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Sammanfattning 

Följande studie är en kvalitativ användbarhetsstudie där syftet har varit att hitta eventuella 

användbarhetsproblem i systemet Pulsen Combine och diskutera eventuella konsekvenser av dessa. 

Detta har gjorts genom att genomföra användartest där metoden think aloud använts med hjälp av 

deltagare ur tre representativa grupper: yngre låginkomsttagare, äldre och personer med 

funktionshinder. Resultaten visar på att det finns användbarhetsproblem i systemet som alla får olika 

konsekvenser. I vissa fall påverkas deltagarna inte nämnvärt av de existerande problemen. I andra 

fall kan deltagarna inte slutföra de uppgifter de påbörjat och i de värsta av fall tror sig deltagarna har 

slutfört en uppgift på ett korrekt sätt men då uppgiften i själva verket har misslyckats. Utöver detta 

visar även resultaten på eventuella skillnader i hur deltagare ur de olika grupperna ser på dels 

systemet men också på sig själva i relation till systemet. 
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Bakgrund  

Socialtjänsten är en kommunal instans som regleras av socialtjänstlagen SOL (2001:453). Lagen tjänar 

till att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt 

deltagande i samhällslivet (SOL 1:1). Det är varje kommun som själv ansvarar för socialtjänsten inom 

den aktuella kommunen och ska se till att de som vistas i kommun får den hjälp och det stöd som de 

behöver.  

Socialtjänstlagen har särskilda bestämmelser för ett visst antal olika grupper i samhället. Dessa är 

barn och ungdomar, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, personer som 

vårdar eller stödjer närstående och brottsoffer. Bestämmelserna reglerar att personer ur nämnda 

samhällsgrupper skall få tillgång till stöd och hjälp. 

För de grupper som nämnts skall varje kommuns socialtjänst erbjuda diverse former av stöd. Dessa 

är bland andra att se till att det finns tillgång till familjehem och hem för vård, aktivt se till att 

missbrukare får den vård och hjälp som de behöver för att bli fri från missbruket och samverka med 

olika samhällsorganisationer i frågor som rör barn som på något sätt far illa. Detta är några av de 

olika sorters stöd som socialtjänsten i varje kommun skall kunna erbjuda de medborgare som 

befinner sig i någon av de tidigare nämnda grupperna.    

Pulsen Combine 

Det Boråsbaserade IT-företaget Pulsen AB har sedan några år tillbaka varit i utvecklandet av ett nytt 

system för socialtjänsten i Sverige. Systemet består av tre delsystem; en del som är till för de som 

arbetar på socialtjänsten och handlägger diverse ärenden, en del för medborgare där dessa kan 

ansöka om olika sorters stöd vid behov och slutligen en del för de olika företag som socialtjänsten 

anlitar för att agera stöd åt de medborgare som fått sina ansökningar beviljade. Exempel på ett 

sådant företag kan vara ett taxibolag som agerar färdtjänst åt en äldre person på uppdrag av 

socialtjänsten.  Pulsen Combine kan helt enkelt ses som socialtjänsten på internet. 

På uppdrag av Pulsen AB har den del som är utvecklad för medborgarna användbarhetstestats med 

hjälp av ett flertal användargrupper. Detta delsystem är helt webbaserat och kommer i framtiden att 

finnas tillgängligt från den aktuella kommunens hemsida och på så sätt tillgänglig för alla. Tanken 

med systemet är att alla Sveriges medborgare skall kunna logga in, med hjälp av ett personligt bank-

id, och kunna genomföra olika ansökningar eller anmälningar. Exempel på olika ansökningar som 

systemet tillhandahåller är bland andra möjligheter att ansöka om ekonomiskt bistånd, färdtjänst 

eller personlig assistans. Exempel på olika anmälningar som kan göras är att anmäla oro för att ett 

barn far illa eller en vuxen far illa. Systemet, som det ser ut idag, ger även användarna möjlighet att 
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till exempel kontakta socialtjänsten genom att skicka meddelanden, skapa en överblick över hur 

beslutsprocessen ser ut gällande någon av medborgarens ansökningar, skapa en kalender över 

händelser som är relaterade till socialtjänsten och lämna samtycke om att information om diverse 

ärenden lämnas ut till andra, till exempel en närstående. Detta är några av de funktioner och tjänster 

som systemet erbjuder användare i dagsläget.  

Syfte    

Syftet med studien är att undersöka om det kan hittas användbarhetsproblem i systemet Pulsen 

Combine med hjälp av metoden think aloud. Detta undersöks genom att observera personer ur 

grupperna  äldre, yngre låginkomsttagare och personer med funktionshinder när de interagerar med 

systemet.  

Teoretiskt ramverk  

Vad är användbarhet? 

