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ABSTRACT  
User involvement during software engineering projects - Is it effective? 

Written by Teresa Hedström and Thomas Sörensen. 

Supervised by Ulrika Sjöström. 

 

In most software engineering project, users are only involved in the beginning of the 

project as a help to design the requirements specification but users can be involved after 

this phase too, but is it effective to do so? 

 

With this report we would like to investigate how effective it is to involve users after the 

requirements specification has been written and approved. 

 

To find out how effective it is to involve the users we try some fast and simple 

involvement techniques on a quite far gone project. These techniques include 

ethnographic studies, prototypes and surveys. We also interviewed a couple of people 

who work with usability and finally delivered a report with our results to them to find 

out if they found our result relevant. By also documenting how much time we spent 

involving users we will show to which degree user involvement is effective. 

 

We found out that a couple of fast techniques could get very much result in the form of 

usability enhancing suggestions to the developers. Considering how much time can be 

saved for the users in their daily work with a useable system, we are of the opinion that 

involving users is very effective. 

 

Key words: User involvement, effective, usability, software engineering, involvement 

techniques, user centered design, human computer interaction. 

 

   



SAMMANFATTNING 
Användarinvolvering i ett systemutvecklingsprojekt -Är det effektivt? 

Skrivet av Teresa Hedström och Thomas Sörensen.   

Handledda av Ulrika Sjöström. 

 

I de flesta mjukvaruutvecklingsprojekt involveras användare bara i början av projektet 

för att hjälpa till att ta fram en kravspecifikation men användare kan involveras i senare 

skeden också, men är det effektivt att göra det? 

 

Vi vill med denna rapport undersöka hur effektivt det är att involvera användare efter att 

kravspecifikationen blivit skriven och godkänd. 

 

För att ta reda på hur effektivt det är att involvera användare testar vi ett par snabba 

involveringstekniker på ett ganska långt gånget projekt. Dessa tekniker innefattar 

etnografiska studier, prototypvisning och enkätundersökningar. Vi intervjuar även ett 

antal personer som arbetar med användbarhet för att i slutändan leverera en rapport med 

resultatet från våra involveringstekniker för att ta reda på ifall de finner resultatet 

relevant eller inte. Genom att även dokumentera hur mycket tid det tar att involvera 

användarna visar vi hur effektivt det är med användarinvolvering. 

 

Vi upptäckte att ett par snabba involveringstekniker kunde ge väldigt mycket resultat i 

form av förslag på förbättringar ur användbarhetssynpunkt till utvecklarna. Med tanke 

på hur mycket tid som kan sparas för användarna i deras dagliga arbete med hjälp av ett 

mer användbart system anser vi att det är väldigt effektivt att involvera användare. 

 

Nyckelord: Användarinvolvering, effektiv, användbarhet, mjukvaruutveckling, 

involveringstekniker, användarcentrerad design, människa-dator-interaktion. 
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INLEDNING 

Om man inte förstår vad användarna vill ha kan man inte heller få någon uppfattning 

om hur man skall designa ett användbart system.1 Därför brukar många utvecklare på 

något sätt involvera slutanvändarna, det vill säga de personer som skall använda 

produkten när den är färdigutvecklad. Dessvärre händer det ofta att utvecklarna inte 

utnyttjar dessa användare som resurs så mycket som de skulle ha kunnat göra under 

utvecklingen. Det vanligaste är att man endast gör någon form av analys vid projektets 

början där man utarbetar en kravspecifikation utefter vad användarna behöver och 

därefter anser sig veta precis vad användaren vill ha.2

 

Vad man mer kan göra är att analysera användarna och använda dem löpande under 

projektets gång för att förvissa sig om att man är på rätt väg. För att göra detta finns det 

flera olika tekniker, men vi har tänkt rikta in oss på tre huvudtekniker: uppgiftsanalys, 

intervjuer och enkäter samt etnografi. Dessa tekniker kan användas i någon form av 

kombination med varandra.3

 

Problem och frågeställning 

Tyvärr är det ganska få böcker som närmare går in på vilken ordning eller mer detaljerat 

tar upp hur man bör utföra en full kombination av de olika teknikerna och hur pass lång 

tid de tar att utföra och därför vill vi undersöka mer om ämnet. Den formen av 

involvering vi fokuserar oss på är hur vi kan få fram användarnas synpunkter i ett 

relativt sent skede i ett mjukvaruprojekt. Det vill säga efter att kravspecifikationen för 

mjukvaran är klar och implementeringen satt igång. 

 

Eftersom varje timme man tar upp från användarna kostar pengar i produktbortfall vill 

vi även ta reda på om det är värt att involvera användarna efter det att 

kravspecifikationen blivit gjord. Kanske räcker det med designers sunda förnuft för att 

                                                 
1 Ian Sommerville, Software Engineering 7 2004, s. 378 
2 Karen McGraw, Designing and evaluating user interfaces for knowledge-based systems 1992, s. 171 
3 Sommerville 2004, s. 379 
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göra ett system som fungerar bra ur användarnas synpunkt och användarinvolveringen 

blir i så fall överflödig. 

 

Vi ställer oss därför frågan: 

• Är det effektivt att involvera användare under ett mjukvaruprojekts gång? 

 

För att besvara denna fråga definierar vi effektivt som något som gör mycket nytta på 

lite tid. Med hjälp av denna definition får vi underfrågan: 

• Hur mycket tid krävs för att aktivt involvera användare under ett 

mjukvaruprojekts gång? 

 

Genom att besvara dessa frågor vill vi visa till vilken grad användarinvolvering behövs 

och även redovisa vilka av de tekniker för användarinvolvering, som vi undersöker, som 

fungerar bäst. 

 

Metod och avgränsningar 

Vi börjar därför med att prova olika tekniker för att involvera användare på ett 

mjukvaruprojekt som redan startat. För att kunna göra detta har vi kontaktat 

Försäkringskassan som i skrivande stund jobbar på att uppgradera deras 

ärendehanteringssystem (ÄHS) från version 1.8 till version 2.0 och vi har fått tillåtelse 

att prova olika tekniker för användarinvolvering på deras projekt. Detta projekt lämpar 

sig bra för vår undersökning då de huvudsakligen har involverat användarna i början av 

projektet och nu mestadels använder sig av ett par användbarhetsexperter som påpekar 

brister i designen istället.  

 

Vi kommer att avgränsa oss till att tillämpa teknikerna endast på den del av systemet 

som genomgår mest förändringar, nämligen användargränssnittet för att hantera tillfällig 

föräldrapenning (TFP). TFP är den sortens ärenden som kommer in till 

försäkringskassan då en förälder eller annan närstående person av olika anledningar 

behöver stanna hemma med sitt barn. Ärendet behandlas sedan av en handläggare på 

försäkringskassan som beslutar om orsakerna för löneersättning är giltiga eller inte. 
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Efter detta betalas ersättning ut beroende på ifall orsakerna var giltiga eller inte. Dessa 

handläggare är, i vårt fall, de vi i fortsättningen kommer att kalla användare. 

 

Vi begränsar oss även till att endast testa ett par olika tekniker som vi finner relevanta 

för just detta projekt. Det vill säga tekniker som går relativt snabbt att utföra, eftersom 

dessa förmodligen kommer vara mest effektiva då vi definierat effektiv som något som 

gör mycket nytta på lite tid. Det exakta valet av tekniker kommer att beskrivas i ett 

senare kapitel. 

 

Teknikerna vi tillämpar dokumenteras i form av utförande, resultat och total resurskraft, 

det vill säga så lång tid varje del tar både för utförare samt medverkare. Utföraren är den 

som tillämpar tekniken, i vårt fall vi, och medverkaren är personen eller personerna som 

blir intervjuade eller på annat sätt störda i sitt arbete.  

 

När vi utfört alla steg jämför vi de förslag vi fått fram från användarna med vad 

användbarhetsexperterna kommit fram till. Skulle våra undersökningar visa på nya 

förbättringar som de inte kommit fram till eller de visar att användarna inte samtycker 

med experternas förslag på förbättringar bör användarinvolveringen klassas som 

relevant. Beroende på hur mycket tid vi får lägga ner på att involvera användarna, 

hoppas vi kunna visa om det kan anses vara effektivt eller inte att involvera användare 

under systemutvecklingens gång. 

 

Denna information kan sedan vara relevant för användbarhetsexperter, 

systemutvecklare, projektledare eller andra som känner behov av att involvera 

användare på ett effektivt sätt. 
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VARFÖR INVOLVERA ANVÄNDARE? 

Är inte alla system användbara?  

Har inte alla som arbetar med att utveckla system målsättningen att göra användbara 

system? Tyvärr är det sällan som systemutvecklaren har det explicita målet att göra 

användbara system. Dock innebär det inte att systemutvecklare har som målsättning att 

göra oanvändbara system heller. Istället betraktas användbarhet snarare som någon 

magisk egenskap som förväntas uppstå. På samma sätt ses även användbarhet som en 

inbyggd egenskap som tas förgiven. Ur kundens perspektiv är det en självklarhet att 

systemen är användbara, varför skulle något annat utvecklas? I de flesta fall måste 

kunden dock beställa ett användbart system genom att ställa krav på, eller formulera mål 

för användbarhet.4  

 

Användbarhet  

En produkt som är användbar ska inte vara förvirrande, irriterande, ineffektiv och 

svåranvänd.5 Det som enligt oss kännetecknar ett användbart system är bland annat en 

enkel och lättförstålig miljö att arbeta i, men den skall ändå vara snygg och trevlig att 

titta på.  

 

Varför användbart? 

Undersökningar visar att kostnaderna för dåligt datorstöd är mycket höga. I Sverige 

uppgav 66 % att de använde dator i arbetet 1998. Ett antagande: Om vi gör några 

system lite mer användbara, så att de 66 % kan minska kampen mot datorn med tio 

minuter varje dag, skulle detta innebära att de ca 4,2 miljoner människorna som i 

                                                 
4 Jan Gulliksen och Bengt Göransson, Användarcentrerad systemdesign: En process med fokus på 

användare och användbarhet 2002, s. 55-56 
5 Jennifer Preece, Yvonne Rogers och Helen Sharp, Interaction Design:  beyond human-computer 

interaction 1994, s. 3 
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december 2000 uppbar anställning skulle spara tillsammans mer än tio miljoner 

arbetsdagar per år.  

 

Är det realistiskt? Cap Gemini gjorde en undersökning på 975 personer. Det visade sig 

att datoranvändare i genomsnitt använder två timmar och 22 minuter per vecka för att 

lösa datorproblem. Det ger 2,5 veckas förlorad arbetstid per år och per arbetare vilket 

stämmer ganska väl med ovanstående antagande.6

 

Användbara system och följaktligen en bra arbetsmiljö kommer dock inte automatiskt 

genom att bara blanda in användarna i processen. För att ta reda på vad som mer behövs 

tittar vi närmare på några av de undersökningar som gjorts om framgången hos IT-

projekt. Standish Group har i sin CHAOS-rapport gjort en undersökning av 

Amerikanska IT-utvecklingsprojekt.7 Rapporten visar att i USA spenderas varje år 250 

miljarder dollar på 175 000 olika IT-projekt. 365 IT-företag med sammanlagt 8380 

olika IT-projekt undersöktes 

och följande diagram togs 

fram om projekten:  
16,2%

52,7%
31,1%

Lyckade projekt

Förändrade
projekt
Nedlagda projekt

• 16.2 % genomfördes 

enligt planeringen och 

ansågs därför vara 

lyckade. 

• 52.7 % genomfördes 

med ändrade planer och 

ansågs därför vara 

misslyckade. 

Figur 1: CHAOS-rapporten, Källa: The 

Standish Group International, Inc., The 

CHAOS report [www] 1995 

• 31.3 % av företagens IT-projekt avbröts och blev nedlagda. 

 

I snitt ökade kostnaderna för de projekt som genomfördes med förändrade planer med 

189 %. 81 miljarder dollar spenderas varje år på projekt som aldrig blir färdiga.8  
                                                 
6 Gulliksen & Göransson 2002, s. 20 
7 The Standish Group International, Inc., The CHAOS report [www] 1995 
8 Gulliksen & Göransson 2002, s. 22 
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Den amerikanska undersökningen gick djupare i att försöka finna var i 

framgångsfaktorn fanns för de 16.2 % ”lyckade” projekten. En av de aspekter som kom 

allra högst upp på listan var effektiv användarmedverkan i utvecklingsarbetet. En tydlig 

kravspecifikation var en annan tillsammans med bra planering och stöd från 

beslutsfattarna som också tillhörde de viktigaste aspekterna.  

