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Titel: Centrerad användarhjälp? – En fallstudie vid Kriminalvårdsverket 
      
 Centered help functions? – A case study at the Swedish Prison and Probation Service  
 
 
Författare: Jens Becker & Johan Rydberg 

Sammanfattning 
 
Denna fallstudie avser att undersöka vilka behov användarna vid Kriminalvårdsverket har av att få de hjälpfunktioner som finns i 
verksamhetens applikationer samlade till en och samma plats. Definitioner om hur applikationer skall vara utformade för att uppnå god 
användbarhet förklaras, för att senare länkas ihop med det resultat som inkommit genom en utförd enkätundersökning av användarna i 
verksamheten.  
 
Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med egna och andras teorier diskuteras i slutet av uppsatsen. Det visar sig att det centrala 
problem som finns i verksamheten inte är direkt knutet till att man samlar användarhjälpen på en och samma plats, utan verksamheten lider av 
stora organisatoriska problem såsom bristande utbildning i de olika programmiljöerna, skiftande kompetens och ovilja hos användarna att 
utnyttja de olika applikationerna som finns i verksamheten. 
 
I uppsatsen föreslås en rad konkreta punkter att tänka på, innan arbetet med att samla användarhjälp på en och samma plats kan påbörjas. 
Några av dessa punkter är bland annat utbildning av användare, start av en projektgrupp med deltagare ur alla yrkeskategorier som är berörda 
av en förändring, såsom systemförvaltare, IT-inspektörer, kanslister, vårdare etc. Även ett förslag på hur utformningen av en centrerad 
användarhjälp inom verksamheten skulle kunna vara uppbyggd diskuteras. 
 
Abstract 
 
The purpose of this case study is to examine what needs the users of the Swedish Prison and Probation Service have in getting different kinds 
of help functions put together at one place. The definitions of how applications should be designed to obtain usability for the users are 
analysed. An opinion poll with a representative selection of users is also done.  
 
The result from the opinion poll and the conclusion from different theories is that the biggest problem for the administration is not that the 
help functions can’t be found at one place. The problem is rather lack of training in the different applications, resistance of using computers 
and varied competence regarding information technologies. These problems must be solved before the work of collecting all the help functions 
to one place can be launched. 
 
The study recommends many concrete suggestions to solve these problems, some of these are: educate the users and start a project where 
participants should be found from all different categories of employees. The study also presents a suggestion on how the place, with the help 
functions, should be designed. 
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Sammanfattning 
 
Denna fallstudie avser att undersöka vilka behov användarna vid Kriminalvårdsverket har av 
att få de hjälpfunktioner som finns i verksamhetens applikationer samlade till en och samma 
plats. Definitioner om hur applikationer skall vara utformade för att uppnå god användbarhet 
förklaras, för att senare länkas ihop med det resultat som inkommit genom en utförd 
enkätundersökning av användarna i verksamheten.  
 
Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med egna och andras teorier diskuteras i 
slutet av uppsatsen. Det visar sig att det centrala problem som finns i verksamheten inte är 
direkt knutet till att man samlar användarhjälpen på en och samma plats, utan verksamheten 
lider av stora organisatoriska problem såsom bristande utbildning i de olika 
programmiljöerna, skiftande kompetens och ovilja hos användarna att utnyttja de olika 
applikationerna som finns i verksamheten. 
 
I uppsatsen föreslås en rad konkreta punkter att tänka på, innan arbetet med att samla 
användarhjälp på en och samma plats kan påbörjas. Några av dessa punkter är bland annat 
utbildning av användare, start av en projektgrupp med deltagare ur alla yrkeskategorier som är 
berörda av en förändring, såsom systemförvaltare, IT-inspektörer, kanslister, vårdare etc. 
Även ett förslag på hur utformningen av en centrerad användarhjälp inom verksamheten 
skulle kunna vara uppbyggd diskuteras. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel kommer att behandla bakgrund, syfte, frågeställning, 
avgränsning och målgrupp samt en lista över aktuella begrepp rörande uppsatsen. 
Kapitlet syftar till att ge grundläggande förståelse för uppsatsens upplägg och mål.  

1.1 Bakgrund 
Dagens krav på att organisationer och företag skall generera lönsamhet och effektivitet har 
resulterat i att fler arbetsuppgifter blivit datoriserade. Dessa uppgifter utförs av enskilda 
individer som alla har olika behov och personliga egenskaper. Detta sätter sin personliga 
prägel på organisationer, men i det ligger även svårigheter då många av individerna inte 
har samma möjlighet att ta sig an den nya tidens datoriserade krav. Individen möter i sitt 
arbete ofta olika typer av programmiljöer där det förväntas att denne skall arbeta utan 
hinder. Vanligt är också att dessa programmiljöer saknar någon form av hjälp för 
användaren, vilket många gånger resulterar i frustration. Denna frustration skapar ett 
motiv vi anser vara intressant att studera närmare. 

1.2 Motiv 
Den problemsituation som föranligger uppdraget på Kriminalvårdsstyrelsen (KVS), är att 
IT-avdelningen uppfattar den befintliga användarhjälpen som undermålig. Hjälpen 
upplevs som bristande då en del användare inte vet var hjälpen finns eller inte förstår hur 
den skall användas. Motivet är att försöka ta reda på hur den bäst skall presenteras i 
framtiden. Med detta resonemang följer en vidare tanke om att kunna presentera 
användarhjälpen inom ett och samma forum. 

 
Utdrag ur Kriminalvårdsverkets (KVV) uppdragsbeskrivning, se bilaga 1: 
 

 ”Idé och mål 
 

Att kunna presentera den hjälp som finns för de olika programmen på ett och samma 
ställe och få våra användare att hitta dit för att hitta hjälp till självhjälp innan kontakt 
tas med internsupport eller systemförvaltare. Det gäller inte bara ”fel” utan även svar 
på vanliga frågeställningar om våra system eller vår tekniska miljö.” 
 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är finna svaret på om det finns behov av centrerad användarhjälp i 
organisationer och i så fall vilka dessa behov är. För att försöka besvara detta genomförs 
en fallstudie vid Kriminalvårdsverket (KVV). Hänsyn vid utformning av syftet har tagits 
till den uppdragsbeskrivning som Kriminalvårdsstyrelsen givit oss. Se bilaga 1. 

1.4 Frågeställning 
För att nå syftet med denna studie skall en kartläggning av dagens hjälpfunktioner, och 
hur man kommer åt dessa, genomföras. Viktigt är att försöka få en så klar bild som 
möjligt över hur hjälpfunktionerna upplevs av användarna och om behovet av en 
förändring finns. Även frågor rörande utbildning i de olika applikationerna behöver 
besvaras för att ge förståelse för om centrerad användarhjälp behövs i verksamheten. 
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1.5 Avgränsning 
Hur vårt förändringsförslag till studieobjektet skall utformas rent tekniskt och 
implementeras i den verksamhet där fallstudien bedrivs, faller utanför vår uppsats omfång. 
Vidare kommer inte de ekonomiska aspekterna av vårt resultat, hamna inom vårt 
uppsatsområde eftersom vår uppdragsgivare inte anser sig vara i behov av dessa i 
dagsläget. 

 
De program som används för att samla användarhjälpen på en och samma plats kommer 
inte att tas upp för diskussion. 
 

1.6 Målgrupp 
Vår primära målgrupp är Kriminalvårdsverket, då de verkar som uppdragsgivare. Andra 
större organisationer kan ingå i den primära målgruppen. Sekundär målgrupp är personer 
som är arbetar med frågor kring informatik; studenter och utbildningsorgan inom 
ämnesorådet informatik. Berörda parter inom organisationer vars dedikerade uppgift är att 
ansvara för utveckling och drift inom verksamhetsområdet informatik kan ingå i den 
sekundära målgruppen.  
 

1.7 Författarnas värderingar 
Vi har båda erfarenhet av användarhjälp i den form att vi använder olika applikationer och 
befinner oss i olika programmiljöer dagligen. Den hjälp som står till vårt förfogande 
upplever vi ofta som bristande och det är ofta svårt att hitta det hjälpavsnitt som för 
tillfället är av intresse. Till vår nackdel bör nämnas att vi ofta inte har tålamodet att 
noggrant läsa igenom den hjälp som erbjuds, men detta tror vi inte vi är ensamma om.  
 
Vi ser en risk med att användare blir ”tvingade” att ta hjälp av datorer och applikationer i 
sitt arbete, fast de inte känner sig säkra på hur dessa skall hanteras. Detta inträffar på 
grund av att användarna förutsätts kunna hantera en dator och t ex MS Office-paketet. 
 
Vi tror att många användare inte kan ta till sig den information som finns. På grund av att 
den är skriven av någon som innehar en högre kunskapsnivå och annorlunda språkbruk. 
Skillnaden av kunskapsnivå kan bero på en haltande utbildning inom större 
organisationer. 

1.8 Begreppslista 
För att öka läsbarheten har vi valt att presentera begrepp som vid ett flertal tillfällen 
figurerar i uppsatsen. Listan inleds med att förklara ordet begrepp. 
 
Vad är ett begrepp?  

 
”Ett begrepp är en bestämning eller en rad inbördes relaterade bestämningar som 
betecknar ett föremål, en grupp av föremål eller en företeelse”. 

 
(Patel, Davidson 1991, s.19) 
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• Användarhjälp:  
Hjälpfunktion som ger användarna stöd när de befinner sig i en problemsituation. 
programmet. 
 
I denna uppsats används benämningen användarhjälp till exempel manualer, 
instruktioner och lathundar.  

 
• Användare: 

Avser personer, bland annat anställda vid Kriminalvårdverket, som brukar de olika 
applikationerna. 

 
• Applikation: 

Dataprogram som körs ovanpå operativsystemet.  
 
”Avser ett program eller något programsystem som hjälper användaren att utföra 
någonting, som t.ex. ett ordbehandlingsprogram”.1

 
• Centrerad användarhjälp: 

Vår definition, och även uppdragsgivarens definition, är att all tillgänglig 
användarhjälp samlas på en gemensam, digital plats.  

