någon på X kommun.” 

 

Viktiga punkter att återblicka:  
 Som respondent är du anonym i rapporten. 

 Intervjun kommer att vara i cirka 45–60 min lång. 

 Undersökningen har inte med någon avsikt att bedöma ditt arbete eller 

dig som informant. 

 Syftet med undersökningen är att undersöka 

ärendehanteringssystemet med fokus på användbarheten och 

designprinciper.  

 

______________________________________________________________ 

  

 

Frågorna som kommer ställas är riktade mot ärendehanteringssystemet. 

 

Allmänna frågor om ärendehanteringssystemet.  

 

Vad är användbarhet för dig?  

- Är någon faktor viktigare än någon annan? (Motivera) 

 

När och vid vilka tillfällen använder du dig av ärendehanteringssystemet?  

- Motivera 

 

Hur tycker du att ärendehanteringssystemet är att använda? (positiva/negativa 

egenskaper?) 

Positiva saker 

- Motivera 

Negativa saker
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- Motivera 

 

Vad tycker du är de bästa/sämsta med Support-portalen (supportportalen)? 

Positiva saker 

- Motivera 

Negativa saker 

- Motivera 

  

Finner du någon situation där du har haft problem vid användningen av 

Support-portalen? 

- Motivera 

 

Om förändringar för Support-portalen skulle ske, vilka kriterier eller 

egenskaper anser du bör prioriteras?  

- Motivera 

 

Finner du Support-portalen användbart för ditt arbete?   

- Om ja, beskriv. 

 

- Om nej, beskriv. 

 

Tycker ni det hade varit bra med utbildning i systemet? 

- Motivera 

 

Hur viktig är designen för att du ska uppleva Support-portalen användbart?  

- Motivera 

 

Vad vill du som anställd kunna uppnå med Support-portalen?     

- Mål och förväntningar. 

 

Frågor inriktade på designprinciper. 
Här kommer påstående att presenteras som vi önskar att du tar ställning till, 

genom att berätta vad du tänker 

 

(Nielsens 10 heuristiska) 

 

(Synlighet av systemets status) 

Systemet ska hålla användaren informerad om vad som sker, detta genom att 

ge feedback samtidigt som användaren genomför aktiviteten. 

 

(Anknytning mellan systemet och verkligheten) 

Det är viktigt att systemet innehåller ett begripligt språk som användaren kan 

förstå sig på. Det betyder att ord och meningar bör vara relaterbara för 
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användaren och inte vara allt för tekniska. En riktlinje kan vara att följa 

språket som används till vardags.  

 

(Användarkontroll och frihet) 

Om en användare av misstag väljer en funktion ska det vara tydligt markerat 

hur användaren kan återgå till föregående stadie. Detta ska finnas tillgängligt 

för att användaren ska slippa gå igenom en längre dialog igen för att 

återkomma till föregående stadium. Exempelvis en “tillbaka”-knapp i ett 

gränssnitt.  

 

(Överensstämmelse och standard) 

Vid ett konsekvent användargränssnitt tillämpas en standard och det menas 

med att användaren ska känna igen sig oavsett vilken del av systemet som 

används. Det kan innebära att det är viktigt att samma handling och samma 

ord ska användas vid utförandet av en uppgift.  

 

(Förebyggande av fel) 

Systemets design ska förhindra att misstag kan begås av användaren. Det kan 

innebära att användaren får en bekräftelse en uppgift slutförs.  

 

(Att känna igen snarare än att minnas) 

Att visa relevant information för den uppgiften som ska genomföras är vitalt. 

Användaren ska inte behöva minnas information från föregående steg för att 

kunna utföra den åtgärden som användaren genomför just nu.  

 

 

(Flexibilitet och effektivitet av användning) 

En aktivitet ska vara effektiv att utföra för den kunniga men även vara 

förstådd av den oerfarna.   

 

(Estetisk och minimalistisk design) 

Information i dialogrutor som är irrelevant eller sällan används bör inte 

finnas. Information som är irrelevant tar bort fokus från viktig information.  

 

(Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel) 

När ett felmeddelande framkommer ska en god förklarande text visas. Det 

betyder att den ska vara specifik förklarad och indikera problemet samt ge 

förslag på lösning.  

 

(Hjälp och dokumentation) 

Det är viktigt att dokumentera hur systemet fungerar. Dokumentationen bör 

vara fokuserad på användarfall och ska hjälpa användaren att förstå 

tillvägagångssättet.    
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 Avslutning  

- Är det något mer du vill tillägga om användbarhet?  

- Är det något mer du vill framhäva om support-portalen?  

- Sista frågan, beskriv support-portalen med 5 ord. 
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