 

Nästan 50 % av programkoden i ett IT-system utgörs av användargränssnittet men 

mycket sällan läggs så mycket som 50 % av utvecklingsarbetet på gränssnittet.9 Oftast 

är det verksamhetsfunktionerna och databasarbetet som tilldelas allra mest resurser i 

form av bemanning och utvecklingsresurser. Sällan används mer än 1 % av 

utvecklingsbudgeten till användbarhetsrelaterat arbete.10

 

Användarens inflytande över utvecklingen av sin arbetsmiljö och där igenom sitt IT-

stöd säkerställs till och med i arbetsmiljölagen.11 Därför anser vi att användarnas åsikter 

verkligen borde prioriteras i en systemutvecklingsprocess. 

 

Användarcentrerad systemdesign 

Det finns inte någon generellt vedertagen definition av användarcentrerad systemdesign. 

Uttrycket är ganska vagt och tolkas olika även bland experterna. Av namnet går att 

utläsa att det centrerar användarna vid systemdesign. 

 

I den internationella standarden ISO 9241 definieras användarna som ”Person / 

individual who interacts with the product / system”.12 För oss är en användare den som 

kommer att interagera med systemet för att genomföra uppgifter i arbetet eller i andra 

sammanhang, det vill säga de verkliga användarna av ett system.  

 

                                                 
9 Gulliksen & Göransson 2002, s. 23 
10 Gulliksen & Göransson 2002, s. 23 
11 Gulliksen & Göransson 2002, s. 28 
12 Gulliksen & Göransson 2002, s. 102 
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Centrerad från vårt perspektiv innebär för oss att användaren ska vara i centrum under 

designprocessen och att användarna aktivt involveras under hela denna process. Dock 

går det inte alltid att lösa. Kan man inte ha med användarna under hela processen får 

man försöka hitta ett alternativ. Det viktigaste är dock att komma ihåg att användarna är 

de som i slutändan ska arbeta med, och förhoppningsvis, kommer att dra nytta av 

systemet och därför bör användarens åsikter ses som viktiga. 

 

Design är ett besvärligt begrepp då det används i många olika sammanhang och man bör 

därför vara väldigt tydlig med vad man avser när man använder ordet design.13  Ofta ser 

systemutvecklaren, generellt, design som inbegripande hela utvecklingsprocessen, 

medan någon som designar själva användargränssnittet ser designen som utformningen 

av själva användargränssnittet. För slutanvändaren är det dock dialogerna på skärmen 

som utgör själva designen. Vi själva anser att design är allt användaren kommer se, och 

arbeta mot. 

 

Ytterligare tendenser till definitioner av användarcentrerad står dock att finna i ett par 

böcker som berör ämnet Människa-Dator-Interaktion (MDI). Så här skriver några kända 

författare om ämnet:   

 

Jennifer Preece definierar användarcentrerad systemdesign så här: 

”an approach which views knowledge about users and their involvement in the 

design process as a central concern”14  

Som vi ser det menar hon att MDI är ett tillvägagångssätt som ser kunskap om 

användare och deras involvering i designprocessen som en central del, med kunskap om 

användaren förstår man denne bättre.  

   

Donald Norman är inne på samma spår när han argumenterar för att sätta användarens 

behov framför att använda en ny teknologi eller att skriva onödigt avancerad kod: 

”But user centred design emphasizes that the purpose of the system is to serve 

the user, not to use a specific technology, not to be an elegant piece of 
                                                 
13 Gulliksen & Göransson 2002, s. 102 
14 Preece et al. 1994, s. 722 
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programming. The needs of the users should dominate the design of the interface 

and the needs of the interface should dominate the system”.15

Användarcentrerad design trycker på att syftet av ett system är att hjälpa användaren 

och att användarens behov ska dominera designen av ett interface, sedan skall behoven i 

interfacet dominera systemet.  

 

Dennis Wixon från Digital Equipment säger, som flera andra: 

“A user centred design process is one that sets users or data generated by users 

as the criteria by which a design is evaluated or as the generativ source of design 

ideas“.16

Det är användaren eller användarens genererade information som sätter 

förutsättningarna för en designidé.  

 

Gulliksen och Gunnarsson tycker det är viktigt att man ser användarcentrerad design 

som ett begrepp som genomsyrar hela systemets livscykel.17

 

Johan Karat diskuterar användarcentrerad design bra enligt Gulliksen & Gunnarsson 

och de vill gärna se det på hans sätt.  

”…consider UCD an adequate label under which to continue to gather our 

knowledge of how to develop usable systems”.18

(UCD står för User Centred Design.) 

Det vill säga, att se användarcentrerad design som en etikett, under vilken vi kan 

fortsätta samla vår kunskap om hur man gör för att skapa användbara system.  

 

Användarinvolvering för oss är i stora drag en av de systemutvecklingsprocesser som vi 

upplever viktigast enligt ovanstående författare. Man sätter användaren i centrum och 

arbetar för att involvera dem i processen. Det är viktigt att prioritera 

                                                 
15 Gulliksen & Göransson 2002, s. 101 
16 Gulliksen & Göransson 2002, s. 101 
17 Gulliksen & Göransson 2002, s. 103 
18 Gulliksen & Göransson 2002, s. 104 
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användarinvolveringen framför nya tekniker och onödigt avancerade system. Det är 

även viktigt att tänka på vad användaren behöver för att kunna underlätta dennes arbete.  

 

Norman har en väldigt bra poäng när han hävdar att det är användarens behov som ska 

dominera designen av interfacet och behoven av det ska dominera systemet. Det är 

väldigt logiskt och självklart när man ser tanken svart på vitt, men tyvärr fungerar det 

inte alltid så i vardagen. Det är nog som Karat säger, att vi ska se användarcenterad 

design som en etikett där vi kan samla kunskap om användbara system på. Det verkar 

onekligen behövas kunskap om det. Gulliksen och Gunnarsson har även de en mycket 

viktigt poäng enligt oss då de säger att användarcenterad design ska vara ett begrepp 

som genomsyrar hela systemets livscykel och inte lite här och där när det passar 

utvecklarna. 

 

Inom Constructionismen, som är en teori för lärande och en strategi för utlärning, pratas 

det om diving in, stepping out. Det innebär att man måste vara involverad nära i 

processen och ta del av alla små bitar och händelser som sker, men man måste även 

ibland ta ett steg tillbaka, se över helheten och tänka över vad man gjort för att kunna 

lära sig av processen. Sedan kan man dyka in igen, men en förnyad syn på arbetet.19 Vi 

tror att detta är något som kan tillämpas i systemutveckling också. Vi anser att det kan 

vara extra viktigt i de fall av användarinvolvering då man inte kan arbeta med 

slutanvändarna nära hela tiden. Därför kan det vara bra att skaffa sig en överblick innan 

samarbetet tas upp igen, för att allt ska gå så smidigt som möjligt.  

                                                 
19  Edith Ackerman, “Perspective-Taking and Object Construction: Two Keys to Learning” I Yasmin 

Kafais och Mitchel Resnicks (red) Constructionism in practice: Designing, Thinking, and Learning in a 

Digital World 1996, s. 32 
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KÄNDA TEKNIKER FÖR ANVÄNDARINVOLVERING 

Uppgiftsanalys 

Själva huvudområdet uppgiftsanalys går ut på att ge användaren en uppgift som skall 

lösas och sedan analysera hur användaren utför uppgiften. Genom att se vilka fel 

användaren gör när denne försöker lösa uppgiften eller hur snabbt det går och så vidare, 

kan man hitta saker som bör ändras i designen. Det finns dock ett antal olika sätt att 

utföra detta på.20

 

Ett exempel är prototypvisning som går ut på att visa en bild av systemet för 

användaren. Prototyper kan tillverkas i allt från kartong till en pressad bit metall. Det 

kan vara allt från så kallade story boards där man kan rita upp små och stora händelser 

som en saga ungefär, till en komplex bit mjukvara. Huvudsaken är att prototypen låter 

användaren interagera med den, så att användaren interagerar med en bild av produkten. 

Detta ger användaren erfarenhet av att använda produkten i realistiska miljöer, så 

användaren får en bild av hur det kommer att bli att jobba med produkten.21

 

Ett annat exempel på uppgiftsanalys är en mock-up som är en förenklad prototyp och ett 

förslag på hur det kommande systemet kan se ut. Den visar var knappar, fält och andra 

funktioner kan sitta, men det är bara förslag och det behöver inte finnas några färdiga 

funktioner. Mock-upen använder man ihop med användarna. De får testa och ändra i 

förslaget för att få den bästa möjliga lösningen, som just de trivs med. Det kan till 

exempel vara att flytta runt på knappar och verktygsfält, ändra utformning på listor med 

mera.22 Det är viktigt att tänka på att mock-upen inte är den slutgiltiga versionen av 

systemet. En mock-up ska lätt kunna ändras.23

 

Mock-uper och pappersprototyper bör främst användas i början av ett projekt, för att ta 

reda på hur man ska börja designa gränssnittet. När mjukvaran börjar komma i sin 
                                                 
20 Sommerville 2004, s. 409 
21 Preece et al. 1994, s. 240-241 
22 Morten Kyng, Designing for a dollar a day 1988,  s. 185 
23 Kyng 1988, s. 184 
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slutfas kan man istället börja göra körbara prototyper av programmet där viss eller ingen 

funktionalitet finns. Användaren får då en tidig chans att testa det slutgiltiga 

programmet. 

 

Saknar prototypen helt funktionalitet kan man använda sig av något som kallas för 

Trollkarlen från Oz-tekniken som i stora drag innebär att användaren får titta på 

systemet och trycka på knappar och dylikt. Användaren får sedan respons från en person 

insatt i utvecklingen om hur systemet är tänkt att reagera.24 Man kan på så sätt visa upp 

ett system utan att behöva implementera klart alla funktioner. 

 

Intervjuer och enkäter 

Intervjuer är vanliga vid användarcentrerad utveckling och fungerar ofta väldigt bra som 

teknik för att involvera användare och få fram deras åsikter.25 Intervjuer kan dock 

utföras på många olika sätt vilka har sina för och nackdelar. Målet med både intervjuer 

och enkäter är att ställa frågor till personer, varför de delas in under samma avsnitt. Den 

största skillnaden är att enkäter kan delas ut till många personer samtidigt, eller till och 

med över nätet, medan intervjuer oftast måste utföras på plats. 

 

Intervjuer kan vidare delas upp i två typer: strukturerade och ostrukturerade. De 

ostrukturerade intervjuerna är intervjuer som inte är förberedda och därför inte har några 

klara riktlinjer eller mål. Denna typ av intervju kan vara bra att använda om man vill 

lära sig mer om personen man intervjuar för att till exempel ta reda på hur personen 

arbetar, hur pass van vid datorer personen är eller hur lätt personen har för att lära sig 

nya rutiner. Vill man istället ha återkoppling om design och användbarhet bör man 

använda sig av en strukturerad intervju.26 Dessa intervjuer bör vara väl förberedda och 

följa något som liknar ett improviserbart manus så att man kan följa upp svar och göra 

en skräddarsydd intervju. 

 

                                                 
24 Sommerville 2004, s. 382  
25 McGraw 1992, s. 48  
26 McGraw 1992, s. 49  

 11



När det gäller frågorna i både intervjuer och enkäter bör man blanda öppna, stängda, 

primära och sekundära frågor för att få så bra svar som möjligt.27 Öppna frågor är frågor 

som man kan svara lite hur som helst på. Till exempel ”Vad tycker du om detta?”. 

Dessa svar kan knappast användas för att sammanställa någon statistik men kan istället 

ge förslag på förbättringar som utvecklarna inte tänkt på än. Stängda frågor är 

motsatsen, nämligen frågor som endast kan svaras på med hjälp av förvalda alternativ. 

Det är om man vill ha svar på något mer detaljerat som ifall en knapp är väl synlig eller 

inte. Kombinerar man de öppna och de stängda frågorna får man de primära och 

sekundära frågorna. Det vill säga att man börjar med en stängd fråga och sedan följer 

upp med en öppen för att få mer information om till exempel varför man tycker något är 

dåligt.28

 

Något vi diskuterar är att det är även viktigt att tänka på hur många svarsalternativ som 

tas med. Väljs en liten skala kan det hända att svaren inte blir tillräckligt korrekta utan 

bara lutar mot bra eller dåligt. Väljs istället en för stor skala blir det svårt att utläsa 

något vettigt ifrån svaren då de antagligen blir väldigt utspridda. Man bör även ha i 

åtanke vilken effekt jämna eller udda svarsalternativ har på resultatet. Vid jämnt antal 

svarsalternativ måste den som svarar ta ställning till om han tycker att något är bra eller 

dåligt fastän han kanske egentligen tycker att det inte är något av det. Detta kan leda till 

att svaren inte blir tillförlitliga men samtidigt tvingar frågan personer som kanske annars 

bara hade tryckt mittenalternativet på alla frågor att ta ställning till ifall det lutar åt bra 

eller dåligt. Fördelen med att ha ojämnt antal svarsalternativ blir således att svaren blir 

väldigt tillförlitliga. Skall den som svarar till exempel gradera något på en skala mellan 

ett till sex så måste denne ta ställning till ifall det lutar åt bra eller dåligt, då ett till tre 

kan tolkas som under godkänt och 4 till sex tolkas som åt det bättre hållet. Väljer man 

då istället en femgradig skala kan den som svarar välja tre på skalan för att visa att 

denne varken tycker det är bra eller dåligt. 