 
• Implementera: 

Förverkliga eller genomföra.  
 
Inom IT-området används ordet i bemärkelsen ”att göra ett program körbart på en viss 
dator”.2  

 
• IT-inspektör: 

Anställd inom Kriminalvårdsverket som är ansvarig för IT-relaterade frågor vid 
myndigheter som är knutna till Kriminalvårdsstyrelsen. 
 

• Korridorstöd: 
Anställd inom Kriminalvårdsverket som ansvarar för att enklare IT-relaterade frågor 
besvaras ute i verksamheten. 
 

• KrimNet: 
Kriminalvårdsverkets intranät. 
 

• Lathund: 
En manual som ger användaren snabba steg-för-steg-instruktioner i en applikation, 
utan invecklade datatermer. 

 
• Systemansvarig/systemförvaltare: 

Anställd vid KVS som är ansvarig för förvaltning av specifikt tilldelat 
system/program. 

 

                                                 
1 http://www.pagina.se/itord/default.asp?Id=928  (031201) 
2 http://www.saol.nu (031230) 
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2 Referensram 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för en del av de vetenskapliga teorier och 
modeller, som finns representerade inom området vi valt att studera. Vi kommer även 
att förklara organisatoriska delar av vårt studieobjekt. Dessa fakta är en förutsättning 
för att läsaren skall kunna följa undersökningen. Litteraturen presenteras genom att gå 
från det stora, organisationsförändringar, till det lilla, olika forskares definitioner av 
användbarhet och användarhjälp. Sist i kapitlet beskrivs studieobjektets organisatoriska 
uppbyggnad. 
 

2.1 Organisationsförändringar 
En ständigt föränderlig värld ställer krav på att organisationer successivt genomför 
förändringar av sina arbetsmetoder. Förändringarna; såsom marknadsefterfrågan, 
lagstiftning, värderingar om arbetslivet och teknologiska framsteg, innebär ett konstant 
tryck på organisationers anpassning och förändring. Ofta sker förändringsarbetet på ett 
konstruktivt och framgångsrikt sätt, man finner goda lösningar som åtgärdar problem och 
utnyttjar de möjligheter som en förändring innebär. Genomförs förändringsarbetet på ett 
lyckosamt sätt leder detta till goda förändringar i verksamheten med varaktiga resultat.3
 
Tyvärr blir inte resultatet av en förändring alltid framgångsrikt utan kan ibland leda till att 
det skapas fler problem än lösningar. Förändringsarbete är en svår och komplex uppgift. 
Det är svårt att få struktur på arbetet och det material man arbetar med. Ofta sker 
förändringsarbete på ett mycket ostrukturerat sätt, arbetssätten som används är till 
exempel ofta inte genomtänkta. Organisationer arbetar inte alltid på ett enhetligt 
tillvägagångssätt utan olika utredare arbetar på det sätt som de själva anser vara bäst. 
Detta försvårar bland annat erfarenhetsutbyte utredarna emellan.4
 
Mats Bark beskriver i sin bok Intranät i organisationens kommunikation (1997) olika 
exempel på hur lyckade förändringar kan genomföras i en organisation: 
 
• Låt representanter från ledning och andra beslutsfattare fungera som vägvisare. Låt 

dem förklara varför förändring är av vikt för organisationen och dess medarbetare. 
 

• Låt de anställda som berörs av vara med och utveckla förändring i verksamheten så att 
den passar dem. På detta sätt kommer förhoppningsvis de anställda även att bli mer 
positivt inställda till förändring. 

 
• En genomförd förändring skall inte förbli statisk, det är viktigt att med jämna 

mellanrum utvärdera och se över om en ny förändring är aktuell. 
 

2.2 Människa – Datorinteraktion (MDI) 
Under den snabba teknikutvecklingen på 1970-talet började allt fler företag inse 
konkurrensfördelarna med att marknadsföra sina program som användarvänliga. Det 
företagen oftast gjorde var att göra gränssnittet gentemot användaren mer estetiskt 

                                                 
3 Goldkuhl, Röstlinger (1988) 
4 Ibid. 
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tilltalande. Även om detta var ett steg i rätt riktning var det ändå inte tillräckligt för att 
systemen skulle möta en användares behov. Begreppet MDI utvecklades i mitten av 1980-
talet och fokuserar på ett bredare innehåll. MDI inkluderar alla aspekter av interaktion 
mellan användare och dator.5
 
MDI är en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som hämtar inspiration och tekniker från 
flera olika vetenskaper såsom psykologi, ergonomi, systemvetenskap och 
programutveckling. Målet med forskningen är att försäkra att systemen som utvecklas för 
människor är begripliga och användbara.6
 
Att studera interaktionen mellan människa och dator innebär att försöka förstå vilka 
faktorer som leder till ett produktivt och effektivt användande av datorer. En hög kunskap 
inom detta ämne leder till att datorer och datasystem kan utvecklas till att anpassas efter 
det mänskliga beteendet.7
  
Vid jämförelse mellan människor och datorer visas likheter och olikheter. Svårigheten vid 
en sådan jämförelse är att det finns stora skillnader både mellan olika människor och 
mellan olika datorprogram. Skillnaden människor i förhållande till dator i 
interaktionssammanhanget är att det är människan och inte datorn som utformar de 
primära målen. Uppgifter människan utför ingår vanligtvis i ett större sammanhang på en 
arbetsplats. Datorn sätter endast begränsningar på vilka mål som är tänkbara att 
genomföra med datorns hjälp. Det innebär att det är datoranvändaren och inte datorn som 
styr samt bör styra samspelet.8
 
Människan är vanligtvis mer flexibel än datorn, vilket leder till att den har enklare att 
samordna sin kunskap från olika områden för att nå uppsatta mål. Datorn kan emellertid 
vara kunnigare än människan på att hitta detaljfel. Dock har människan i allmänhet en 
förmåga att se helheter som inte är synbara för datorn, vilket leder till att människan kan 
kontrollera och korrigera dessa så att arbetet kan fortskrida utan några större avbrott. En 
likhet mellan människa och dator är att de båda påverkas av regler och att i en viss 
situation vara mer beredd att emotta en viss information snarare än en annan. Det blir allt 
vanligare att avancerade datorprogram kan mottaga och påverkas av den information det 
får, detta gäller även människan i allra högsta grad.9
 
Allt som allt kan sägas att människa - datorinteraktion (MDI) innebär en samverkan 
mellan två motpoler, där människan har en avsikt med interaktionen och besitter 
egenskaper såsom flexibilitet och allmän problemlösningsförmåga, medan datorn vanligen 
är regelstyrd och har dålig förmåga att anpassa sig till användarens avsikter med 
interaktionen.10  
 
Vid interaktionen mellan människa och dator möter den förstnämnde flera olika sorters 
informationssystem som denne skall integrera med. 

                                                 
5 Preece, et al (1994) 
6 Warnqvist (1996) 
7 Shackel, et al (1991) 
8 Allwood (1998) 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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2.3 Informationssystem 
De informationssystem som är aktuella för behandling i denna uppsats är de 
informationssystem som är datoriserade.  

 
Informationssystem omfattar sällan ett helt företag utan är uppdelade efter avdelningar 
eller arbetsuppgifter. Det finns inget självklart sätt att kategorisera arbetsuppgifter, men 
det finns en indelning som flertalet anser kan fungera som en utgångspunkt för att förstå 
vilka typer av arbetsuppgifter en verksamhet består av.11

 
• Informationssystem för den operativverksamhet – till exempel varu- eller 

tjänsteproduktion. 
 

• Informationssystem för administrativa hjälpfunktioner – till exempel 
personaladministrativa system och faktureringssystem. 

 
• Informationssystem för organisationsstyrning – till exempel system för budget 

beräkningar och bemanningsscheman. 
 
Det bör finnas en stor mängd information om hur organisationen är uppbyggd och 
fungerar innan införandet av ett informationssystem kan vara aktuellt. Främst måste 
användarna kartläggas, samtidigt med detta måste en kartläggning av organisationen 
utföras, bland annat användarnas arbets- och datorkunskaper. Vissa ekonomiska, tekniska 
och organisatoriska begränsningar kan vara hinder för att ett nytt informationssystem skall 
kunna implementeras.12

 
KVS har som idé att utnyttja ett av de befintliga informationssystemen – intranätet vid en 
eventuell centrering av användarhjälp.  

2.4 Intranät 
Fallstudien bedrivs på KVV där information och publikationer rörande organisationen 
presenteras och utbyts på ett intranät. Vad är då intranät? Intranät, i betydelsen ett internt 
datornätverk med uppgift att sprida, dela och arkivera elektronisk information samt 
tjänster inom en organisation är något som majoriteten av dagens större organisationer 
använder. 
 
Mats Bark ger följande definition av intranät: 
 

”Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med ett enhetligt användargränssnitt, 
oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och utveckla 
den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till och utbytet 
av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett interaktivt 
arbetsredskap för att understödja processer och arbetssituationer.”  

 
(Bark et al 1997, s. 9)  

 
Förutom de fördelar som ingår i Barks definition av intranät, har flera positiva egenskaper 
bidragit till intranätets snabba spridning och popularitet bland organisationer världen över. 

                                                 
11 Andersen (1991) 
12 Löwgren (1993) 
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För att nämna några egenskaper, kan låga investeringskostnader, låg inlärningströskel för 
både utvecklare och användare, hög funktionalitet i alla datormiljöer, maskin- och 
programvaruindustrins medvetna och till synes långsiktiga satsning på intranätbaserade 
lösningar, benämnas som positiva. 13

 
En av fördelarna med intranät är att de flesta som använder sig av det tycker att 
webbtekniken är lätt att använda och enkel att förstå. Hela idén med hypertext och 
klickbara bilder är lätt att förmedla. Standardiseringen av webbtekniken innebär att det 
som görs idag med stor sannolikhet även går att använda i framtiden.14

 
Mats Bark föreslår följande punkter som lämplig målsättning för användning av ett 
intranät:15

 
• Stärka och utveckla den interna informationen/kommunikationen, bland annat vad 

gäller snabbhet och tillgänglighet. 
 