 

Enkäter tar i regel kortare tid att svara på än vad en intervju skulle ha tagit. Det dåliga 

med dem är visserligen att man inte kan ändra i enkäten beroende på vem som svarar 
                                                 
27 McGraw 1992, s. 50  
28 McGraw 1992, s. 51  
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men en genomarbetad enkät med frågor som alla kan förstå tar bort mycket av denna 

nackdel gentemot intervjuer.29

 

När man använder intervjuer eller enkäter för att involvera användare bör man även ha i 

åtanke att man strävar efter att få svar från alla sorters användare. Vid 

systemutvecklingsprojekt är det därför viktigt att se till att man inte bara får svar från 

användare som har väldigt hög datorvana.30

 

Etnografiska studier 

Etnografiska tekniker har på senare tid växt fram som betydelsefulla analysverktyg. 

Detta gäller inom bland annat datorstött samarbete. (Computer supported cooperative 

work – CSCW.)31 Det finns olika sätt att tillämpa etnografiska studier men grundtanken 

är samla fakta genom att se och lyssna.32 Etnografiska studier innebär att man studerar 

människor i deras verkliga användningsmiljö samtidigt som man erkänner att man 

påverkar den man studerar bara genom sin blotta närvaro. Det faktum att man som 

observatör är med och påverkar processen man studerar är en viktig del av den 

förändring man studerar. Det man egentligen skulle vilja uppnå är deltagande 

observationer, det vill säga att den som gör observationerna själv är med och deltar i det 

som arbete som skall observeras, utan att påverka. Observatören bör således vara väl 

insatt i arbetet som denne studerar men skall samtidigt ha en annan synvinkel än den 

övriga miljön. 

 

Ett sätt är att använda sig av videoteknik som dokumentation av vad som sker, särskilt 

om det kan ske utan att störa de observerade personerna. Det här sättet är bäst om man 

vill få in information utan att störa de observerade personerna och är även bra på det 

sättet att man kan spola tillbaks och gå igenom en process i detalj.33 Det finns dock även 

                                                 
29 McGraw 1992, s. 45 
30 Sommerville 2004, s. 384 
31 Gulliksen & Göransson 2002, s. 128 
32 Margot Ely, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar 1993, s. 48 
33 Gulliksen & Göransson 2002, s. 128 
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nackdelar med att använda videoteknik. Det kan till exempel vara väldigt svårt att filma 

vad som händer på en skärm samtidigt som man filmar användaren och det filmade 

materialet kan ibland vara väldigt svårt att analysera i efterhand. Personen eller 

personerna som blir filmade kan även vara känsliga när det gäller att bli filmade och bli 

nervösa. En del kan motsäga sig att bli filmade helt och då måste det accepteras.34

 

Istället för att spela in med kamera kan man istället vara med på plats och observera hur 

folk jobbar, en så kallad fältobservation. Det är dessa fältobservationer vi i 

fortsättningen kommer att kalla för etnografiska studier. Det viktigaste man bör tänka på 

då är att försöka smälta in så bra som möjligt så att personerna man observerar inte 

känner sig övervakade. Ett bra sätt att göra detta är till exempel att vara tyst och undvika 

att göra anteckningar när någon ser på. För att göra så bra observationer som möjligt bör 

man sträva efter att vara en så kallad medverkande observatör. Den medverkande 

observatören är insatt i arbetet hos de som övervakas och kan på så sätt lättare smälta in 

och veta vad som bör tittas efter.35

 

Innan man sätter igång med en fältobservation är det också viktigt att man ser till vilka 

regler som gäller på arbetsplatsen. Vidare bör personerna som skall observeras 

kontaktas i förhand för att ta reda på ifall de har något emot att bli övervakade. Personen 

i fråga bör bli informerad om vad undersökningen är till för, vad som kommer att göras 

med resultatet och vilka som skall komma att ta del av resultatet. Vid videoinspelningar 

är detta extra viktigt.36

 

                                                 
34 Work interaction and technology research group, Notes towards an applied ethnography, s. 46 
35 Work interaction and technology research group, s. 20 
36 Work interaction and technology research group, s. 16-17 
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PRAKTISK TILLÄMPNING PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN 

Bakgrundsinformation om försäkringskassan 

Försäkringskassan har förutom sina kontor i varje kommun några större kontor som inte 

har någon direkt kontakt med de försäkrade utan istället jobbar främst med interna 

ärenden inom försäkringskassan. Exempel på dessa är Sundsvall som har ca 550 

anställda, Kalix med 40 anställda, Karlskrona med 40 anställda och ett par till mindre 

kontor. Vi har valt att vara på Karlskronakontoret inom Försäkringskassans IT-

avdelning. 

 

Under 2004 investerade RFV 382 miljoner kronor i IT-utveckling.37  En del av detta 

gick då till uppdateringen av ÄHS 1.8 (Det gamla systemet). Uppdateringen av ÄHS 1.8 

satte igång i början av 2004 men har ca 2 års förstudie bakom sig. ÄHS 2.0 är designat 

från grunden med hjälp av flera olika workshops där användarna varit involverade. Efter 

att kravspecifikationerna skrevs har vi dock fått intrycket av att användarna blivit mer 

eller mindre försummade och användes bara lite då och då när kraven behövde 

uppdateras. Själva utvecklingen skedde sedan till största del vid kontoret i Sundsvall där 

Försäkringskassan har sitt huvudkontor för mjukvaruutveckling. 

 

I kravspecifikationen skrevs grundläggande krav för användbarhet in men dessa var 

mest generella krav som att systemet skall vara lätt att hantera och så vidare. 

Utvecklarna var sedan ansvariga för att se till att dessa krav följs. 

 

ÄHS 2.0-projektet är indelat i flera mindre projekt, där varje projekt gör sin del av 

programmet. Den del av projektet som är ansvarig för uppdateringen av TFP och därför 

intressant för oss kallas för FÄS (FIN/ÄHS/SIN). Dess projektorganisation är uppdelad 

enligt följande diagram. 

 

                                                 
37 Riksförsäkringsverket, Socialförsäkringen - Årsredovisning för budgetåret 2004 2005, s. 120 
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Figur 2: FÄS projektorganisation Källa: Försäkringskassans intranät 

 

Som vi kan se i figur 2 är projektet väldigt omfattande med många grupper som arbetar 

med olika saker, ofta även på olika platser. Vi kan även lägga märke till att de inte har 

någon grupp för att involvera användare på det sätt vi gjort utan bara har grupper för att 

testa så kraven följs. 

 

De personer vi kallar för användare är de handläggare, anställda på försäkringskassan, 

som använder programmet ÄHS för att handlägga framförallt TFP-ärenden. I skrivande 

stund används ÄHS version 1.8 och den nya versionen kommer att heta ÄHS 2.0. Totalt 

är det ca 9000 personer som har någon form av behörighet till ÄHS och av dessa har ca 

4500 behörighet att handlägga TFP. Dock finns det vissa personer som exempelvis 

chefer, administratörer med flera som inte använder ÄHS på heltid. Försäkringskassan 

räknar dock med att det är ca 7000 personer som handlägger i ÄHS regelbundet.  

 

I ÄHS inkommer det sen ca 416 000 ärenden per månad varav ca 187 000 är av 

ärendeslaget Tillfällig föräldrapenning (TFP).  Dessa ärenden handläggs på lokala 
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kontor runt om i Sverige som handlägger i stort sett samma saker med vissa undantag 

för vissa kontor som har hand om till exempel EU-frågor. 

 

Med ÄHS 2.0 kommer de som hanterar TFP få ett helt nytt gränssnitt att jobba mot då 

den största skillnaden från det gamla ÄHS (1.8) är att utbetalningarna mer eller mindre 

skall ske automatiskt i fortsättningen. Detta innebär lite mindre jobb för handläggarna 

men långt ifrån så mycket mindre än vad man kan tro. De ärenden som kommer in 

måste i de flesta fall kompletteras manuellt vilket blir handläggarens jobb. En 

undersökning försäkringskassan gjort på 6000 ärenden visar att endast 10% av dessa går 

igenom automatiskt, resten måste kompletteras manuellt av handläggaren. 

 

Vi kan därmed konstatera att det är ett ganska stort projekt vi har att göra med. Både 

vad gäller antalet användare och hur pass mycket systemet kommer att användas. Det 

blir även mycket som är helt nytt att lära sig för användarna. 

 

Genomförandet 

Att sätta sig in i ÄHS 1.8 och ÄHS 2.0 

Det första vi gjorde var att lära oss hur ÄHS 1.8 och ÄHS 2.0 fungerar. Detta för att 

kunna jämföra dem med varandra och se vad som förbättrats i 2.0 ur användarsynpunkt. 

Detta har vi gjort i Försäkringskassans utbildningsmiljöer där man får lära sig hur 

handläggandet går till. (Det är även denna utbildningsmiljö för ÄHS 2.0 som används 

när de utbildar handläggarna.) 

 

För att göra det så lätt som möjligt för användarna att medverka i våra etnografiska 

studier och även senare undersökningar gjorde vi en mindre egen utvärdering av ÄHS 

2.0. Vi kände att vi ville fokusera på hur ÄHS är att jobba med, då det var kunskap vi 

själva inte hade. 

 

Mindre etnografisk studie  

Vi träffade användarna en första gång för att utföra en etnografisk studie för att se hur 

de använder ÄHS 1.8 när de handlägger TFP. Vi fick följa en av handläggarna under 
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någon timme när hon arbetade. Vi kunde då iaktta hur hon interagerade med systemet. 

Dessutom kunde vi ställa frågor när det var något vi inte förstod. Detta har vi även gjort 

vid ett senare tillfälle. 

 

Prototypvisning 

Vi har varit med på den utbildning handläggarna av TFP fått som var en tvådagarskurs i 

det nya systemet. Att låta användarna i grupp gå igenom allting som var nytt gav oss ett 

ypperligt tillfälle analysera deras reaktioner och åsikter. Således fungerade detta inte 

bara som utbildning utan även som en sorts prototypvisning. 

 

Med på kursen satt fem handläggare, en lärare samt vi två. Handläggarna fick gå 

igenom den läromiljö vi suttit med, och ställa frågor. Första dagen fick de allt teoretiskt 

berättat och andra dagen fick de prova att handlägga själva. Det är väldigt mycket nytt i 

den nya versionen av ÄHS (2.0) och handläggarna hade många viktiga synpunkter, som 

vi har haft stor nytta av. 

 

Intervjuer 

För att lära oss mer om processen och utvecklingen av ÄHS 2.0 har vi intervjuat några 

personer på Försäkringskassan. De vi pratat med är en användbarhetsdesigner och en 

som arbetar som sakkunnig för lagar och regler på Försäkringskassans IT-avdelning i 

Karlskrona. Vi intervjuade dem en och en med färdiga frågor. Dessutom fick de prata 

väldigt fritt runt ämnena vilket lett till nya frågor och fler svar. Vi antecknade medan vi 

pratade och stämningen var väldigt avslappnad. Detta har lett till många bra svar och 

mycket intressanta saker för oss att tänka på.   

 

Vi har även haft en telefonkonferens med en resursfördelare vars huvuduppgift har varit 

att leverera och fördela resurser till projektet, samt att fungera som stöd för de som 

jobbar i projektet.  Detta gav oss möjligheten att fråga lite mer om 

användarinvolveringen i projektet och hur de gått tillväga. Vi har även intervjuat en före 

detta användararkitekt som nu fått prova en ny roll i projektet och har arbetat som stöd 

åt användbarhetsdesignerna. Dessa två intervjuer gav oss en klarare bild av vad som 

gjorts för användbarheten i stora drag för hela projektet.  
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Enkätundersökning 

Genom skolan fick vi tillgång till programmet Eval som är ett program med 

webgränssnitt där man kan designa och publicera enkäter. Programmet kan sedan göra 

automatiska sammanställningar av svaren. Att slippa göra databaser och analysera 

svaren för hand sparade oss väldigt mycket tid. 

 

När vi skrivit ihop frågorna till användarna och publicerat enkäten på nätet så skickade 

vi adressen till enkäten via e-post till handläggarna på kassorna. Då det inte finns något 

särskilt sätt för att nå vissa specifika handläggare har vi skickat enkäten till betydligt fler 

än TFP-handläggarna. Vi kan dock konstatera att merparten av de som vi skickade till 

hanterar TFP-ärenden. Totalt räknar vi med att ca 100 användare fick vårt e-post-

meddelande och de fick sedan fem dagar på sig att svara på enkäten. 

 

Större etnografisk studie 

Vi har även varit ute på Försäkringskassan i Ronneby och gjort fler studier. Den andra 

gången hade vi tre handläggare att följa för att göra vår undersökning lite mer generell. 

Vi har antecknat samtidigt som vi tittat på när de arbetat och även passat på att ställa 

frågor när något varit oklart och på så sätt fått en bättre insyn i vad de arbetar med.  

 

Feedback på vår rapport. 

Resultatet vi fick fram överlämnade vi till vår kontakt på Försäkringskassans IT-

avdelning i en fristående rapport.38 Den delades sedan ut till personer som berörs av det 

resultat vi kommit fram till samt har djupare kunskap om system och personal. De har 

sedan gett oss feedback på resultatet i vår rapport, vilket har gett oss en möjlighet att 

kunna avgöra om vi gjort ett bra arbete eller inte.  

   

                                                 
38 BILAGA 1 - Reviderad rapport till försäkringskassan 
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RESULTAT 

Tekniker 

Vi presenterar resultaten från de olika involveringsteknikerna genom att först visa 

vilken teknik som använts, hur lång tid den tagit för oss att genomföra, samt hur mycket 

tid vi tar upp från användarna som medverkar. Efter detta presenteras kommentarer och 

hur effektiv tekniken varit.  

 

Värt att nämna är att tiden för vår förberedelse och vårt genomförande är räknad för oss 

två per person så för att få reda på den totala tiden som det tog för oss bör man därför 

dubbla tiden för alla aktiviteter. 

 

Eftersom vi anser att tiden för vissa saker skiljer väldigt mycket, beroende på vilken 

person som utför teknikerna och i vilken situation, har vi valt att inte räkna in följande 

faktorer i vår totala tid för genomförandet. 

• Planering av arbetet. 

• Genomgång av befintligt material eller inläsning av nytt. 

• Kontakt och bokning av respondenter. 

• Restid. 

• Sammanställning samt analys av insamlat material. 

• Redovisning av resultatet. 

Tiden är även specifik för hur lång tid det tog för oss i just den situation vi var i och 

diskussioner kring detta kommer senare. 

 

För att kunna säga något generellt om resultatet har vi även valt att dela upp de förslag 

vi kommit fram till i tre grupper: 

• Klicksparande förslag – Förslag som leder till färre klickningar för att nå önskat 

resultat. 

• Ångerförslag – Förslag som gör att användaren kan ångra sig ifall något går fel. 

• Synbarhetsförslag – Förslag för att göra saker lättare att se och använda. 

 

 20



1. Att sätta sig in i ÄHS 1.8 och ÄHS 2.0 

15h genomförande per person, 0h för användarna 

Resultatet av denna fas var att vi fick förståelse för hur systemet fungerar och hur man 

handlägger ärenden. Vi kunde även direkt hitta vissa saker som vi själva ansåg var 

dåliga i systemen. 

 

Vi anser detta vara en väldigt viktig punkt då alla våra observationer bygger på vad vi 

lärde oss i denna fas. Hade vi inte satt oss in i systemet hade vi inte alls vetat vad vi 

skulle titta efter eller ens hur det är tänkt att man skall använda systemet. Man kan 

därför säga att de 15 timmar vi la ner på detta var förberedelserna på de kommande 

teknikerna men eftersom vi beskriver inlärningen som en teknik i sig har vi valt att bara 

presentera denna tid under detta moment. 

 

2. Mindre etnografisk studie  

1h genomförande per person, 1h för användaren 

Tiden här beror helt på hur många användare som skall analyseras. Vi tyckte att det 

räckte bra med att studera en användare under en timme. Således tar det en timme för 

oss för varje användare vi vill studera, samtidigt som användaren blir störd i en timme. 

 

Denna undersökning visade främst på ett antal brister i ÄHS 1.8 men även brister som 

vi, genom utbildningen, märkt inte blivit åtgärdade i ÄHS 2.0. Vi kom med denna 

teknik fram till fyra klicksparande, ett ånger- och två synbarhetsförslag men eftersom 

denna undersökning bara utfördes på en användare anser vi att resultatet inte riktigt 

kunde användas för att kopplas till hur alla användare arbetar. Denna undersökning gav 

snarare en extra grund för våra senare undersökningar och eftersom den inte tog särskilt 

mycket tid att utföra anser vi det vara ett relativt bra komplement för att sätta sig in i 

systemet.  

 

Resultatet blev dock inte helt oanvändbart eftersom vi senare kunde kontrollera de 

förslag vi hittat med hjälp av våra andra tekniker och konstatera att andra användare 

faktiskt jobbar på samma sätt. 
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3. Prototypvisning 

12h genomförande per person, 12h per användare (12 x 5 = 60h) 

Eftersom man här studerar en grupp användare beror tiden inte på hur många användare 

vi analyserar utan istället på hur lång utbildningen är. Eftersom försäkringskassans 

uppdatering är relativt stor blev det även en ganska lång utbildning. 

 

Detta moment var det som tog längst tid att utföra men samtidigt var det den teknik som 

gav mest resultat, nämligen 17 förslag på förbättringar. Majoriteten av dessa förslag var 

olika synbarhetsförslag som vi räknar till 12 stycken. Dessa var lätta att snappa upp då 

det ofta blev protester från de användare som satt med om hur systemet såg ut. 

 

Vi kunde även hitta fyra förslag på hur man skulle kunna få ner antal klickningar i 

programmet, samt ett förslag för att underlätta ifall användaren vill ångra något. 

 

Att man genom denna teknik främst hittade olika förslag för att förbättra synbarheten 

känns ganska naturligt då prototypen var något begränsad när det gällde att arbeta med 

den. Det var därför svårt att se ifall användarna behövde göra onödiga klickningar, men 

av resultatet att döma, var det ändå inte omöjligt att hitta förbättringar på detta område 

också. 

 

4. Mindre enkätundersökning 

2h genomförande per person, ca 5 minuter per användare (x4 = 20 minuter totalt) 

Eftersom detta bara var en liten enkät gick den även relativt snabbt att göra. Vi delade 

upp förarbetet så en av oss fick göra frågorna och den andra skrev html-koden för sidan 

och hade allt klart på lite mer än två timmar. Med tanke på omfattningen brydde vi oss 

inte om att göra någon databas för att ta hand om svaren utan fick dem helt enkelt 

skickade till oss via e-post efter att användarna fyllt i formuläret på hemsidan. Efter att 

själva ha testat att svara på frågorna kommer vi fram till att det tar cirka fem minuter att 

svara på alla frågor. 
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Vi fick svar från fyra av fem användare vi skickat ut denna enkät till. Denna 

undersökning gav inte särskilt mycket nytt utan bekräftade mest vad vi uppmärksammat 

under prototypvisningen.  

 

Något som är värt att notera är dock att vi kände att vi ändå fick in ganska bra åsikter 

eftersom datorvanan bland dem som svarat var ganska spridd och därför innefattar en 

bred grupp användare. Datorvanan är något man bör ha i åtanke då personer med väldigt 

spridd datorvana kommer att använda systemet i slutändan. 

 

En annan fråga som vi tyckte var viktig var personens inställning gentemot 

uppdateringen av systemet. Att alla de som svarat hade en positiv inställning till 

uppdateringen kändes bra eftersom de då förmodligen även har viljan att vilja göra det 

nya systemet så bra som möjligt. 

 

5. Större etnografisk studie  

2h genomförande per person, 1h per användare (1 x 3 = 3h) 

Vi kan här notera att för tiden gäller detsamma som vi skrev om tidigare under den 

mindre etnografiska studien. Fast denna gång analyserade vi tre användare så arbetet 

blev uppdelat så att vi först analyserade två användare var för sig och sedan studerade 

den sista tillsammans, varför vi spenderade två timmar per person men endast störde 

användarna under tre timmar. 

 

Under denna undersökning var vi mer insatta i hur systemet fungerar än vi var vid den 

första etnografiska studien. Att vi denna gång var mer insatta och eftersom vi 

analyserade fler personer som arbetar kunde att vi kunde hitta ytterligare 13 saker som 

kunde förbättras. De är fördelade på följande vis: fem klicksparande förslag, två förslag 

för att kunna ångra sig och sex förslag på förbättringar på synbarhet. 

 

Efter att ha räknat hur många ärenden användarna handlägger under timmen vi var där 

och sen frågat dem hur många ärenden de brukar handlägga per timme får vi även reda 

på att de hinner handlägga ungefär lika många ärenden. Detta, anser vi, gör de 
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etnografiska studierna till den teknik som tar minst tid från användarna då dessa inte blir 

störda i sitt arbete. 

 

Etnografiska studier är dessvärre väldigt tidskrävande för utföraren om denne är ensam 

och ska studera många personer. Det gör att det kan ta väldigt mycket tid att göra 

etnografiska studier på ett större antal användare. Vi anser därför att denna teknik bäst 

lämpar sig för att bli mer insatt i hur användarna arbetar och lämpar sig mindre bra för 

att hitta saker som bör rättas till. Detta eftersom användarna oftast arbetar i stort sett 

likadant men inte nödvändigtvis tycker samma om smådetaljer 

 

6. Större enkätundersökning 

4h genomförande per person, ca 10-15 min per användare (x22 = ca 3,5h – 5,5h totalt) 

Även vid denna enkät delade vi upp arbetet så att en person stod för frågorna och en 

person stod för en stod för hemsidan. Detta gjorde att vi fick ner tiden väldigt mycket. 

Att vi fick tillgång till ett färdigt program för att göra frågorna gjorde även att vi fick 

ner tiden för detta moment avsevärt. Hade vi varit tvungna att själva göra en sida med 

databas och sedan manuellt sammanställa resultatet hade med största sannolikhet tagit 

avsevärt mycket mer tid. 

 

När sidan var klar och publicerad på nätet gjorde vi även här en test då vi svarade på 

alla frågor och undersökte hur lång tid detta tog. Vi kom på så sätt fram till att det tog 

mellan 10-15 minuter att fylla i alla frågor. 

 

Som vi nämnde innan så skickade vi ut till ca 100 användare fast vi fick bara svar från 

22 av dem.39 En av dessa personer har dock svarat utan att klicka i några alternativ så vi 

räknar med en person i bortfall.40 Av de få som svarat fick vi i alla fall med synpunkter 

från män och kvinnor i alla åldrar. De flesta av dem var över medel vad gäller datorvana 

fast detta kanske inte är så konstigt när vi lever i ett samhälle där de nästan alla har dator 

och Internetuppkoppling hemma. Av resultatet kan vi även utläsa att nästan alla som 

svarat tycker att det viktigt att användarna involveras under utvecklingens gång. 
                                                 
39 BILAGA 2 - Resultat från stor enkät 
40 Dessa svar är i BILAGA 2 - Resultat från stor enkät, samlade under rubriken ”?” 
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Majoriteten skulle dessutom kunna tänka sig att ställa upp och vara representant för 

användarna. Detta kan vara svårt att tyda då de som inte svarat på vår enkät valt att inte 

svara just eftersom de inte kan tänka sig att vara representant. Men resultatet pekar i alla 

fall på att det finns personer tillgängliga som är villiga att ställa upp. 

 

Denna enkät uppdagade inte så mycket nytt egentligen, men var ändå väldigt nyttig då 

en bredare massa fick tycka till och rösta om vilka förslag som var bäst. Det kan även 

vara bra att kontrollera saker man är lite osäker på med hjälp av en enkät. 

 

I vårt fall var vi till exempel lite osäkra på vilket som var bäst för användarna, att ha 

massa olika knappar för att utföra olika funktioner eller att göra programmet så likt 

andra Windowsprogram som möjligt och gömma dem i en rullgardinsmeny. Vi frågade 

därför användarna vilket de föredrog och svaret blev att 14 av 22 tycker att knappar är 

att föredra i uppdateringen av systemet och självklart ska man anpassa programmet efter 

användarna och ÄHS 2.0 bör därför ha knappbaserade funktioner. 