• Se till att användarna alltid  har lätt att tillgå sökbar, uppdaterad, lättförståelig och 
relevant information. 

 
• Stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan organisationens medarbetare  och 

uppmuntra till tvärfunktionellt samarbete. 
 

• Öka kunskapsnivån i organisationen. 
 

• Öka organisationens effektivitet. 
 

• Öka förståelsen för organisationens handlande och utveckling. 
 
 
Dessa egenskaper gör att ett genomtänkt och välutvecklat intranät uppvisar en god 
användbarhet. 
 

2.5 Användbarhet 
Det finns många olika definitioner på vad användbarhet innebär. I ett försök att få 
grundläggande information och bredd på vad begreppet innebär, presenteras ett antal 
kända forskares definitioner på användbarhet. Definitionerna inleds med Carl Martin 
Allwoods.    
 

2.5.1 Användbarhet enligt Allwood 
Carl Martin Allwood16, docent i psykologi, anser att anledningen till datorers användande 
i organisationer är att underlätta och effektivisera de uppgifter som skall utföras. Han 
menar att koncentration skall läggas på problem som har med arbetsuppgiften att göra och 
inte behöva använda sin tid till att ta itu med problem som gäller datorn och dess program.  

                                                 
13 Tallving (1998) 
14 Hedemalm (1997) 
15 Bark et al (1997) 
16 Allwood (1998) 
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Gradvis har insikten ökat att program även måste ha god användbarhet för att de skall leda 
till en höjning i produktiviteten. Funktionaliteten i ett program är av mindre betydelse om 
användaren av någon orsak inte kan eller vill använda programmet på ett effektivt sätt. 
Funktionaliteten i sig är alltså inte nog. Produktiviteten avgörs istället av den effektiva 
funktionaliteten, det vill säga interaktionen mellan programmets funktionalitet, 
programmets användbarhet och den utsträckning i vilken användarens informationsbehov 
tillgodosetts. 
 
Allwood menar att användbarhet skall ses som en interaktiv egenskap, vilket innebär att 
ett programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i användarsituationen och dessa 
egenskapers samverkan. I första hand är egenskaper hos programmet, uppgiften och de 
aktuella användarna viktiga men även andra delar av användningssituationen kan ha 
betydelse. Det är fyra olika faktorer som tillsammans bestämmer ett programs 
användbarhet är:17

 
Anpassning – innebär att programfunktionerna är utformade på ett sätt som optimalt följer 
strukturen hos den uppgift som användaren försöker lösa. Egenutvecklade program kan 
lättare förverkliga detta genom att de produceras till just denna arbetsuppgift.18

 
Användarvänlighet – innefattar ett antal olika aspekter. En aspekt är åtkomlighet. 
Användaren ska effektivt kunna flytta sig från en del av programmet till en annan. 

 
Datoranvändare är olika även om det finns mycket som är gemensamt. Ju mer ett program 
ger stöd åt olika typer av användare att interagera med programmet desto större är chansen 
att det passar den enskilde användaren. Detta kallas grad av individualisering. Exempel på 
sådant kan vara att användaren har möjlighet att välja svårighetsnivå på 
informationstexter. 
 
En annan aspekt av användarvänlighet gäller den kvalitet som finns på de hjälpresurser 
som står till användarens förfogande. När användaren råkar ut för problem bör det finnas 
effektiva hjälpresurser tillgängliga. De hjälpfunktioner som bör stå användaren till 
förfogande är enligt Allwood pappersdokumentation, programmets hjälpfunktion och 
andra program eller programfunktioner av stödjande karaktär.19  
 
Användaracceptans – innebär att användarna är välvilligt inställda till programmet och har 
hög motivation att använda det. Saknas den nödvändiga motivationen och välviljan till 
programmet är risken uppenbar att användaren inte lär sig att använda det. Dessutom finns 
det en risk att användaren inte använder programmet även om han eller hon vet hur det 
skall användas. Slutligen finns risken att programmet, när det används, kommer att 
användas på ett slarvigt och oengagerat sätt. Detta i sin tur kan ge upphov till onödiga fel i 
arbetsresultatet och till att arbetsuppgiften tar längre tid att genomföra.20

 
Användarkompetens – innebär att användaren har tillräcklig förståelse och tillräckliga 
färdigheter för att kunna fungera med datorn på ett effektivt sätt. Detta kräver en effektiv 

                                                 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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utbildning på systemet. Allwood påvisar att den utbildning som ges i olika 
applikationsprogram ofta är bristande och otillräcklig.21

 

2.5.2 Användbarhet enligt Nielsen 
Jakob Nielsen22 är en av dem mest erkända forskarna inom området användbarhet och har 
en doktorsexamen inom detta. Nielsen har samlat de punkter som enligt honom är 
nödvändiga att uppfylla för att det system som utvecklas ska kunna anses som 
användarvänligt. Dessa är: 
 
• Visualisering av systemets status – Systemet skall alltid informera användaren om vad 

som händer. 
 

• Samstämmighet mellan systemet och verkligheten – Systemet skall ”prata” samma 
språk som användaren, det vill säga använda samma ord, fraser och koncept som är 
kända för användaren, istället för datatermer. Information skall även dyka upp i en 
logisk ordning. 

 
• Användarkontroll och frihet – Användare väljer ofta en funktion i systemet av misstag 

och behöver därför en tydlig markerad ”nödutgång” för att lämna det oönskade 
tillståndet, det vill säga: systemet skall stödja ”undo” och ”redo”. 

 
• Samstämmighet och standard – Användare ska inte behöva fundera om olika ord, 

situationer eller händelser betyder samma sak. Följ plattformsstandarder. 
 

• Felkorrigering – Ännu bättre än ett bra felmeddelande är en genomtänkt design som 
förhindrar att fel uppstår. 

 
• Igenkännande hellre än påminnelse – Användaren skall inte behöva komma ihåg 

information från en del av dialogen till en annan. Instruktioner för användning av 
systemet skall vara synligt och lättåtkomligt. 

 
• Flexibilitet och effektivt användande – Snabbkommandon – osynliga för novisen – kan 

ofta snabba upp användandet för expertanvändare. 
 

• Estetisk och minimalistisk design – Dialoger ska inte innehålla information som är 
irrelevant eller sällan använd. All extra information i en dialog konkurrerar mot den 
relevanta informationen. 

 
• Hjälpa användare att känna igen, diagnosticera och återställa fel – Felmeddelanden 

ska vara uttryckta på ren svenska, ingen kod och ska precisera problemet och en 
konstruktiv åtgärd för att avhjälpa detta. 

 
• Hjälp och dokumentation – Även om det är bättre om systemet kan användas utan 

dokumentation, kan det vara nödvändigt att tillhandahålla hjälp och dokumentation. 
Sådan dokumentation skall vara enkel att finna, fokuserad på användarens uppgift, 
lista konkreta steg-för-steg-lösningar och inte vara för stor.  

                                                 
21 Ibid. 
22 Nielsen (1994) 
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2.5.3 Användbarhet enligt Löwgren 
Jonas Löwgrens (professor vid Malmö högskola) REAL-modell23 är en vanligt 
förekommande definition av användbarhet. Bokstäverna i modellens namn är 
begynnelsebokstäver i modellens fyra huvudbegrepp. Dessa är: 
 
• Relevans: 

- Hur väl är programmet anpassat för den tänka arbetsuppgiften?  
- Stödjer programmet användarnas behov? 

 
• Effektivitet: 

- Hjälper programmet till att lösa den uppgift användaren är satt för att lösa på ett 
effektivt sätt? 

 
• Attityd - Användarens uppfattningar om programmet. 

- Hur upplevs programmet av användaren? 
- Finns det stunder då programmet skapar irritation? 

 
• Lärbarhet - Hur snabbt användaren lär sig något och får ökad förståelse för detta: 

- Är det enkelt att lära sig hur programmet fungerar? 
- Hur sker inlärning av programmet?  

 
Förenligt med ovanstående punkter är att få dem att samverka, vilket resulterar i en god 
användbarhet. 
 
Alla de forskningsteorier som diskuterats ovan nämner vikten av att applikationen skall 
innehålla användarhjälp som förstås av alla användare i en organisation.  
 
 

                                                 
23 Löwgren (1993) 
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2.6 Användarhjälp 
För att bättre kunna utnyttja program som används i organisationer så ökar efterfrågan på 
bra hjälpresurser för användaren. Detta har gjort att Carl Martin Allwood24 kategoriserar 
olika typer av hjälpresurser som vanligtvis finns tillhandahållna i en organisation detta 
föregås av figur 1. 
 

 
Figur 1 Egen bearbetning av Allwoods kategorisering av hjälpresurser   

Allwood skiljer hjälpresurserna i två olika grupper. De datorbaserade hjälpresurserna och 
andra typer av hjälpresurser. 
 
Icke-datorbaserade hjälpresurser kan vara olika kategorier av människor. Allwood delar 
upp dessa i de olika kategorierna kollegor och experter. En annan typ av icke-datorbaserad 
hjälpresurs är olika former av pappersdokumentation (t ex systemdokumentation, 
instruktionsmanualer och olika sorters lathundar). 
 
De hjälpresurser som betraktas som datorbaserade är hjälpfunktion, online-manual och 
felmeddelande. 