 

 

 
 Figur 3: Knappar i ÄHS (över) föredras framför Words rullgardinsmenyer (under) 

 

Vi hade även en fråga som handlade om scroll-lister och huruvida användaren uppfattar 

dessa som bra eller dåliga. Här var resultatet väldigt spritt men de flesta var överens om 

att 2-3 scroll-lister per sida var att föredra. Vi hittade dock ett exempel i utbildningen 

där det var hela 6 scroll-lister på samma sida och detta bör ändras. En annan sak som 

användarna var väldigt överens om var att det är mycket viktigt att kunna backa ett steg 

ifall man gör fel. Utöver detta fick vi även bekräftelse på en del andra saker som vi 

redan lagt märke till under prototypvisningen vilket gjorde att vi nu kunde påvisa att det 

inte bara var den lilla gruppen på fem personer som ville genomföra ändringar.  
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Genom vår sista fråga som var en fritextruta där man fick tycka till om förbättringar fick 

vi även in åsikter om att det är viktigt att alla funktioner går att styra med hjälp av 

kortkommandon på tangentbordet. Just en sådan sak som kortkommandon känns viktig 

att implementera även ifall det bara är en person som nämner det då de kan förbättra 

arbetet för vana användare avsevärt samtidigt som det inte förstör för dem som väljer att 

inte använda kortkommandon. 

 

Total tid för alla tekniker: 

72h genomförande för två utförare, 68-70h för användarna 

Detta blev den totala tiden det tog för oss som två utförare och 30 användare som varit 

involverade. Detta ger oss snittiderna 36 timmar per utförare och cirka 2,25 timmar (två 

timmar och en kvart) per användare som blivit involverad. Det är dock värt att notera att 

den höga tiden för användarna främst beror på prototypvisningen som tog längst tid och 

som vi nämnde tidigare är alltså följande faktorer borträknade: 

• Planering av arbetet. 

• Genomgång av befintligt material eller inläsning av nytt. 

• Kontakt och bokning av respondenter. 

• Restid. 

• Sammanställning samt analys av insamlat material. 

• Redovisning av resultatet. 

 

Under hela undersökningen lyckades vi få fram 13 klicksparande förslag, fyra 

ångerförslag och 20 förslag för att förbättra synbarheten, det vill säga totalt 37 olika 

förslag på förbättringar. Tar man hänsyn till de ca 4500 användare som sedan kommer 

att använda systemet dagligen kommer dessa 37 förbättringar förmodligen ha ganska 

stor inverkan om de hinner bli genomförda innan systemet levereras eller i en senare 

version av programmet. 

 

Vi upptäckte även att vi förmodligen hade kunnat spara mycket tid ifall vi gjort 

studierna var för sig. Dock skulle nog tiden för att göra enkäterna vara desamma 

eftersom vi inte jobbade med samma sak på den punkten. I vårt fall hände det upprepade 

gånger att våra iakttagelser och anteckningar kompletterade varandra och vi tror därför 
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att man förmodligen inte upptäcker lika många förslag på förbättringar i systemet om 

man utför undersökningen ensam. 

 

Med ovanstående i åtanke räknar vi därför med att det för en ensam utförare skulle ta 

cirka 42 timmar att utföra en liknande studie. Däremot tror vi inte att man som ensam 

utförare skulle hitta lika många förslag på förbättringar på denna tid. 

 

Försäkringskassans feedback på vår rapport 

Vi har fått feedback från fem personer som jobbar med användbarhet på 

försäkringskassan. Den feedback vi fått har över lag varit positiv. Ändringarna vi 

föreslår går att genomföra till stor del och användbarhetsexperterna tycker det är bra 

punkter vi tagit upp även om inte alla håller med i alla punkter. Vi kan till exempel 

direkt räkna bort ett förslag vi hade om användandet av ordet ”relationsperson”. Vi 

föreslog att de borde gå tillbaks till att använda ordet ”samhörig” eftersom detta ord 

används i det nuvarande systemet. Det visade sig dock att de kommit fram till ordet 

”relationsperson” genom sina undersökningar med användarna i början av projektet. 

Dock påpekar samma person att de andra förslagen är okej och säkerligen 

genomförbara. 

 

Av de andra fyra personerna vi fått svar ifrån tyckte tre av dem att vi gjort ett bra jobb 

och kommit med väldigt bra förslag, dock är den femte experten något skeptisk och 

menar på att våra förslag inte är lämpliga att genomföra då våra undersökningar gjorts 

på en så liten grupp användare. Samma person pekar även på att vår rapportering av hur 

mycket tid varje aktivitet tagit verkar orimlig. 

 

Vi förstår hur personen kunde tycka att vår rapporterade tid var orimlig då vi, i vår 

rapport till försäkringskassan, var otydliga med vilka faktorer vi räknat bort. I vårt fall 

var det dessutom inte aktuellt att göra några mer omfattande undersökningar eftersom vi 

ville undersöka hur pass effektivt det var att involvera användare och därför försökte 

störa användarna så lite som möjligt. 
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Vi bortser därför från att vi använt en för liten grupp och baserat på de andra 

experternas kommentarer, anser vi att vårt resultat från de olika involveringsteknikerna 

faktiskt har kommit till nytta och kommer att göra skillnad vad gäller användbarhet. 
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DISKUSSION 

Efter att ha testat alla tekniker konstaterar vi att det absolut inte varit i onödan. Just att 

sätta sig in i systemet som första del visade sig ha stor betydelse för resterande 

undersökningar. Vi tror inte att vi skulle ha hittat alls lika mycket fel ifall vi inte varit så 

insatta i hur systemet fungerade som vi var. Att försäkringskassan hade färdiga 

utbildningar på nätet var extra positivt och känns som något andra utvecklare borde ta 

efter. 

 

Självklart finns det även andra sätt att lära sig befintliga och nya system, ett annat bra 

sätt kan till exempel vara att använda någon som redan är insatt i systemet för att utföra 

de olika användarinvolveringsteknikerna. Självklart förutsätter detta att personen i fråga 

även är insatt i användarinvolveringstekniker och annan användbarhetskunskap. Andra 

tekniker som är lite mer kostsamma är att med en lärare utbilda personen som skall 

utföra teknikerna, få hjälp av en insatt användare eller utföra omfattande etnografiska 

studier. 

 

Som vi nämnde tidigare var prototypvisningen den teknik som gav mest resultat och 

eftersom användarna behöver bli utbildade i vilket fall som helst så kan man knappast 

säga att vi tog någon tid för användarna då vi utförde denna undersökning. Vi tycker 

därför att denna teknik även borde anses som den helt klart mest effektiva. Planerar man 

inte att utbilda användarna blir detta steg klart lite svårare att utföra, men vi är av 

åsikten att användarna bör utbildas och man kan då lika gärna studera dem under tiden. 

Vi tycker därför det var lite konstigt att utvecklarna på försäkringskassan inte utnyttjade 

detta tillfälle för att sitta med och analysera användarna. 

 

Något vi även konstaterar vad gäller både de etnografiska studierna och 

prototypvisningen är att de ställer krav på utföraren. För det första bör man, som vi 

tidigare skrev, vara tillräckligt insatt i systemet för att veta vad man skall titta efter. 

Dessutom kan det ändå vara svårt att upptäcka problemen i programmet bara genom att 

sitta passiv och titta på. Med tanke på att vi hittade så pass många problem i 

programmet när vi, som inte gjort så många sådana här studier tidigare, utförde 
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studierna, anser vi ändå att dessa tekniker var relativt enkla att genomföra. Dock är det 

viktigt att ha i åtanke att etnografiska studier på ett fåtal personer inte alltid är 

tillförlitligt att utgå från när man arbetar fram en kravspecifikation eller genomför 

ändringar. Därför valde vi att komplettera med den stora enkätundersökningen för att se 

om vi kan hitta potentiella förändringar som flera användare önskar kommer att 

genomföras. 

 

Vi tror inte att ordningen man utför dessa tekniker på spelar så stor roll mer än att man 

bör börja med att sätta sig in i systemet. Vi kan dock notera att ordningen vi valt 

fungerat bra. Genom de första etnografiska studierna fick vi veta mer om vad vi skulle 

titta efter under prototypvisningen och denna information kunde vi sedan använda för 

att göra enkäten. 

 

Något vi kan notera om storleken av projektet är att ju större och ju mer omfattande ett 

projekt är desto viktigare upplever vi att det blir att aktivt involvera användare. Ett litet 

projekt utan större ändringar för användarna kan hinna bli klart innan undersökningar 

kunnat göras.  

 

Vad gäller antal slutanvändare kan vi notera att det är viktigt att få mycket spridning på 

dem, vad gäller ålder, kön och datorvana när man gör undersökningar. Något som vi 

lyckades ganska bra med under våra undersökningar. Eftersom försäkringskassan har 

relativt många slutanvändare kändes detta extra viktigt så att alla grupper av användare 

finns representerade bland deras åsikter. Vi anser att det är viktigare att få en bred 

spridning på användarna än att få så många användare som möjligt involverade, men att 

döma av det ena svaret vi fick från försäkringskassan, håller inte alla med om detta. Vi 

är dock medvetna om att en stor grupp användare som dessutom har bred spridning på 

kunskap och datorvana är det optimala. Detta är tyvärr inte det mest effektiva då det kan 

ta väldigt lång tid att involvera många användare. 

 

Något vi tycker man istället bör tänka på när man involverar en låg andel användare är 

att, efter resultatet man fått från dem, inte ta med de allra mest radikala förändringar 

man kan hitta. Med radikala förändringar menar vi här ändringar som får en stor 
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betydelse för många användare.  Har man tid bör man istället genomföra de mindre 

ändringar man kommit på först och sedan på något sätt testa den radikala ändringen på 

en större grupp användare, rimligtvis genom en prototyp eller en enkät. 

 

Något annat som är värt att tänka på är att det vid projekt med färre slutanvändare bör ta 

mindre tid att involvera dessa då man inte behöver involvera lika många. Men att man 

vid projekt med fler användare tar mer tid på sig att involvera användarna ger istället 

mer skillnad på tiden användarna sparar in på ett användbart system. Om vi till exempel 

antar att användarna sparar in fem minuters jobb varje dag genom att utvecklarna gör 

systemet mer användbart så kan man tydligt se att resultatet blir mer omfattande i ett 

system med många användare. 

 

Något vi klart kan konstatera är i alla fall att man genom relativt enkla och snabba 

tekniker faktiskt kan hitta många saker i gränssnittet som senare kan ställa till med 

problem eller göra det svårt för användarna. Något som däremot tar längre tid är att rätta 

till dessa saker. Vi tycker således att det skulle vara en bra idé att ta fram en prototyp så 

fort som möjligt och sedan visa upp denna för användarna se vad de tycker om den. 

Man bör sedan kontrollera med användarna allt eftersom prototypen utvecklas för att 

kontrollera att man är på rätt väg istället för att ta alla ändringar i slutet av projektet. 

 

Vi anser, som Preece, att kunskapen om användaren och dess involvering skall vara en 

central del i en designprocess. Ju oftare och ju mer kontinuerligt avstämningar görs med 

användarna desto bättre förutsättningar får systemet för att uppfylla användarnas behov.  

Det är viktigt att systemet hjälper användaren och att det tas hänsyn till användarens 

behov. Dessutom bör systemet vara så lätt att använda som möjligt för att inte dyr tid 

och pengar ska gå förlorade.  

 

I vårt fall lyckades vi ju dessutom få fram väldigt många bra förslag på kort tid för oss 

själva och användarna vi involverat. Eftersom vi dessutom kom med många förslag som 

andra användbarhetsexperter fann relevanta vill vi, med tanke på tidigare presenterad 

statistik över hur mycket extra tid som går åt för att använda system med dålig 

användbarhet, med denna rapport visa att det går att göra systemen mycket mer 
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användbara. Detta genom att bara använda snabba och relativt enkla tekniker som vi 

därför vill kalla effektiva. 
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FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Även om vi i denna rapport lyckats bra med att visa att våra snabba tekniker fungerat 

hade vi gärna velat se vilken effekt dessa har på den färdiga produkten. Detta är dock 

något vi inte kunnat göra då leveransen inte sker förrän ett par månader efter att denna 

rapport blivit klar. Det hade annars varit intressant att se vad användarna tycker om 

ändringarna vi gett förslag på efter att de blivit implementerade i programmet. 

 

Något annat som vi finner intressant är varför så få användare svarade på vår enkät. Vi 

hade tyvärr ingen möjlighet att följa upp detta utan fick nöja oss med hypoteser om 

varför de inte svarat. Vi tror, framför allt, att det har att göra med att användarna var så 

pass stressade i sitt arbete så att de helt enkelt inte hade tid att svara. Andra teorier är att 

de inte kollat sin e-post, att de inte orkar, att de inte bryr sig eller att de tänkt göra den 

senare men sedan glömt bort det. Självklart kan det även bero på att de tyckt att enkäten 

var dåligt utformad, var för stor eller hade svåra frågor men vi gjorde så lätta och 

koncisa frågor som möjligt. Vi hoppas därför att det inte berodde på detta. 

 

Om man hittar någon trend i varför vissa personer inte svarat kanske man kan göra 

framtida enkäter bättre och få fler personer att svara på dem. 

 

En annan sak som kan vara intressant att undersöka är ifall det finns någon exakt andel 

användare som bör involveras för att involveringen skall bli så effektiv som möjligt. I 

vårt fall testar vi endast med en låg andel och konstaterar att det fungerar bra men vi tror 

att det ändå blir effektivt att involvera en större andel användare. Det hade varit väldigt 

intressant ifall man hade kunnat hitta någon andel som är för mycket eller för lite för att 

på så sätt optimera effektiviteten. Det hade även varit intressant att göra en uppföljning 

av det projekt vi studerat i vår rapport för att se mer exakt hur mycket tid användarna 

sparar genom de förändringar som gjorts under projektets gång. Eftersom vårt projekt 

blivit försenat har vi dessvärre inte haft någon möjlighet att undersöka detta närmare. 

 

Slutligen är det lite svårt att säga hur pass mycket våra tidigare kunskaper och vi som 

personer spelat in på vårt resultat och anser därför att flera liknande undersökningar bör 
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göras för att få mer precision på hur lång tid det tar att utföra de olika 

involveringsteknikerna. Vilken ordning man utför teknikerna kan även det vara 

intressant att undersöka för att se ifall man kan hitta någon optimal ordning de bör 

utföras efter.  

 

Allt detta är saker som vi av olika anledningar inte kunnat eller haft tid att göra utan 

hoppas istället att någon annan kommer att utföra mera undersökningar på. 
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Syfte 
Som en del av vårt kandidatarbete i Datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola har 
vi valt att undersöka olika metoder för att involvera användare och hur lång tid dessa 
metoder tar. Detta har vi tillämpat på Försäkringskassans projekt att utveckla 
uppdateringen till ÄHS 1.8, ÄHS 2.0. Vi har fått tillgång till Försäkringskassan, IT-
avdelningens kontor i Karlskrona där vi fått hjälp och stöd. Resultatet av våra metoder 
kommer att presenteras i denna rapport. 
 

Metoder 
De tre stora grupperna när det gäller att användarinvolveringsmetoder är etnografiska 
studier, prototypvisning samt enkäter och intervjuer. Vi har valt att testa alla dessa 
metoder. 
 
För att kunna göra bra etnografiska studier bör man vara insatt i hur systemet och 
verksamheten fungerar varför vi började med att lära oss det befintliga systemet ÄHS 
1.8. Detta gjorde vi genom att genomföra de olika webutbildningar som finns på 
försäkringskassans intranät. Vi utförde även en mindre etnografisk studie på en person 
som dels gick ut på att lära sig mer om hur ÄHS 1.8 används och dels för att se om vi 
kunde hitta några brister i detta. 
 
Vi gick sen vidare till webutbildningen av ÄHS 2.0 som även den låg på intranätet. Vi 
följde upp med att närvara vid utbildningen som gick i Karlskrona den 17/3 - 18/3. Vid 
denna utbildning medverkade fem anställda från försäkringskontor vilket gjorde denna 
utbildning som en utmärkt studie i prototypvisning. De användare som satt med på 
denna utbildning gick sedan med på att svara på en mindre enkät vi publicerat på nätet 
om saker som tagits upp under utbildningen. 
 
Vid detta lag hade vi ganska mycket kött på benen och gick vidare till att sätta ihop en 
enkät för att dels bekräfta de saker vi hittat i tidigare studier men även för att fråga om 
vad användarna tycker om andra saker. Denna enkät publicerades på nätet och länken 
skickades sedan ut till ca 100 anställda som hanterar TFP-ärenden. 
 
Samtidigt som enkäten låg ute genomförde vi lite utförligare etnografiska studier på 
försäkringskassan i Ronneby, denna gång på tre personer. Detta för att få en lite mer 
vetenskaplig grund att gå på än den man får genom att bara iaktta en person samt för att 
hitta mer saker bör ändras från ÄHS 1.8. Studierna kompletterades efteråt med en kort 
intervju med användarna. 
 

Resultat 
Resultaten från de olika metoderna kommer att presenteras genom att först visa vilken 
metod som använts, hur lång tid den tagit för oss, både att förbereda och genomföra, 
samt hur mycket tid vi tar upp från användarna som medverkar. Efter detta presenteras 
kommentarer och de förslag på förändringar som vi fått fram genom metoden. Värt att 
nämna är att tiden för oss är räknad per person så framförallt förberedelserna kan ta 
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längre tid ifall man utför dessa själv. Tiden inkluderar heller inte tid för att lära sig 
teorin bakom de olika metoderna.  
 
Vi bör även nämna att denna rapport bara kommer att peka på de brister vi hittat i ÄHS 
2.0 och inte kommer att presentera all den positiva kritik vi fått in. 
 

1. Sätta sig in i ÄHS 1.8 och ÄHS 2.0 
0h förberedelse, 15h genomförande, 0h för användarna 
 
Genom att göra webutbildningarna som ligger på Försäkringskassans intranät fick vi 
ökad förståelse för hur systemet fungerar och hur man handlägger ärenden. Vi kunde 
även direkt hitta vissa saker som vi själva ansåg vara dåliga i systemen. 
 

2. Mindre etnografisk studie 
15h förberedelse (sätta sig in i ÄHS, se ovan), 1h genomförande, 1h för användarna 
(diskuterbart då användaren kunde jobba i ungefär samma takt som hon brukar) 
 
Denna studie gav oss ökad insikt i hur handläggningen fungerade. Den visade även på 
ett antal brister i ÄHS 1.8. Vissa av dessa vet vi att de blivit åtgärdade men följande 
brister är vi osäkra på ifall de blivit åtgärdade till ÄHS 2.0 eller inte. 

• Postkorgen har vissa brister, man brukar t.ex. ofta gå in och söka upp äldsta 
ärende när man ska börja jobba. Borde sorteras efter äldsta ärende automatiskt.  

• För att i postkorgen välja nästa ärende att jobba med vill man hoppa förbi alla 
övervakade ärenden (som ligger först efter att man sökt). Borde finnas en 
funktion som gör att postfacket automatiskt visar sidan där äldsta obevakade 
ärende finns. Alternativt att man kan filtrera bort vissa sorters ärenden i 
postfacket. 

• Avslutar man ett ärende av misstag är enda sättet att hitta ärendet igen genom att 
söka på DF:s personnummer vilket inte alltid är så lätt att komma ihåg. Borde 
istället finnas en ”history” med kanske de 10 senast avslutade ärenden. Borde 
även underlätta att man med namn kan söka igenom de avslutade ärendena. 

• När man öppnar ett nytt ärende börjar man alltid med att läsa 
journalanteckningarna genom att trycka på motsvarande knapp. Borde antingen 
börja på sidan med journalanteckningar eller på något sätt visa att 
journalanteckningar finns. 

• Fönsterstorleken på de inskannade dokumenten som öppnas sparas inte. Vissa 
föredrar att förminska fönsterna för att slippa skrolla i dokumenten. Storleken 
borde alltså sparas som en personlig inställning så att samma storlek gäller för 
nästa fönster som öppnas. 

• Fönsterna borde även ha valbar funktion för att få dem att alltid vara överst på 
skrivbordet så att man kan titta på dokumentet och fylla i ÄHS samtidigt. 

• När man beslutar SGI skall man även välja en gruppkorg och gruppkorgen SGI-
ärenden används då oftast. Denna korg borde vara förvald för att förminska antal 
klickningar. Korgen verkar för övrigt rätt onödig då man oftast beslutar SGI 
själv direkt efter. 
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3. Prototypvisning 
0h förberedelse, 12h genomförande, 12h för användarna 
 
Följande resultat kom vi fram till genom att sitta med och lyssna på vad användarna 
hade att säga om utbildningen av ÄHS 2.0. 

• Vid första anblick ser allt väldigt smått och rörigt ut. Kanske går att använda 
större typsnitt eller sprida ut informationen på sidorna lite mer. 

• Vissa svårare ord som exempelvis ”default” förvirrar användarna. Dessa finns 
förmodligen bara med i prototypen men bör ändå ses över så att man kanske 
använder ord som ”standardvärden” eller liknande istället. 

• I ÄHS 1.8 hette det ”samhörig”, i ÄHS 2.0 står det om samma sak 
”relationsperson” istället. Borde byta tillbaks till gamla för att inte förvirra 
användare. 

• Något förvirrande med ”skriv ut centralt” och ”skriv ut lokalt” borde kanske stå 
mer förklarande om vad centralt och lokalt egentligen innebär. 

• Många sidor visar samma information som bilder i TP-systemet. Många 
användare frågade då vilken bild i TP-systemet dessa sidor motsvarade. Man kan 
kanske visa TP-koden på något sätt för att göra handläggningen mindre 
förvirrande i början. Det vill säga att exempelvis där senast registrerade inkomst 
nu visas i ÄHS 2.0 skriver man till vilken kod denna bild hade i TP-systemet. 

• Knappen för att öppna ärende (vilken används väldigt ofta) borde vara mer 
synlig. Det borde även vara möjligt att dubbelklicka på ärendet för att öppna det. 

• Vi fick intrycket att det inte gick att se senast deklarerad inkomst. Är det 
lagmässigt möjligt att visa detta borde det finnas med. 

• När man gör en ny journalanteckning läggs ens namn och telefonnummer till 
automatiskt. Telefonnumret läggs dock till utan riktnummer vilket är dumt. 

• I demoprototypen var det ett par förvirrande bekräfta-knappar där vissa endast 
gav alternativet ”ok”. Alla dessa knappar bör ha minst två alternativ (fortsätta: 
ja/nej) 

• Användarna upplever det förvirrande att det finns två olika stäng-knappar. Borde 
kanske lägga till förklarande text till dem. Exempelvis ”stäng ärende” och ”stäng 
sida”. 

• SGI-ärenden borde avslutas automatiskt efter att man tryckt ”besluta”. Förutsatt 
att det inte finns någon dold mening bakom att man sen måste trycka på 
”avsluta” själv. 

• Efter att man gjort helt avslag måste man växla till Journal - Dokument - 
Bedöm, känns som onödigt många klick. 

• När man skall besluta om utbetalning måste man trycka på ”besluta”-knappen 
två ggr (ej inräknat de bekräftelsepop-ups som kommer). 

• Om man vill ge delvis avslag går det bara att ta bort en rad (dag) i taget. Borde 
gå att markera flera och ta bort samtidigt. 

• Användarna upplevde den nya funktionen att antal avslutade ärenden räknas och 
visas överst på sidan som något väldigt negativt. De upplever detta som ett 
stressmoment och tror att detta kommer missbrukas av chefer och medarbetare 
som tittar och dömer en beroende på hur många ärenden man avslutat. Denna 
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räknare är även missvisande då man ibland får in många ärenden som inte går att 
avsluta utan som läggs på bevakning. Ett förslag är att lägga denna information 
på en sida för sig så att man slipper ha det uppe hela tiden. 

• I rutan som visar ”övriga upplysningar” visas dubbla notiser ifall kunden kryssat 
i ”övrig upplysning” och bifogat dokument. Fastän båda syftar till samma 
dokument. Detta uppfattas förvirrande då man lätt tror att det är två saker som 
man ska titta efter. Borde bara visa en notis om att dokument finns. 

• När något skall kompletteras i ett ärende visas detta endast med att avsnittet är 
utdraget och pilen för avsnittet har en röd ram. När avsnittet bara består av en 
rad kan det vara svårt att se vad det är som skall kompletteras. Borde visa 
tydligare vilka rutor som skall kompletteras. 

 

4. Mindre enkätundersökning 
2h förberedelse, 0h genomförande, ca 5 min. per användare (x4 = 20 min) 
 
För att få bekräftelse på vissa saker vi noterat under utbildningen skickade vi ut en liten 
enkät till de fem användare som närvarade för att se om alla var överens. Vi fick svar 
från fyra av dem (då vi inte lyckades tyda den sista personens e-post-adress). Enkäten 
finns bifogad i slutet av detta dokument som bilaga 1. Vi fick en ganska neutral 
spridning vad gäller datorvana och resultatet blev ganska väntat. Vi konstaterar 
följande: 

• Användarna är inte negativt inställda till uppdateringen vilket är bra då de annars 
förmodligen bara kommit med kritik om att de vill ha tillbaks det gamla 
systemet. 