2.6.1 Manualer 
Trots att manualer används dagligen i stor utsträckning har det forskats väldigt lite inom 
detta område.25 Manualer förekommer i de flesta sammanhang; till bilen, till symaskinen 
till datorn och så vidare. För att dessa produkter skall kunna användas måste manualen 
fungera. Kvalitén på manualen är en av de faktorer som bestämmer nyttan för sakerna i 
omgivningen. Det är en nödvändighet för att löpande underhåll ska klaras av. Det stora 
värdet av en fungerande manual gäller också datasystem, även här finns stora möjligheter 
till missförstånd och feltolkningar om de inte är väl genomarbetade.26

 
Manualer till applikationer är en texttyp som blivit alltmer betydelsefull. I samma takt 
som datoriseringen av arbetsplatser ökar, så ökar också behovet av enkla och 
lättförståeliga instruktioner. Användare skall kunna läsa en manual och sedan utifrån 
denna arbeta problemfritt.27  

 

                                                 
24 Allwood (1998) 
25 Mårdsjö (1992) 
26 Mårdsjö (1986) 
27 Ibid. 
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Forskning har visat att kvaliteten på manualen till ett datorsystem kan fungera som ett av 
de viktigaste argumenten för att köpa eller inte köpa ett system. Mycket av dagens 
programinlärning sker med hjälp av manualer som medföljer program som tillverkats. 
Trots det verkar det som om speciellt nybörjare inte tycker om att läsa i manualer och i 
görligaste mån försöker undvika det. Mer kunniga datoranvändare tycks vara mer positiva 
till manualer.28

 
För att tillverka manualer som tilltalar novisen, på det aktuella systemet och på 
datorområdet i allmänhet, bör manualer utformas så att den nödvändiga informationen lätt 
kan hittas. Detta kan göras genom att all repetition, sammanfattning och övningar tas bort 
från den ursprungliga omfattande manualen. Avsnitt som behandlar områden som inte 
berör handlingar som kan utföras i systemet förkortas eller raderas helt och hållet till 
förmån för avsnitt som behandlar specifika uppgifter i systemet eller steg för steg 
beskrivningar av arbetsuppgifter. En kategori som ofta är underrepresenterade i 
systemmanualer är hur användaren skall återgå till önskat lägen från när fel har uppstått, 
detta område bör alltså även vara rejält utökat och visa tydliga steg för steg anvisningar 
om hur användaren skall kunna komma tillbaka till ursprungsläge.29

 
Vid utformning av manualer är det viktigt att tänka på vilka som skall läsa manualen och 
vad dessa användare kan och inte kan. Det är lika viktigt att inte överskatta deras förmåga 
som att inte underskatta den. Oavsett vad det berörda programmet används till finns det 
punkter som bör beaktas vid utformningen av manualerna:30

 
• Användarna har kännedom om sitt faktaområde, annars skulle de inte vara intresserade 

av att databehandla det. 
 

• Användarna har liten insikt i datatekniska finesser, eller allmänhet inget primärt 
intresse av det, i manualen. 

 
• Användarna är intresserade av vad programmet ska användas till och hur de ska arbeta 

– inte vad som sker i maskinen. 
 

2.6.2 Datorbaserad hjälp 
Syftet med att tillhandahålla en datorbaserad hjälpfunktion till användaren är att ge stöd åt 
den enskilde användaren i en problemsituation. Hjälpfunktionen i programmet är lika 
betydelsefull som övriga delar av programmet. Hjälpfunktioner som utformas på ett bra 
sätt hjälper användaren ur aktuella svårigheter och bidrar till effektiv inlärning så att 
användarnas datorinteraktion förbättras.31

 
Carl Martin Allwood skriver i sin bok ”Människa -datorinteraktion, ett psykologiskt 
perspektiv” att: 
 

” Liksom när det gäller manualer bör hjälpfunktionen kunna ge användarna svar 
på många olika slags frågor. Det kan t ex gälla beskrivning av korrekt kommando 
eller kommandosekvens till programmet för att lösa en viss uppgift, vad ett visst 

                                                 
28 Allwood (1998) 
29 Preece, et al (1994) 
30 Mårdsjö (1986) 
31 Allwood (1998) 

- 12 - 



 

kommando utför, en lista på alla kommandon i programmet eller på de 
kommandon som är tillgängliga i den aktuella situationen, hur man rättar ett 
felaktigt kommando, förklaring av frågor från programmet till användaren, 
förklaring av felmeddelanden och förklaring av ”svåra” termer”. 

      
(Allwood 1998, s. 73) 

 
En anledning till att nybörjare har svårt att använda programmets hjälpfunktion är att 
själva användandet av hjälpfunktionen kräver interaktion med datorn av ett slag som kan 
vara svårt för nybörjaren. Samstämmiga forskningsresultat visar att nybörjare har 
svårigheter att hitta och förstå den rätta hjälptexten, och när de väl hittat den, behandlar 
den inte deras specifika problem.32

 

2.7 Statlig förvaltning 
De statliga förvaltningarnas uppgift är att ta fram underlag för riksdag, regering och andra 
politiska organ. Det är även de statliga förvaltningarnas uppgift att se till att beslut som 
ovannämnda organ fattat, verkställs.33  Förvaltningar primära mål är att tjäna 
medborgarnas syften och behov, så att dessa formuleras och utvecklas av de 
förtroendevalda politikerna som tillsatts i allmänna val. 
 
En traditionell statlig förvaltningsmyndighet är det centrala ämbetsverket, detta 
ämbetsverk leds av en generaldirektör och en styrelse av medlemmar som inte är anställda 
inom verket. 34

2.7.1 Kriminalvårdsstyrelsen 
Kriminalvårdsstyrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten för kriminalvården, detta 
innebär att styrelsen är chefsmyndighet för de lokala kriminalvårdsmyndigheterna. 
Kriminalvårdsstyrelsen har ett huvudkontor, placerat i Norrköping, och fem regionkontor 
på skilda platser i Sverige. 
 
Kriminalvårdsstyrelsens uppgift är att omsätta regeringens mål och prioriteringar i 
praktiken. Styrelsen ansvarar även för tillsyn, planering och uppföljning av 
kriminalvårdsmyndigheternas resultat. 

                                                 
32 Allwood (1998) 
33 Halvarson et al (2003) 
34 Birgersson, Westerståhl (1992) 
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3 Metodbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs olika vetenskapliga metodologier, för att skapa förståelse för val 
av metoder. Vidare i kapitlet redogör vi för vårt val av metoder, grundat på studiens 
syfte och frågeställning. 

3.1 Hermeneutisk inriktning 
Hermeneutisk forskning reflekterar över det som gjorts, det som görs eller kan göras. 
Under denna forskningsmetod används facklitteratur och andra litteraturkällor. Metoden 
utgörs av källkritisk granskning, det vill säga att texter tolkas så de kan förstås i sitt 
sammanhang.35

 
Hermeneutikern menar att mänsklig verklighet är av språklig natur och att forskaren, 
genom språket skaffar sig kunskap om det genuint mänskliga. Hermeneutikern är inte 
intresserad av att förklara företeelser, istället vill denne försöka förstå andra människor 
genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna 
språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar.36

 
Ett annat begrepp som är högst aktuellt och som används för att få en visuell bild av den 
hermeneutiska tolkningsakten är att beskriva den i termer som den hermeneutiska 
spiralen. Vilket förklaras med att tolkningarna delas in i helheter och delar, subjekt och 
objekt, forskarens förståelse, perspektivförskjutningar i pendlingarna, vilket resulterar att 
det finns en helhet som lever och utvecklas.37

3.2 Positivistisk inriktning 
Positivismens syn på kunskap kan sammanfattas på följande sätt. Vetenskaplig kunskap är 
sådan som ger oss möjlighet att förutsäga framtida händelser. Sådana förutsägelser skall 
kunna anges i sannolikhetstermer, vilka bygger på logisk analys av sinnedata. Kunskapen 
skall vidare kunna översättas till ett empiristiskt vetenskapligt språk och definieras genom 
möjliga, iakttagbara observationer.38  

 
Hård kritik har riktats mot positivisterna för att det visat sig vara omöjligt att separera 
teori och observationer. En observatör har redan en mängd egna ”privata” teorier inom sig 
som gör att han/hon filtrerar informationen när han/hon gör observationer.39

3.3 Induktion 
En forskare som arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. 
 

”Forskaren kan då studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat 
undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade 
informationen, empirin, formulera en teori”. 

    
(Patel, Davidson 1991 andra upplagan, s. 21) 

                                                 
35 Befring (1994) 
36 Patel, Davidson (1991) 
37 Ibid. 
38 Patel, Tebelius (1987)  
39 Patel, Davidson (1991) 
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3.4 Deduktion 
Om en forskare arbetar deduktivt kan man säga följande: 

 
”Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga 
teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet”. 

   
 (Patel, Davidson 1991 andra upplagan, s. 21) 

 

3.5 Fallstudie 
Fallstudier är särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, eftersom det 
rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem och under 
ett begränsat tidsspann. Fallstudien går till så att det sker en systematiskt insamling av 
information, därefter studeras relationer mellan insamlad information. Forskaren planerar 
noggrant sin undersökning. I fallstudien används vanligtvis observation och interjuver 
som insamlingsmetod av data.40  

3.6 Survey  
Survey innebär att en undersökning på en större avgränsad grupp genomförs,41 
Undersökningens syfte är att skaffa fram information som kan analyseras för att få fram 
ett mönster och för att kunna göra jämförelser. En opinionsundersökning är ett typiskt 
exempel på surveyundersökning. I de flesta fall syftar en survey till att skaffa fram 
information om ett representativt urval av hela populationen. Utifrån det urvalet 
presenteras sedan resultaten som är representativa för populationen i sin helhet. I en 
surveyundersökning ställs samma frågor till respondenterna under så lika villkor som 
möjligt. Om en survey är väl planerad och strukturerad kan denna metod vara ett 
förhållandevis snabbt och billigt sätt att få fram information.42 

3.7 Kvalitativ forskning/metod 
En kvalitativ forskning innebär att genom språket ta del av varandras inre världar. Detta 
innebär att ett inifrån-perspektiv måste antas när man arbetar i forskningsprocessen. 
Forskarens subjektiva värderingar och erfarenheter är ett hjälpmedel vid försök att komma 
nära de individer han vill få information från, samt en förutsättning för att forskaren skall 
kunna tolka den information han får.43

 
En metod som ofta används vid kvalitativ forskning är observationer och interjuver av 
människor, för att därigenom kunna förklara varför något händer istället för att förklara 
vad som händer.44

3.8 Kvantitativ forskning/metod 
Syftet med en kvantitativ forskning är att beskriva och förklara det mätningar givit, vilket 
gör att forskaren måste anta ett utifrån-perspektiv för att anta en så en så objektiv ställning 
till forskningsproblemet som möjligt.45