• Det nya sättet att hantera samband upplevs heller inte negativt. Tre är neutrala 
och en är positiv till det nya sättet. 

• Tre av fyra anser att den röda ramen runt pilen som visar vad som skall 
kompletteras inte är tydlig nog. 

• Alla fyra är överens om att antal avslutade ärenden inte alltid skall visas. 
• Det är bara en som inte tror att visandet av TP-nummer på funktionerna skulle 

göra det lättare att lära sig. Två trodde det skulle bli lättare, en tyckte inte det 
spelade någon roll. 

• ”Likställd” och ”annan försäkrad” är termer som borde stå mer förklarade då 
dessa kan upplevas missvisande. 

• Mycket information på samma sida kan upplevas rörigt. 
 

5. Större etnografisk studie 
0h förberedelse (utöver det som redan gjorts), 2h genomförande, 1h per användare 
(diskuterbart då användarna kunde jobba i ungefär samma takt som de brukar) 
 
Denna etnografiska studie genomfördes genom att titta hur tre personer vid kontoret i 
Ronneby arbetade med TFP-ärenden. Utöver det vi tidigare noterat upptäckte vi 
följande: 

• När man söker efter ett företag vill man oftast söka efter icke-specifika namn, 
man måste då sätta en * efter sökningen. Vill man exempelvis söka upp Volvo 
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AB får man då söka på volvo*. Att den inte söker ickespecifikt automatiskt 
känns lite onödigt. 

• När man stänger ner hela ÄHS får man frågan ”ÄHS kommer nu att avsluta” 
men det finns inget alternativ som gör att man kan ångra ifall man råkade trycka 
av misstag. 

• Om man lämnar en journalanteckning utan att spara får man först frågan ”vill du 
lämna utan att spara?”, trycker man då ”nej” får man upp en ny ruta som frågar 
ifall man vill spara. Kunde istället ha haft alternativen ”ja, nej, spara” på första 
frågan. 

• Det händer väldigt ofta att handläggarna skriver ”TFP-rätt föreligger” i journalen 
då de avslutar ett ärende. Det skulle därför kunna vara en bra idé att införa ett 
antal olika färdiga kommentarer eller mallar som finns tillgängliga för 
handläggarna för att påskynda handläggningen. 

• Efter man är klar med handläggningen måste man dessutom manuellt skifta till 
journalanteckningar, detta borde ske automatiskt när man är klar med ett ärende. 

• Handläggarna antecknar väldigt mycket på anteckningsblock samtidigt som de 
handlägger. Saker som telefonnummer och namn. Dessa borde vara bättre 
tillgängliga i ÄHS alternativt att det finns någon klippbok där handläggarna kan 
klippa ut telefonnummer och klistra in på ett smidigt sätt. 

• Gruppkorgen uppdateras ej i realtid vilket ibland leder till att handläggarna 
försöker handlägga ett ärende som någon annan redan handlägger. Ett 
felmeddelande visas visserligen men det blir två extra klick för handläggaren. 

• När man ska spara en journalanteckning får man bekräfta att man är säker 
genom att välja ja eller nej. Mitt på rutan finns dock en ruta med lite text som är 
gråmarkerad och inte går att välja. Vi lyckades inte lista ut vad denna ruta var till 
för. 

• Journalanteckningar går heller ej att ta bort ifall man råkar skriva något fel i 
dem. Detta har visserligen både för och nackdelar. 

• En automatisk stavningskontroll vid journalanteckningarna skulle ha varit bra. 
• När man förminskar dokumentfönstret förminskas även storleken på dokumentet 

vilket gör att det blir svårt att läsa. Borde kunna välja att få scroll-lister när man 
förminskar istället. 

• Förstoringsglaset som finns tillgängligt för att förstora dokumenten är väldigt 
dåligt. Det uppdateras ej när man flyttar fönstret och rutan är väldigt liten vilket 
leder till att det är svårt att få fönstret över det man vill. 

• Väljer man att öppna en länk i ett nytt fönster fortsätter ÄHS öppna alla nya 
saker i egna fönster. 

Vi lägger även märke till att ca 15 ärenden handläggs under en timme. Efter att ha gjort 
en kort intervju av användarna får vi även bekräftat att detta är ungefär så många 
ärenden de brukar handlägga per timme. Detta kan vara intressant att veta vid framtida 
utvärderingar av ÄHS 2.0. De användare vi pratade med tycker överlag att det ska bli 
rätt skönt att slippa använda TP-systemet och påpekar även att det viktigaste med ÄHS 
2.0 är att det fungerar utan avbrott. 
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6. Större enkätundersökning 
4h förberedelse, 0h genomförande, ca 10-15 min per användare (x22 = ca 3,5h – 5,5h 
totalt) 
 
Anledningen till att det endast tog fyra timmar att göra denna enkät var på grund av att 
vi genom skolan fick tillgång till programmet Eval som är ett webgränssnitt där man 
kan designa och publicera enkäter. Programmet gör sedan automatiska 
sammanställningar av Resultatet. Vi rekommenderar detta sätt att göra enkäter och tror 
att det förmodligen finns andra program för att göra enkäter också. Som vi nämnde 
innan så skickade vi ut till ca 100 användare fast tyvärr fick vi bara svar från 22 av dem. 
Men av dessa 22 så fick vi med synpunkter från män och kvinnor i alla åldrar. De flesta 
av dem var över medel vad gäller datorvana fast detta kanske inte är så konstigt när vi 
lever i ett samhälle där de nästan alla har dator och Internetuppkoppling hemma. Av 
resultatet kan vi även utläsa att nästan alla som svarat tycker att det viktigt att 
användarna involveras under utvecklingens gång. Majoriteten skulle dessutom kunna 
tänka sig att ställa upp och vara representant för användarna. 
 
När vi frågar vad som är viktigast i nya ÄHS delar användarna upp sig i två grupper. 
Nästan hälften svarar att det ska vara logiskt och lätt att förstå medan andra hälften går 
emot och tycker att det är viktigare att all information är samlad så man slipper klicka 
runt så mycket. Det senare går emot lite av våra tidigare observationer då vi noterat att 
många tycker det blir rörigt med för mycket information på skärmen men ändå är det 
detta alternativ som fick flest röster. 
 
Något annat som överraskat oss var att endast 6 personer tyckte att det var svårt att se 
vilket avsnitt som skulle kompletteras. Men när vi frågar hur man kan förtydliga 
markeringen är det bara 4 personer som står fast vid att den är bra som den är. De 
förslag som fått mest röster är att byta bakgrundsfärg och att byta färg eller typsnitt i det 
avsnitt som skall kompletteras. Användarna har dessutom kommit med förslaget att en 
röd ram runt hela avsnittet också skulle underlätta. 
 
I ÄHS 2.0-utbildningen la vi märke till att det stod ”relationsperson” vid de ställen ordet 
”samhörig” tidigare använts. När vi frågade användarna vilket av orden de tyckte var 
minst förvirrande var det en klar majoritet (17 mot 4) som tyckte att ”samhörig” skulle 
användas även i ÄHS 2.0. 
 
Användarna var ännu mer överens när vi frågade hur de ville få informationen om 
kunden presenterad, ville de få mellannamnen presenterade eller inte? 20 av användarna 
svarade då att de bara vill se kundens förnamn och efternamn. 
 
Nästa resultat som vi blev lite förvånade över fick vi när vi frågade ifall de föredrog att 
ha funktioner på knappar eller i rullgardinsmenyer och 14 personer faktiskt föredrar 
knappar. 
 
Nästa fråga handlade om scroll-lister och huruvida användaren uppfattar dessa som bra 
eller dåliga. Här var resultatet väldigt spritt. Men de flesta var överens om att 2-3 scroll-
lister per sida var att föredra. Vi hittade dock ett exempel i utbildningen där det var hela 
6 scroll-lister på samma sida och detta bör ändras. 
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De sista frågorna handlade om ifall det skulle göra någon skillnad ifall man gömmer 
antal avslutade ärenden, ifall det underlättar att visa vilken TP-bild varje ny sida 
motsvarar samt hur pass viktigt det är att kunna ångra sig om man gör något fel. Vid alla 
dessa frågor var svaren ganska enhetliga. De flesta ansåg att systemet skulle bli bättre 
om man endast visar antal avslutade ärenden genom att trycka på en knapp och att det 
faktiskt skulle bli lättare att använda systemet om TP-numret visades. Nästan alla ansåg 
dessutom att det är väldigt viktigt att kunna backa ett steg ifall man gör fel. 
 
Något som också nämnts av användarna är att det är viktigt att alla funktioner går att 
styra med hjälp av kortkommandon. 
 
Slutligen fick vi in en kommentar angående blanketterna försäkringskassan använder 
idag vilka även vi noterat har varit lite bristfälliga ibland. Men vi är inte tillräckligt 
insatta i hur blanketterna är uppbyggda för att kunna kommentera dessa mera. Vi vill 
bara påpeka att utformningen på dessa kan komma att spela en roll i hur smidigt 
handläggningen i ÄHS går. 
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BILAGA 2 - Resultat från stor enkät 

 
Vi vill gärna ha Era synpunkter om ÄHS2.0!  

 
Sammanställning  
Uppdateras dagligen  
 
 Översikt      
 
 Totalt antal svar   22  
 
 Filter   nej 
 
 Gruppera efter fråga   nej 
  
Var vänlig att ta Er tid till att svara på dessa frågor så noga Ni kan. Passar 
inga av alternativen så välj det som närmast beskriver vad Ni tycker. Vi vill 
gärna höra Era åsikter om det nya systemet ÄHS 2.0 så att Ni kan jobba 
med det så smidigt som möjligt i framtiden.  

 
Först vill vi ha reda på lite om Er som person.  
 
Hur gammal är Ni?  

    %   #  
 
 A) 25år eller yngre   4.55%  1   
 B) 26-35år   27.3%  6   
 C) 36-45år   18.2%  4   
 D) 46-55år   27.3%  6   
 E) 56år eller äldre   18.2%  4   
 F) ?   4.55%  1   
 
 Summa   100%   22   

 
 
Är Ni man eller kvinna?  

   



    %   # 
 
 Man   27.3%  6  
 Kvinna  68.2%  15  
 ?   4.55%  1  
 
 Summa  100%  22   

 
 
1. Hur pass datorvan skulle Ni vilja säga att Ni är rent allmänt?  

    %   # 
 
 A) Mycket van 
(Använder datorn 
he...  

 40.9%   9 

 B) Ganska van 
(Brukar surfa runt ...  

 22.7%   5 

 C) Varken eller (Kan 
ÄHS-systemet...  

 27.3%   6 

 D) Ganska ovan 
(Brukar sällan anv...  

 0%   0 

 E) Mycket ovan 
(Använder datorn s...  

 4.55%   1 

 F) ?   4.55%   1 
 
 Summa   100%   22  

 
2. Vilka sorts ärenden handlägger Ni?  

    %   # 
 
 A) Endast TFP-
ärenden  

 27.3%   6 

 B) Både TFP- och 
andra ärenden  

 63.6%   14

 C) Endast andra 
ärenden än TFP  

 4.55%   1 

 D) ?   4.55%   1 
 
 Summa   100%   22  

 
3. Tycker du att användarinvolvering är viktigt när nya program 
skapas? (med användarinvolvering menar vi att användare på olika 
sätt får vara med och tycka och tänka när programmet skapas.)  

   



    %   # 
 
 Ja   81.8%  18  
 Nej   4.55%  1  
 Vet ej   4.55%  1  
 ?   9.09%  2  
 
 Summa  100%  22   

 
 
4. Skulle du kunna tänka dig att representera användarna om du blev 
tillfrågad?  

    %   # 
 
 Ja   59.1%  13  
 Nej   13.6%  3  
 Vet ej   18.2%  4  
 ?   9.09%  2  
 
 Summa  100%  22   

 

 
Nu vidare till ÄHS 2.0 och det nya sättet att hantera TFP-
ärenden  
 
5. Vad är viktigast för dig i det nya ÄHS?  

    %   # 
 
 A) Att programmet är 
snyggt  

 0%   0 

 B) Att det är logiskt 
och lätt at...  

 40.9%   9 

 C) Att programmet är 
enhetligt, a...  

 0%   0 

 D) Att det har många 
funktioner  

 4.55%   1 

 E) Att all information 
är samlad ...  

 50%   11

 F) ?   4.55%   1 
 
 Summa   100%   22  

   



 
6a. Hur är din inställning gentemot det nya sättet att ta emot TFP-
ärenden (Att man i ÄHS2.0 bara behöver komplettera ärendena)  

    %   # 
 
 A) Väldigt positiv 
(När man satt ...  

 36.4%   8 

 B) Positiv (Lättare än 
tidigare m...  

 36.4%   8 

 C) Neutral (Det blir 
nog ingen fö...  

 18.2%   4 

 D) Negativ (Det är 
kommer inte gå...  

 0%   0 

 E) Väldigt negativ 
(Både svårare ...  

 0%   0 

 F) ?   9.09%   2 
 
 Summa   100%   22  

6b. Motivera gärna din åsikt i föregående fråga  
6 har kommenterat frågan 
 
Väldigt positiv (När man satt sig in i det går allt mycket snabbare än 
innan) (2 kommentarer) 
— Min bedömning är att det kommer att gå fortare att handlägga ärenden. 
Datorn är mycket snabbare på att handlägga ärenden som inte behöver 
utredas. 
— Det är positivt i och med att vi handläggare kommer ha mer tid över för 
de mer komplicerade ärendena. Idén är väldigt bra, hoppas att det lever 
upp till förväntningarna, det vore en försämring om väntetiderna när man 
kompletterat ärendet t.e.x. är för höga. 
 
 
Positiv (Lättare än tidigare men kanske inte snabbare) (2 kommentarer)
— Vet ej hur det fungerar praktiskt. 
— Det är ju ändå de krångliga ärendena som tar tid som vi kommer att få 
upp för att utreda vidare. 
 
 
Neutral (Det blir nog ingen förändring alls) (en kommentar) 
— Vill se att det kommer först innan jag uttalar mig. Har inte gått någon 
kurs i ÄHS 2.0 
 
 
Inget alternativ (en kommentar) 
— Helt omöjligt att svara på eftersom vi inte fått ÄHS 2.0 ännu. Men jag är 
positiv, tror att det blir bra. Hoppas och tror på punkt 1 

   



 

 
7a. Syns den röda pilen, som visar vad som ska kompletteras, tydligt i 
bilden på föregående sida? (Se bild till fråga 7, pilen är framför "Den 
andra föräldern")  

    %   # 
 
 Ja   68.2%  15  
 Nej   27.3%  6  
 ?   4.55%  1  
 
 Summa  100%  22   

 
 
7b. Vilken eller vilka ändringar tror du skulle leda till att man tydligare 
såg vad som skulle kompletteras?  

    %   # 
 
 A) Den röda pilen 
gjordes större  

 13.6%   3 

 B) Hela avsnittet 
man ska komplet...  

 36.4%   8 

 C) Texten vid det 
man ska komplet...  

 40.9%   9 

 D) Inget av 
ovanstående / det är 
...  

 18.2%   4 

 E) ?   9.09%   2 
 
 Summa   118.2%   26  

7c. Annat förslag för att visa det tydligare:  
3 har kommenterat frågan 
 
Hela avsnittet man ska komplettera har en annan bakgrundsfärg (en 
kommentar) 
— Man blir trött i ögonen av att sitta framför datan hela dagarna. Därför 
tycker jag att det är bättre ju tydligare systemet är. Jag tycker den där pilen 
är lite väl liten. Jag hade hellre föredragit att man t.e.x. markerar hela 
ramen röd eller en annan bakgrundsfärg i ramen. 
 
 
Texten vid det man ska komplettera har annan färg eller typsnitt (en 
kommentar) 

   



— Större text och gäran bakgrungden i annan färg. 
 
 
Inget alternativ (en kommentar) 
— En röd ram runt hela avsnittet. 
 

 
8a. Hur är din inställning gentemot hantering av samband (Se bild till 
fråga 8)  

    %   #  
 
 A) Väldigt positiv  13.6%  3   
 B) Positiv   54.5%  12  
 C) Neutral   27.3%  6   
 D) Negativ   0%   0   
 E) Väldigt negativ  0%   0   
 F) ?   4.55%  1   
 
 Summa   100%   22   

 
8b. Motivera gärna din åsikt i föregående fråga  
2 har kommenterat frågan 
 
Positiv (en kommentar) 
— Den blå texten mot svart bakgrund är inte bra, syns välidgt dåligt när 
man är synskadad. 
 
 
Neutral (en kommentar) 
— Vi har ju faktiskt gjort detta tidigare också men då på ett annat sätt. 
 

 
9. I ÄHS 1.8 användes ordet ”samhörig” vid en relation. I ÄHS 2.0 
kallas det ”relationsperson”. Vilket ord tycker du passar bäst?  

    %   #  
 
 Samhörig   77.3%   17  
 Relationsperson  18.2%   4   
 ?   4.55%   1   
 
 Summa   100%   22   

 

   



Annat  
2 har kommenterat frågan 
 
Samhörig (2 kommentarer) 
— försäkringssamhörig 
— Samhörig är bra, det är känt bland kunder 
 

 
10. I ÄHS 2.0 används en trädstruktur (Se bild till fråga 10) för att visa 
var i handläggningsprocessen du befinner dig. Tycker du att 
trädstrukturen är ett tydlig och bra sätt för att visa var du befinner dig 
i handläggningsprocessen?  

    %   # 
 
 Ja   68.2%  15  
 Nej   13.6%  3  
 Vet inte  13.6%  3  
 ?   4.55%  1  
 
 Summa  100%  22   

 
 
11. I ÄHS 2.0 presenteras alla personer som berörs med förnamn, 
eventuella mellannamn och efternamn. Är det nödvändigt? Är det inte 
lättare att bara få för och efternamn? Vad vill du få visat för dig?  

    %   # 
 
 A) Förnamn, 
mellannamn och 
eftern...  

 4.55%   1 

 B) Bara förnamn och 
efternamn  

 90.9%   20

 C) Vet inte   0%   0 
 D) ?   4.55%   1 
 
 Summa   100%   22  

 
12. I ÄHS 2.0 finns knappar för de olika sakerna du kan göra, många 
andra program, som till exempel Microsoft Word använder sig av 
menyer. Vilket tycker du är bäst? (Se bilder till fråga 12)  

   



    %   # 
 
 A) Knappar (Som 
ÄHS 2.0)  

 63.6%   14

 B) Menyer (Som 
Word)  

 18.2%   4 

 C) Vet inte   18.2%   4 
 
 Summa   100%   22 

 
 
13a. I ÄHS 2.0 används scroll-lister mycket för att man ska kunna se 
text som inte ryms i synfältet på sidan. Man kan scrolla horisontellt 
och vågrätt. Ibland blir det lite mycket, som på bilden där det finns sex 
stycken olika scroll-lister på en sida (se bild till fråga 13). Tycker du 
det är det okej med scroll-lister?  

    %   # 
 
 A) Ja - De är mycket 
bra.  

 13.6%   3 

 B) Ja – De kan väl 
vara bra  

 40.9%   9 

 C) Vet inte/ har inget 
behov av d...  

 13.6%   3 

 D) Nej – jag tycker de 
är ganska ...  

 22.7%   5 

 E) Nej – de är helt 
värdelösa och...  

 9.09%   2 

 
 Summa   100%   22  

 
13b. Som ni såg på bilden fanns det sex olika scroll-lister på ett ställe. 
Tycker du det är acceptabelt att ha så många på samma sida?  

    %   # 
 
 Ja   22.7%  5  
 Nej   72.7%  16  
 ?   4.55%  1  
 
 Summa  100%  22   

 
 
13c. Hur många scroll-lister är okej att ha på en sida tycker du?  

   



    %   #  
 
 0-1   22.7%  5   
 2-3   54.5%  12  
 4-5   9.09%  2   
 6 eller fler  9.09%  2   
 ?   4.55%  1   
 
 Summa   100%  22   

 

Att man hela tiden kan se hur många ärenden man avslutat idag kan dels 
vara lite missvisande då man ibland får många ärenden som man lägger 
under bevakning och inte kan avsluta. Det kan även vara en stressfaktor då 
man kanske känner att man "måste" komma upp i ett visst antal avslutade 
ärenden per dag men samtidigt kan det vara skönt att ha koll på hur många 
ärenden man faktiskt avslutat idag. 
 
14. Tror Ni att det skulle vara bättre eller sämre att ersätta antal 
avslutade ärenden med en knapp som man kan trycka på för att få 
upp hur många man avslutat istället för att alltid se det?  

    %   #  
 
 Bättre   63.6%   14  
 Ingen skillnad  27.3%   6   
 Sämre   9.09%   2   
 
 Summa   100%   22   

 

Vi har märkt att en del undrar vilka TP-koder de nya funktionerna i ÄHS 
motsvarade. (Exempelvis: "Är detta istället för 187-bilden" osv.) 
 
15. Tror Ni att det skulle bli lättare att lära sig att hantera det nya 
systemet om man markerar vilken TP-kod varje ny sida motsvarar?  

   



    %   #  
 
 A) Ja   68.2%  15 
 B) Nej, ingen skillnad   27.3%  6  
 C) Nej, svårare   4.55%  1  
 
 Summa   100%   22  

 

Ibland råkar man klicka på en knapp av misstag, eller stänga ett fönster 
utan att tänka sig för, då kan det vara skönt om programmet kontrollerar om 
man verkligen vill göra det man bett den om. Som när den frågar om man 
verkligen vill avsluta programmet man valt att stänga, och man har en 
chans att välja nej eller avbryt för att kunna ångra sig och fortsätta där man 
var. 
 
16. Tycker du det är viktigt att program har ”livlinor” så man har en 
chans att ångra sig om man gör fel?  

    %   # 
 
 A) Ja - Det är mycket 
bra.  

 77.3%   17

 B) Ja – Det kan väl 
vara bra  

 18.2%   4 

 C) Vet inte/ har inget 
behov av  

 0%   0 

 D) Nej – det har jag 
nog ingen ny...  

 4.55%   1 

 E) Nej – Det är inte 
viktigt över...  

 0%   0 

 
 Summa   100%   22  

 
17. Slutligen vill vi veta om Ni har några ytterligare synpunkter eller 
förslag på hur man kan göra TFP-hanteringen bättre eller lättare  
5 har svarat på frågan 
— Viktigt att det inte blir för rörigt då arbetet framför datorn hela dagen kan 
bli mycket tröttsamt. Skulle ha velat prova på ett tag innan yttrande om 
dessa frågor. Men det är viktigt att handläggare av ärendet får en möjlighet 
att prova innan det skall startas upp. Viktigt att underlaget syns då 
inmatning skall göras. Oftast är det utredning om den 
sjukpenninggrundande inkomsten i samband med ersättningsärende. Den 
måste fungera bra. Innan systemet tas i bruk för alla bör det prövas i 

   



mindre skala en tid. 
— Jag tycker att det ger ett rörigt intryck när jag ser t.es. bilden till fråga 13, 
men jag kan tyvärr inte komma med något förslag till det bättre. 
— Få bort då mycket klickande som möjligt. Viktigt att ALLA klick kan gå att 
kontrollera med kortkommando. 
— Nej. 
— Tycker det låter lite opraktiskt att vissa ärenden "fastnar i systemet". Till 
exempel om det i något ärende av någon anledning inte är aktuellt med 
utbetalning. Att de ärendena då inte går att avsluta utan bara hamnar 
längst bak i högen tycker jag är jättekonstigt. Men jag kanske missförstod 
hur det går till, jag är inte säker. Sen tänkte jag på det där med "Vad har 
den andre föräldern gjort". Där står det ju "ifylles om du bor ihop med den 
andre föräldern." Om personen är ensamstående och den rutan inte fylls i - 
fastnar den då för komplettering? Jag tycker att det isåfall borde göras en 
ändring på blanketterna, så att det finns en ruta där det står "Vi bor inte 
ihop", så att alla har en ruta att kryssa i. Fråga 11, har jag också tänkt på. 
Det är jätte opraktiskt att alla mellannamn syns. Till exempel när man ringer 
till arbetsgivaren och de frågar vilken person det gäller. Då får man som det 
är nu dra till med alla mellannamn, eftersom det inte är alltid som förnamet 
står först. Sen har jag tänkt på en annan sak gällande blanketterna. Idag 
när man öppnar blanketterna så är de lite lite för små, precis så att man 
måste dra ner de för att se hela blanketten. Det är opraktiskt, förstår inte 
alls tanken bakom detta.  
 
När Ni svarat på alla frågor trycker Ni på "Skicka"-knappen för 
att skicka in svaren till oss.  
 
Vi säger tack på förhand och hoppas Ni får en fortsatt trevlig dag / 
Thomas och Teresa  

Kontaktperson: Thomas Sörensen, thso01@student.bth.se 
Senast ändrad: 2005-05-02 
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