                                                 
40 Bell (1993)  
41 Patel, Davidson (1991) 
42 Bell (1993) 
43 Patel, Tebelius (1987) 
44 Halvorsen (1989) 
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Objektiviteten innebär att olika individers värden som kommit fram vid 
informationsinsamlingen kan jämföras, vilket är en nödvändig förutsättning för en 
kvantitativ bearbetning och analys.46

 
En metod som ofta används för informationsinsamling vid kvantitativ forskning är 
enkätundersökningar. Anledningen är, som nämnts ovan, dess förmåga att på ett objektivt 
sätt mäta och jämföra data med varandra så att förklaring kan fås, på hur något är men inte 
varför.47

3.9 Intervju – Enkät 
Intervjuer och enkäter är båda tekniker för insamling av information som bygger på 
frågor. Intervjuer är ofta personliga i den mening att intervjuaren träffar respondenten för 
att genomföra intervjun men det finns även andra metoder för att genom föra interjuver, 
ex: telefonsamtal.48

 
Som metod för inhämtande av informationer är intervjumetodiken både krävande, flexibel 
och valid. Intervjun kan gestalta sig som ett samtal utifrån vissa teman och 
problemställningar. Vi brukar då tala om informella och ostrukturerade intervjuer. 
Intervjuer kan även ha en detaljerad intervjuguide med fasta frågor och svarsalternativ. I 
så fall har vi att göra med en strukturerad intervju.49

 
Enkäter är vanligtvis förknippade med frågeformulär som skickas med e-post eller via 
brev till respondenten, men även här förekommer andra metoder för att genomföra 
enkätundersökningar.50

 
Vi utformning av frågor som görs för att samla information måste man beakta två 
aspekter. Dels måste man tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågornas utformning och inbördes ordning, detta moment kallas grad av 
standardisering.51

 
Den andra aspekten en tanke skall ägnas åt, är i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter, 
detta kallas grad av strukturering.52

 
Viktigt att tänka på vid genomförandet av en intervju eller enkätundersökning är hur 
frågornas ordning och formulering ställs. Vanligt är att det först sker en insamling av de 
bakgrundsvariabler som behövs. Därefter följer de frågor som rör själva frågeställningen.  
 
Innan avslutningen av intervjun eller enkäten sker, ställs ett antal neutrala frågor som 
exempelvis kan vara frågor kring innehållet i de tidigare frågorna, tillägg till sådant som 
inte kommit med i tidigare frågor men som upplevs som betydelsefullt av respondenten.53

                                                                                                                                                         
45 Patel, Tebelius (1987) 
46 Ibid. 
47 Halvorsen (1989) 
48 Patel, Davidson (1991) 
49 Befring, Edvard (1994) 
50 Patel, Davidson (1991) 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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3.10 Enkätmetodik  
Innan en enkätundersökning genomförs så bör en inläsning ske, för att identifiera vilka 
områden som skall stå till grund för den planerade enkätundersökningen. De förberedande 
stegen kan delas in i följande punkter:54

 
• Se över vilken målsättning som ligger till grund för undersökning och därigenom  

avgöra vilka frågor som betraktas som viktiga för att målet skall uppnås. 
 
• Producera tänkbara frågor till respondenten så de kan ordnas och kategoriseras inför  

den kommande undersökningen. Detta arbete betecknas som en iterativ process då 
forskaren arbetar med de enskilda frågorna gång på gång. Detta för att kunna precisera 
och minska mångtydigheten så att respondenten förstår vad man menar med frågorna. 
Här är det viktigt att kontrollera frågorna så inte facktermer slinker sig in. 

 
• Det slutgiltiga steget blir att bestämma sig för vilken typ av frågor som skall användas 

till undersökningen. Därefter måste forskaren förvissa sig om att de finns möjlighet att 
analysera och kategorisera det insamlade materialet utifrån de frågor som ställts. 

 

3.10.1 Olika typer av frågor 
Vid genomförandet av en enkätundersökning kan frågorna ställas på olika sätt. Judith Bell 
tar i sin bok ”Introduktion till forskningsmetodik” upp följande kategorier:  
 
• Öppna frågor – Här förväntas svar som kan kategoriseras som ord, fraser eller längre  

kommentarer. Öppna frågor kan även användas som en introduktion till en 
uppföljningsintervju eller som grund för pilotintervjuer. 

 
• Alternativfrågor – Här har presenteras en sammanställd lista eller förteckning där 

respondenten får välja ett eller flera alternativ. Vanligt i dessa undersökningar är 
gradering av vissa företeelser. 

 
• Kategorifrågor – Dessa frågor kräver endast ett svar. Exempel på vederbörande frågor 

kan vara ålder – där endast en kategori kan stämma överens med respondentens ålder. 
 
• Rangordningsfrågor – Här ombeds respondenten att placera olika företeelser i viss 

ordning. 
 

3.10.2 Utskick – presentation av enkäten 
Det behövs i ett tidigt skede beslutas om vilket tillvägagångssätt som skall användas för 
att nå de respondenter som ämnas medverka i den kommande enkätundersökningen och 
hur problemet skall mötas då en del inte svarar på den. Det finns möjlighet att:55

 
 

                                                                                                                                                         
53 Patel, Davidson (1991) 
54 Bell (1993) 
55 Ibid. 
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• dela ut enkäten personligen – i och med detta uppstår möjligheten att förklara enkätens  
syfte, skapa en samarbetsinställning genom personlig kontakt. 

 
• i vissa fall finns det möjlighet att utnyttja postgången i ett företag, vänner och bekanta 

eller ett e-postprogram.  
 
För att öka svarsprocenten finns det ett par sätt att gå tillväga. Exempel på detta kan vara 
att skicka ut en eller flera påminnelser och att skicka ut enkäten genom officiella kanaler, 
till exempel med hjälp av en person med hög befattning inom organisationen.56

 
Formuleringen i följebrevet är viktigt. Utformning bör vara i positiva ordalag, bryts detta 
kan en negativ effekt att vilja delta i undersökningen uppstå. I brevet bör också tydligt 
anges när sista svarsdatum för enkäten är satt till. Svarstiden för enkäten bör ligga inom 
ramen av två veckor, då en längre svarstid kan göra att svaren inte inkommer vilket 
föranletts av att respondenten väljer att lägga enkäten åt sidan för att besvara den vid ett 
senare tillfälle.57

3.10.3 Bortfall 
Datum för när enkäter gått ut respektive kommit åter från respondenten skall antecknas 
noggrant. I början av perioden då enkäten nått respondenten inkommer svaren med tät 
följd, för att under senare delen av svarsperioden tunnas ut. Till följd av detta kan en 
påminnelse vara lämplig att skicka ut under exempelvis halva enkättidens gång. Hur den 
eventuella påminnelse som följer efter en viss tid bör distribueras skall med fördel vara 
bestämt innan enkäten når respondenten. Lovar full anonymitet i utskicket, måste därpå 
den påminnelse som planerats nå alla respondenter.58

 
Bortfallet innebär problem, eftersom sannolikheten är stor för att de som inte skickar 
tillbaka en enkät skiljer sig från dem som gör detta – vilket också erfarenheten verifierar.59

 

3.10.4 Verktyg för bearbetning av enkät 
För att möta verksamhetens önskemål om ett verktyg för enkäter har KVS IT tagit fram ett 
webbaserat enkätverktyg, SNOKEN. Med hjälp av KrimNet (KVV: s intranät) skapar, 
administrerar och besvarar anställda enkäter. SNOKEN är tillgängligt för samtlig personal 
inom Kriminalvårdsverket. 
 
Viss statistik och grafer kan fås direkt under tiden då enkäten genomförs. Det finns även 
möjligheter för ytterligare bearbetning av materialet som genereras vid enkätens 
genomförande till exempel i Microsofts Excel. 
 
Enkäterna är avidentifierade så det finns inga möjligheter att se vilka personer som svarat 
vad, däremot går det att se var den som svarat arbetar om detta önskas. Det finns även 
möjligheter att se vilka som svarat; denna uppgift är dock helt separerad från svaren i 
övrigt. Vidare kan anges att den svarande bara kan svara en gång per enkät, på så sätt 
undviks risken att personer deltar i en undersökning vid ett flertal tillfällen.60

                                                 
56 Andersen  (1998) 
57 Bell (1993) 
58 Ibid. 
59 Moser, Kalton (1971) 
60 KrimNet 
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4 Empirisk undersökning 
Detta kapitel kommer att klargöra tillvägagångssättet för insamlingen av den data vi 
grundar våra senare redovisade antaganden på. Vi kommer även att förklara 
studieobjektets organisation för att på så sätt öka förståelsen för läsaren. 

4.1 Information om studieobjektet 
Vid Kriminalvårdsverket arbetar människor som använder datorer och applikationer till en 
rad olika arbetsuppgifter. Vår kategorisering av dessa områden och användare ser ut så 
här: 

 
Administrativpersonal – Återfinns till största del på Kriminalvårdsstyrelsen och de olika 
kriminalvårdsmyndigheternas kanslier. Denna grupp av användare spenderar stor del av 
sin arbetstid vid datorn och har därför hög grad av kunskap om funktionerna i de 
applikationer som används. Användare inom frivården inkluderas även de i denna grupp.  

 
Vårdare (anställda vid häkten och anstalter) – Denna grupp av anställda har inte tillgång 
till en egen dator och använder inte Kriminalvårdsverkets applikationer i samma 
utsträckning som ovan nämnd grupp. Detta medför att denna grupp, generellt har en lägre 
grad av kunskap om de applikationer de använder. Trots detta finns det många användare 
inom denna grupp som innehar hög kunskap inom de applikationer de utnyttjar. 
 
För att vara insatt i användarnas situation beträffande dagens användarhjälp som 
presenteras i organisationens applikationer, var vi tvungna att skapa oss en bild av hur 
dagens organisation är utformad. Först upprättades mejlkontakt med de systemansvariga, 
som efterföljdes av samtal. De systemansvarigas dedikerade uppgift är att ansvara för drift 
och användarstöd i en applikation.  
 
Kriminalvårdsverket har idag åtta stora applikationer som utnyttjas av sammanlagt cirka 
8000 användare (Figur 2). Dessa applikationer förvaltas av systemförvaltargrupper som 
innehåller en till sex personer vardera. Här nedan följer en kort beskrivning över 
respektive applikation och en förklaring över hur dess nuvarande användarhjälp 
presenteras, samt hur många personer som använder dessa applikationer i sitt arbete: 

 
 

 
Figur 2 Egen beskrivning av applikationsmiljön på KVV. 

- 19 - 



 

Agresso – Standardtillverkad applikation för ekonomisk redovisning. Till applikationen 
följer manual från tillverkaren. Finns även egentillverkade lathundar till olika funktioner i 
applikationen som baserats på manualen från tillverkaren. Till sin hjälp har användarna 
även en internsupport som heter Agressojouren och nås via telefon under dagtid. Nya 
användare av applikationen får en inledande utbildning. Agresso används idag av ca 1622 
stycken användare. 
 
Respons – Standardtillverkad stödjande PA-applikation för schemaläggning som 
används av 26 av totalt 36 myndigheter. Det finns en handbok inbyggd i applikationen 
som inte går att påverka i efterhand. Användarna har tillgång till en internsupport som 
heter Responsjouren och nås via telefon under dagtid. Ingen formell utbildning sker. 
Respons används idag av 1542 användare. 

 
TimeCare – Standardtillverkad applikation som hanterar de anställdas önskemål om 
arbetsschema. Inga hjälpfunktioner finns till applikationen. Ingen formell utbildning sker, 
dock finns det en egenproducerad Power Point-presentation på KrimNet som förklarar 
utvalda delar av applikationen kortfattat. TimeCare används idag av 2477 användare. 

 
PirSlör – Ett standard stordatorsystem för löneutbetalningar. Har viss samverkan med 
Respons angående semesterplanering. Det finns två handböcker samt en del 
egentillverkade lathundar. I applikationen finns ingen hjälp för användaren. Användarna 
får ingen formell utbildning. PirSlör används idag av 231 användare. 

 
EMS – Standardtillverkad applikation för elektronisk övervakning av fotbojor. EMS har 
tre manualer; en för driftansvarig, en för operatörerna och en för användarna av 
programmet. Det finns alltid uppdaterade versioner av EMS-manualer att hitta på 
KrimNet. För närvarande sker ingen utbildning i programmet, men till våren 2004 
kommer nyutbildning att ske. EMS används idag av 238 användare.                                                             
 
Klas / Fras – Klientadministration för anställda på häkte, anstalt och frivård. Viss hjälp 
finns i programmet och en reviderad handbok till Klas frivård är under produktion. På 
KrimNet finns en del instruktioner som visar hur delar av applikationen kan handhas, 
dessa är tillverkade i PowerPoint. Utbildning i applikationen sker genom två träffar per år 
med en ansvarig per myndighet.  

 
Fras - handläggare används idag av 1535 användare.  • 

• 
• 

Fras - kansli används idag av 623 användare. 
Klas – anstalt/frivård/häkte används uppskattningsvis av 13.300 användare.  

 (En användare kan ha behörighet till mer än en version av KLAS.) 
 

KrimNet – är Kriminalvårdsverkets intranät. Intranätet används också för publicering av 
publikationer, som gjorts inom verket. Till detta har publikationsansvariga utsetts (för 
närvarande 80 personer). Till dem finns en egentillverkad lathund presenterad på 
intranätet som visar ”tips & tricks” på hur användaren skall arbeta med det material som 
skall publiceras. Denna tjänst uppdateras kontinuerligt. Intranätet når idag alla, det vill 
säga 8000 anställda vid KVV. 

 
LIFT – är ett transportplaneringssystem som först och främst används av TPT 
(Transporttjänst) men även av anstalter, häkten och polismyndigheter när de skall beställa 
eller söka information om kommande transporter. I dagsläget finns det ingen 
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användarmanual till Lift men en sådan är under konstruktion hos Tieto Enator, vilka även 
har utvecklat systemet. När manualen är klar kommer den att finnas integrerad i systemet. 
Lift används i dagsläget av cirka 1400 användare. 

4.2 Ärendehantering 
När en användare får problem av något slag, t ex att någon applikation inte går att starta 
eller att användaren inte kan utföra de funktioner denne är van att göra eller tycker sig 
borde kunna utföra i applikationen, finns det ett antal olika hjälpfunktioner att utnyttja.  
 
För de applikationer som det i dagsläget finns instruktioner och manualer till (se figur 3), 
kan användaren förhoppningsvis hitta lösningen till sitt problem på egen hand Om det inte 
finns någon specifik hjälpfunktion till applikationen eller om problemet inte finns 
beskrivet i denna kan användaren ta kontakt med korridorsstödet eller IT-inspektören på 
myndigheten. Korridorsstöden och IT-inspektörerna är anställda inom verket som erhållit 
djupare kunskap om de olika applikationerna som används. Om inte dessa kan lösa 
problemet eller inte finns tillgängliga har användaren alltid möjlighet att ringa 
användarstöd på IT-avdelningen vid Kriminalvårdsstyrelsen. 
 
Användarstöd är tillgängliga via telefon dygnet runt, användarstöd åtgärdar ärenden av 
enklare karaktär och vanligt förekommande. De ärenden som användarstöd inte kan eller 
har tid att åtgärda lägger de som ett ärende i helpdesksystemet, till antingen drift- eller 
systemansvarig beroende på ärendets karaktär. När driftsystemansvarig har en lösning på 
ärendet, och/eller avhjälpt detta, tar de kontakt med användaren för att kontrollera att 
denne fått svar på sin förfrågan.  

 

 
Figur 3 Egen beskrivning av ärendehantering vid KVV. 

 

4.3 Metodval 
Vi kommer att arbeta efter en positivistisk ansats då vi ska observera och analysera 
studieobjektets uppfattningar och åsikter. Vårt angreppssätt kommer att vara induktivt, 
eftersom detta sätt bäst överensstämmer med vår uppdragsbeskrivning. Vi anser att vår 
frågeställning bäst kan uppnås vid genomförandet utav en fallstudie i form av en 
kvantitativ enkätundersökning, på grund av att uppdragsgivaren vill ta del av en 
representativ del av de anställdas åsikter.  
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Vid genomförandet av enkätundersökningen har vår uppdragsgivare efterfrågat att det 
egenproducerade enkätundersökningsverktyget SNOKEN skall användas, vilket så också 
görs. 

 
För att genomföra enkätundersökningen krävs bakgrundskunskap om hur dagens 
användarhjälp ser ut och används i verksamheten. Den informationen har vi förskansat oss 
genom samtal med ansvariga för de olika system som är i drift på vårt studieobjekt. Detta i 
sin tur har lett till att vi lyckats ställa relevanta frågor, i den genomförda 
enkätundersökningen. 

 

4.4 Enkätundersökningens tillvägagångssätt 
I förberedande syfte till enkätundersökningen träffade vi tre av totalt fem IT-
kontaktansvariga för de myndigheter där undersökningen skulle genomföras, för att 
informera dessa om betydelsen av den kommande undersökningen. Detta i förhoppning att 
en så hög svarsfrekvens som möjligt skulle uppnås.  
 
Efter dessa samtal skickades ett e-postbrev, där vårt och KVV: s uppdrag presenterades i 
korta ordalag. I samråd med uppdragsgivaren beslutades att vi skulle stå som avsändare 
för e-postbrevet och inte ledningen för de olika verksamhetsplatserna. Med brevet följde 
även en tydlig beskrivning på hur respondenten skulle gå tillväga praktiskt för att delta i 
enkätundersökningen. En vecka (7 dagar) efter det första mejl-utskicket skickades en 
påminnelse för enkätundersökning ut via ytterliggare ett mejl. De utvalda respondenterna 
hade totalt två veckor (14 dagar) till förfogande för enkätundersökningen. 

4.5 Enkätundersökningens urval 
De respondenter som ingår i studien har alla olika tjänster inom Kriminalvårdverket. 
Respondenterna utsågs i samråd med vår uppdragsgivare. Faktorer som bidrog till valet av 
respondenter var bland annat myndigheternas geografiska placering och dess storlek. För 
att få ett så brett urval av respondenter som möjligt tillfrågades efter uppdragsgivarens 
önskemål olika instanser av myndigheterna, såsom häktes-, anstalts- och frivårds- samt 
administrativ personal. De myndigheter som ingår i studien är följande: 
 

• Helsingborg – 242 användare. 
• Kumla – 370 användare. 
• Linköping – 255 användare. 
• Luleå – 156 användare 
• Norrköping – 370 användare. 
• Stockholm söder – 430 användare. 

 
De utgör totalt 1823 användare och deltagare i enkätundersökningen.  
 

- 22 - 



 

4.6 Utfallsanalys 
Många användare valde att svara på enkäten (268 deltagare) vilket visar på att 
användarhjälp är ett ämne som intresserar och väcker känslor. Trots det höga antalet av 
svar blir svarsfrekvensen låg (15 %), detta på grund av att inbjudan gick ut till ett stort 
antal användare. 
 
Förebyggande åtgärder för att motverka detta utfördes redan på ett tidigt stadium av 
undersökningen. I inbjudan till enkäten följde det med tydliga instruktioner om hur 
respondenten skulle gå tillväga, enkätens syfte redovisades och andemeningen i brevet var 
positiv.  
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5 Resultat från enkätundersökning 
I detta kapitel redovisas de resultat vi erhållit från respondenterna som deltagit i 
enkätundersökningen. Resultatet är kondenserat för att anta en objektiv ståndpunkt. En 
del av frågorna i undersökningen har kommenterats och vidareutvecklats under samtal 
med användare, dessa kommentarer väljer vi att citera under respektive fråga. 
Utformningen på de olika svarsalternativ som fanns att välja på i en del frågor, 
förklaras under respektive resultat. 
 

5.1 Resultat i korthet 
• 

• 

• 

• 

• 

Knappt hälften av användarna utnyttjar i dagsläget de befintliga hjälpfunktionerna i 
applikationerna.  

 
Av dem som använder någon form av användarhjälp är det 86%, som utnyttjar någon 
form av hjälp via datorn. 

 
17% av användarna tycker i dagsläget att de vet var hjälpen till alla program finns. En 
stor del 75%, av användarna hittar endast hjälpen i en del av programmen de 
använder. 

 
11%  av dem som använder hjälp, upplever att applikationen uppdateras vid ändringar. 

 
 

Majoriteten av användarna ställer sig positiva till någon form av centrerad 
användarhjälp. 

 
Nedan presenteras enkätfrågornas resultat fråga för fråga. 
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5.2 Enkätsvar 
 

Fråga 1: 

Har du någon gång utnyttjat användarhjälp?
( Totalt antal svar 268st)

Ja 
125st

Nej 
143st

 
Figur 4 Enkätfråga 1 

 
I denna fråga gavs möjligheten att välja ”Ja” eller ”Nej” som svarsalternativ. Valde 
respondenten ”Nej” som svarsalternativ ombads han att inte svara på frågorna 2-6, utan 
gå direkt på fråga 7. 
 
I de samtal som genomfördes ställdes även en följdfråga som bad användarna att 
kommentera till vilka program de använder eventuella hjälpfunktioner. En vanlig 
kommentar på denna lyder: 
 
”Jag använder lathunden någon enstaka gång per år, i Agresso alltså” 
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Fråga 2:  

Vilken form har den användarhjälp du utnyttjar?
(Totalt antal svar 122st)
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Figur 5 Enkätfråga 2 

 
Frågan var utformad med flersvarsalternativ där respondenten hade möjlighet att välja mer 
än ett alternativ. Dessa alternativ var ”Manualer, lathundar”, ”Hjälpanvisningar i 
programmen”, ”Instruktioner på KrimNet”.  
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Fråga 3: 

Är det enkelt att komma åt dagens hjälp?
(Totalt antal svar 124st)
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Figur 6 Enkätfråga 3 

 
I denna fråga gavs respondenten möjligheten att välja ett av alternativen. Dessa alternativ 
var ”Ja, till alla”, ”Ja, till en del utav programmen”, ”Nej, inte alls”. 
 
I de samtal som genomfördes ställdes följdfrågan som bad användaren att kommentera 
varför respektive varför man inte använder sig av hjälpfunktionerna i programmen. 
Kommentarerna lyder: 
 
”Jag tycker att det är omständligt att använda hjälpen i datorn när man får den i ett nytt 
fönster.” 
 
”Använder den till en del utav programmen framförallt i Agresso för där har vi fått 
lathundar och den brukar alltid ligga bredvid mig.” 
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Fråga 4: 

Förstår du användarhjälpen du använder?
(Totalt antal svar 125st)
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Figur 7 Enkätfråga 4 

 
I denna fråga gavs respondenten möjligheten att välja ett av alternativen. Dessa alternativ var 
”Ja, till alla”, ”Ja, till en del utav programmen”, ”Nej, inte alls”. 
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Fråga 5: 

Upplever du att hjälpen förnyas vid ändringar i 
programmen?

(Totalt antal svar 166st)
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Figur 8 Enkätfråga 5 

 
I denna fråga gavs respondenten möjligheten att välja ett av alternativen. Dessa alternativ 
var ”Ja, till alla”, ”Ja, till en del utav programmen”, ”Nej, inte alls”. 
 
I de samtal som genomfördes ställdes frågan som bad användaren att specificera hur de 
upplever uppdateringar av användarhjälpen. En vanlig kommentar lyder: 
 
”Jag tycker man är sen med ändringar i hjälpen, ibland kan det ta lång tid innan det 
ändras det är därför jag inte kollar på hjälpen så ofta”. 
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Fråga 6: 

Finner du lösningen i användarhjälpen, då du stöter på 
problem?

(Totalt antal svar 128st)
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Figur 9 Enkätfråga 6 

 
I denna fråga gavs respondenten möjligheten att välja ett av alternativen. Dessa alternativ 
var ”Ja, till alla”, ”Ja, till en del utav programmen”, ”Nej, inte alls”. 
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Fråga 7:  

Vad får dig att inte utnyttja användarhjälpen?
(Totalt antal svar 224st)
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Figur 10 Enkätfråga 7 

 
I denna fråga gavs återigen alla respondenter möjligheten att svara på frågan. Frågan var 
utformad med flersvarsalternativ, där respondenten hade möjlighet att välja mer än ett 
alternativ. Alternativen var ”Förstår den inte”, ”För svårt att hitta den”, ”Behöver den 
inte”, ”Det finns ingen”.  
 
I de samtal som genomfördes ställdes en följdfråga i vilken användarna bads att utveckla 
vad som får dem att inte utnyttja användarhjälpen. Kommentarerna lyder: 

 
”Behöver den inte, kan klara mig utan den. Jag tycker jag är en van användare och 
känner igen mig i programmen. 
 
”Erfarenhet har arbetat här i fem år”.  
 
”För svårt att hitta till den”. 
 
”Lite jobbigt språk ibland, kanske för att jag inte fattar en del datatermer”. 
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Fråga 8: 
 
I enkäten fick respondenterna möjligheten att ge förslag på hur de vill att användarhjälpen 
skall presenteras i framtiden. Några av de inkomna svaren presenteras i form av citat 
nedan och är hämtade direkt från enkätundersökningen: 

 
”Mer pedagogisk. Instruktioner steg för steg, tydligt, enkelt”. 
 
”KrimNet - presentation för varje program, med sökmöjlighet”. 
 
”Mer interaktiv hjälp där förklaringarna vid behov kan presenteras när man 
befinner sig i exempelvis en ifyllnadsruta”.  
 
” Någonstans där all användarhjälp är samlad under en och samma rubrik. Ska 
vara enkelt att hitta!”. 
 
”På begriplig svenska, svårt för en okunnig att förstå en del datatermer”. 
 
” Instruktioner liknande "dummies"! Mycket mer felsökningar - eftersom det oftast 
när man gjort fel man behöver hjälp”. 
 
” Sökmotor utformad efter "vardagsdatasvenska" Många användare saknar 
utbildning i programmen och har därför svårt att veta vad de ska skriva i "sök". 
Använd vanliga människor för att utforma program och dess sökmotorer - inte 
experter.” 
 
”Att en blänkare läggs ut när uppdateringar i manualer har gjorts”. 
 
”Egen portal med frågor och många sökord”. 
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Fråga 9: 

Skulle det underlätta för dig om användarhjälpen 
samlades till en och samma plats?

(Totalt antal svar 265st)Nej 
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Vet ej 
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Figur 11 Enkätfråga 9 

 
I denna fråga gavs respondenten möjligheten att välja ett av alternativen. Dessa alternativ 
var ”Ja”, ”Ja, eventuellt”, ”Vet ej”, ”Troligtvis inte”, ”Nej”.  
 
I de samtal som genomfördes ställdes följdfrågan varför man svarat som man gjort. 
Exempel på kommentarer:  

 
”Då vet man var man ska leta någonstans”. 
 
”Eventuellt men jag skulle nog vilja kunna mera grundläggande saker om datorn först”. 
 
”Jag bryr mig inte, kommer inte använda den” 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de många frågor väckts och fått svar under arbetets gång. 
Valda resultat ur enkätundersökningen diskuteras utifrån de definitioner och teorier 
som presenteras i referensramen. Resultaten kommenteras även av oss som författat 
uppsatsen. 

6.1 Enkätsvarsdiskussion 
Arbetsnamnet tillika frågeställningen på vår fallstudie har varit ”Centrerad 
användarhjälp?” . Även frågor som rör; användarnas behov av centrerad användarhjälp, 
kartläggning av dagens hjälpfunktioner, användarnas kunskap och utbildning inom 
berörda applikationer på KVV, har varit aktuellt i studien.   
 
För att besvara dessa frågor behövde vi finna svar på om användarna utnyttjar dagens 
användarhjälp överhuvudtaget. Det visade sig att endast 43 % av de av de svarande i 
enkätundersökningen använder någon form av användarhjälp. I vår definition av 
användarhjälp, som gick ut i det brev till respondenterna, ingick manualer, lathundar, 
hjälpanvisningar i programmen och instruktioner på KrimNet. 
 
Vår uppfattning innan enkätundersökningen genomfördes var att en klar majoritet av 
användarna utnyttjar de hjälpfunktioner som finns att tillgå applikationerna.  
Uppfattningen visade sig stämma till en början av enkätundersökningen, men efter den 
påminnelse som gick ut till respondenterna, sju dagar efter det första utskicket, svängde 
svaren till att en majoritet av respondenterna svarade att de inte använder sig av de 
hjälpfunktioner som tillhandahålls.  
 
Vår upplevelse är att det är en annan typ av datoranvändare som svarade på enkäten efter 
enkätpåminnelsen. Dessa är användare i verksamheten som inte utnyttjar datorn och dess 
hjälpfunktioner särskilt ofta utan är användare som har en bristande kompetens på de 
applikationer de skall utföra sin arbetsuppgift med, den typ av användare vi valt att kalla 
vårdare. Detta kopplar vi till det resonemang Allwood för kring användarhjälp se avsnitt 
2.5.1. Det kan även vara den kategorin av användare vi valt att kalla 
administrativpersonal som inte behöver ta del av användarhjälp i sitt umgänge med 
applikationerna.  

 
Vid den genomförda inventering av användarhjälp som skedde i startskedet av 
uppsatsarbetet, framkom att det är stor skillnad på förekomsten av hjälpfunktioner i de 
olika applikationer som finns i verksamheten. Detta innebär att viss hänsyn måste tas vid 
en tolkning av frågeställningen, huruvida det är enkelt att komma åt dagens hjälp eller inte 
då detta resultat inte ger användaren utrymme att förklara i vilka applikationer den 
använder sig av hjälpfunktionerna.  
 
Vetskapen om detta; samt den bild vi tagit del av genom informella samtal med 
användare, resulterar att vi kan se att de som upplever att de kommer åt hjälpen i 
applikationerna är de användare som arbetar på platser i verksamheten där egna lathundar 
tillverkats.  
 
Med tanke på att det är en liten del av dem som deltagit i enkätundersökningen som 
utnyttjar användarhjälpen, observerar vi att det kan bero på att endast en del av de 
anställda vet var de hittar användarhjälpen. Detta motsäger Nielsens definition av 
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användbarhet där han i tionde punkten nämner att användarhjälpen skall vara enkel att 
vara enkel att finna, fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta steg-för-
steglösningar. Allwoods aspekt av användarvänliga hjälpfunktioner, säger även han att när 
användaren råkar ut för problem bör det finnas hjälpresurser tillgängliga. 
 
I en av enkätundersökningens frågor var vi intresserade av att veta om de som använder 
sig av applikationen har rätt kunskap för att kunna använda sig av den eventuella hjälp 
som finns att tillgå och om de upplever att de förstår den hjälp som finns tillgänglig. 
Svaren vi fick in tolkar vi som att man till viss del förstår de hjälpfunktioner som används, 
men långt ifrån alla. Detta tror vi kan bero på flera olika faktorer. Faktorer som allmän 
datorkompetens och speciell dataterminologi anser vi är orsaker till att man inte förstår 
den användarhjälp som är knuten till applikationen. Vikten av god utbildning i 
applikationen ger användaren möjlighet att utnyttja de hjälpfunktioner som tillhandahålls 
på ett effektivt sätt.  
 
Vårt resonemang stöds av Allwoods definition på användbarhet där han tydliggör vikten 
av god användarkompetens, se avsnitt 2.5.1. Nielsen, se avsnitt 2.5.2, diskuterar även han 
kring ovanstående fråga i sin definition av användbarhet. Han påvisar att hjälpfunktioner 
inte skall innehålla irrelevant eller sällan använd information på grund av att denna 
information tävlar mot relevant information. Hjälpfunktionerna skall framförallt vara 
skrivna på begriplig svenska.  
 
Detta stöds även i frågan användarna fick i då de fick möjligheten att svara på hur de 
skulle vilja se att användarhjälpen presenterades i framtiden. Av de svar som inkommit 
kan man se att många i verksamheten tycker att användarhjälpen skall vara på ”ren” 
svenska. 
 
Vi var även intresserade av att veta huruvida verksamheten sköter uppdateringen av 
hjälpfunktioner vid förändringar i applikationen, för att vi tror att en centrad 
användarhjälps fördel ligger i att den uppdateras kontinuerligt. Vår tolkning av 
användarnas svar är att dagens hjälp inte uppdateras i den utsträckning den borde. Vi anser 
att uppdateringar i hjälpfunktionerna är en lika självklar del som en uppgradering av 
applikationen. Vi ser att det råder en stor brist på aktuella och uppdaterade hjälpfunktioner 
i vissa av de applikationer som används. Detta bekräftas även av ett samtal med en 
användare som menar att han inte använder sig av någon form av användarhjälp, då den 
oftast är obefintlig eller tar lång tid innan den uppdateras.  
 
I Löwgrens definition på användbarhet, se avsnitt 2.5.3, hittar vi ett antal huvudbegrepp 
som går att knyta till det aktuella resonemanget. Ett av de huvudbegrepp som står i 
relation med frågan är begreppet effektivitet, där man kan ifrågasätta möjligheten för 
användaren att använda sig av en applikation som inte har en tillräckligt uppdaterad 
hjälpfunktion. Att hjälpfunktionen inte är uppdaterad skapar irritation hos användaren och 
skadar därmed användarens attityd gentemot programmet vilket även det är ett begrepp 
som ingår i Löwgrens REAL-modell. 
 
Vad tycker då användarna om att samla den befintliga användarhjälpen på en och samma 
plats? Vi tolkar användarnas inställning till centrerad användarhjälp som mycket positiv 
och att det är någonting många användare som genomfört enkätundersökningen tror sig 
vara i behov av. Vi anser dock att verksamheten bör göra andra prioriteringar innan detta 
är aktuellt för vidare diskussion, mer om detta i vår slutsats. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel kommenteras kort de framtida förslag vi som uppsatsförfattare ger 
verksamheten. 

7.1 Författarnas förslag… 
Under uppsatsens bearbetning har det framkommit att många ställer sig positiva till att 
användarhjälpen centreras. Men frågan är inte så enkel. Anledningen till att användarna 
upplever dagens användarhjälp som bristande grundar sig i ett problem med många 
bottnar.  
 
Saker verksamheten måste åtgärda i framtiden är att de individer som använder dagens 
hjälpfunktioner känner sig osäkra i det de gör. Vi anser att det är resultatet av bristande 
kompetens på grund av minimal utbildning i de programmiljöer de arbetar i, som gör att 
de inte använder sig av någon hjälpfunktion eller vet vart de finns.  
 
Förståelsen för varför man gör det man gör och vilka konsekvenser som följer om man 
inte gör det, måste även det uppmärksammas. Detta för att öka självförtroendet hos dem 
som använder sig av applikationerna, vilket gör att de blir mer positivt inställda till att 
använda datorer och applikationer i sitt dagliga arbete. 
 
För att verksamheten skall dra nytta av en funktion där användarhjälpen är centrerad, 
föreslår vi till KVS att en kraftig höjning av den allmänna datorkompetensen hos 
användarna genomför inom det snaraste. 

 
KVS bör möta användarnas krav och synpunkter som presenteras i denna rapport, för att 
nå ut med en ny hjälpfunktion. Därför föreslår vi att en gemensam diskussion kring 
verksamhetens användarhjälp inleds. Grupper som berörs av den är Användarstöd – 
Systemförvaltare, IT-inspektörer och inte minst Användarna av den tänkta funktionen.  
 
Uppbyggnaden av användarhjälpen som en webbaserad - tjänst i form av en trädstruktur 
och sökfunktion samt en tydlig ingång till användarhjälpen från intranätets startsida, har 
uppfattats positivt från alla håll och är något vi rekommenderar att hålla fast vid för 
framtida utformning. 

 
Utformningen av användarhjälpen bör enligt oss och i enlighet med de användare vi har 
talat med, vara utskriftsvänlig och uppdateras kontinuerligt när förändringar genomförs i 
applikationer. Återkommande önskemål från användare och systemförvaltare är att man 
med en enkel ”knapptryckning” i applikationen skall komma till hjälpen, rörande det 
applikationsavsnitt man arbetar i. Detta är även en rekommendation från oss. 
 
Återigen vill vi påvisa vikten av att vidta åtgärder inom alla dessa områden, innan vidare 
arbete med att utveckla en centrerad användarhjälp blir aktuellt. 
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Bakgrund 
 
Vilken hjälp/information finns att tillgå idag i de olika verksgemensamma programmen som 
exempelvis KLAS, FRAS, AGRESSO, RESPONS, PirSlör etc.? Hjälpen och informationen 
ligger utspridd på olika ställen vilket gör att det är svårt för användarna att hitta den hjälp de 
behöver. Så långt som möjligt borde man försöka presentera den hjälp som finns på ett och 
samma ställe. 
 
I ServiceDesk finns möjlighet att märka ett ärende så att det blir sökbart för våra användare, 
dessa ärenden ska då vara av den typen att de är ofta förekommande och lösningen så enkel 
att användaren själv skulle kunna lösa problemet med ärendet som grund. Hur integrerar vi 
den hjälpen med annan hjälp inom KVV? 
 

Idé och mål 
Att kunna presentera den hjälp som finns för de olika programmen på ett och samma ställe 
och få våra användare att hitta dit för att hitta hjälp till självhjälp innan kontakt tas med 
internsupport eller systemförvaltare. Det gäller inte bara ”fel” utan även svar på vanliga 
frågeställningar om våra system eller vår tekniska miljö. 
 

Verksamhetsnytta 
Om våra användare vet vart de ska vända sig för att söka hjälp/information finns en möjlighet 
att både höja kompetensen ute hos användarna samt minska antalet 
felanmälningar/förfrågningar till internsupport, systemförvaltare, Agressojouren m.fl. 
Samtidigt minskar belastningen även på den lokala IT-organisationen. 
 

Avgränsningar 
Genomförandet blir först en begränsad försöksverksamhet. 
 

Tidplan 
Förslag framtaget till första kvartalet 2004. Själva genomförande av förslaget borde kunna 
avslutas till tredje kvartalet -2004. 
 

Resurser 
Uppdraget kommer att bedrivas dels av Turid Hellberg och Barbro Gustafsson på 
Användarstöd, dels av Jens Becker och Johan Rydberg från ASP-utbildningens 3:e år som ska 
skriva en C-uppsats inom området Informatik.  
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 UPPDRAGSBESKRIVNING Diarienr 
Kriminalvårdsstyrelsen Datum  
IT-enheten 2003-10-15 Dokumentid 
Ärende Utfärdat av  
FAQ Turid Hellberg Sidan - 3 - av 4 
 
De resurser som krävs är i första hand tid för inblandade personer då det just nu inte finns 
något som talar för kostnader för hårdvara mm. 
 
 
Projekt-/uppdragsroll Namn Mantid (dagar) Kostn

ad 
Utredare. Jens Becker 20  
Utredare. Johan Rydberg 20  
Uppdragsledare. Turid Hellberg 40  
Uppdragsdeltagare. Barbro Gustafsson 40  
Representanter för 
förvaltningsorganisationerna; 
Klas, Respons, Agresso, 
Krimnet. 

 2 dagar/representant.  
 

Representanter från 363 och 
teknik/systemutvecklarna samt 
blankettfunktionen. 

 2 dagar/representant.  

Representanter från lokala IT-
organisationerna. 

 1 vecka  

Administratör i ServiceDesk.  5 dagar  
 
 

Förväntade effekter 
Snabbare felavhjälpning. 

Finansiering 
Uppdraget finansieras inom ramen för löpande driftverksamhet. 
 

Risker 
 

Kompletterande uppgifter - uppdragsgivarens krav och önskemål 
 

Önskemål/krav uppdragets prioritering 
Prioritering:  X Resultat  Tid X Kostnad  
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