Användbarhet är enligt ett flertal författare en avgörande faktor i interaktionen mellan system och 

människa (Nielsen, 1993; Shneiderman, 1980; Ottersten & Berndtsson, 2002; Dumas & Redish, 1994). 

Nielsen beskriver även användbarhet som en viktig del i vad han kallar system acceptability, det vill 

säga ett systems acceptans, vilket är en uppfattning som delas av Shneiderman (1980).  Ett systems 

acceptans innebär i sin tur hur väl systemet kan tillgodose de behov och krav användare och 

beställare kan tänkas ha, där hänsyn inte bara tas till användbarhet utan även till ekonomiska, sociala 

och praktiska faktorer (Nielsen, 1993).  

Användbarhet har kommit att spela en allt större roll i utvecklandet av nya system. Allteftersom 

antalet system, datorer och framförallt användare, blivit fler har högre krav ställts på de olika 

gränssnitt som bryggar interaktionen mellan system och användare. Tidigare kunde höga krav ställas 

på användare eftersom dessa var få och använde systemen för mycket specifika uppgifter, som 

experter. Numer används ett enormt antal olika system dagligen, både privat och professionellt, av 

både experter och nybörjare (Nielsen, 1993).  Ottersten och Berndtsson skriver att det så sent som i 

slutet av 1980-talet knappt fanns några publika IT-tjänster för allmänt bruk, då de flesta system var 

tvungna att användas, vilket gjorde att fokus på användbarhet var mindre viktigt. De problem som 

detta gav upphov till, fortsätter Ottersten och Berndtsson, var förhöjda kostnader, bland annat på 

grund av att fel begicks och arbetsuppgifter tog onödigt lång tid att genomföra (Ottersten och 

Berndtsson, 2002). Användbarhet är, med andra ord, inget man längre kan ignorera utan måste 

prioritera.  
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Då fler och fler personer använder system och datorer ställs krav på att dessa system går att använda 

på ett tillfredställande sätt, menar Nielsen. Framförallt har IT-produkter tagit steget in i människors 

vardag vilket gjort att konkurrens uppstått mellan företag vilket tvingat fram ett behov av mer 

kunskap kring användbarhet (Nielsen, 1993; Ottersten & Berndtsson, 2002). Det är inte bara så att 

detta genererar fler nöjda användare, men också stora summor pengar. Bland annat tar Nielsen upp 

exempel på ett stort mjukvaruföretag som under den första dagen efter en omdesign tjänade 41 700 

dollar genom att göra inloggningen i ett säkerhetsprogram snabbare (Nielsen, 1993).  

Nielsen fortsätter med att säga att användbarhet är hur väl användare kan nyttja den funktionalitet 

som erbjuds av ett system. För att ett system ska kallas användbart skall det enligt Nielsen uppfylla 

fem villkor som kan ses i Figur 1.   

 Lätt att lära sig: Systemet skall vara enkelt att lära sig så att användaren snabbt skall kunna 

börja använda systemet.    

 Effektivt att använda: När en användare lärt sig att använda systemet skall det vara effektivt 

och snabbt så att användaren kan uppnå så hög produktivitet som möjligt. 

 Lätt att komma ihåg: Ett användbart system skall för användaren vara lätt att komma ihåg så 

att denne kan återvända till systemet efter längre uppehåll i användandet och ändå snabbt 

uppnå en hög produktivitet.  

 Innehålla ett lågt antal fel: Systemet skall vara utformat så att det innehåller så få fel som 

möjligt, där ett fel definieras som en handling som inte uppnår det önskade resultatet. 

 Subjektivt behagligt: Användaren skall tycka att systemet är trivsamt att använda. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1 – Nielsens modell över system acceptability och då även användbarhet.  
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Som det går att läsa ur Nielsens fem villkor och ur figur 1 ligger fokus på användaren inom 

användbarhet. Det är dessa man skapar produkten för och det är dessa som i slutändan avgör hur väl 

produkten fungerar. Nielsen nämner att ”att känna användaren” (egen översättning) är den mest 

fundamentala riktlinjen gällande skapandet av användbarhet – en uppfattning som delas utav många 

andra författare (Nielsen, 1993; Goodwin, 2009; Ottersten & Berndtsson 2002). Huruvida en design 

är lyckad eller inte kan ses genom att titta på om exempelvis användarnas produktivitet uppnår 

något fördefinierat mål eller hur trygga användarna känner sig i interaktionen med systemet. Den 

ideala designen utav system skall presentera exakt den information som användaren behöver för 

tillfället, och inte mer för att säkerhetsställa en produktiv och effektiv användning (Nielsen, 1993; 

Goodwin, 2009). 

Nielsen nämner även att ett system skall ”tala användarens språk” (egen översättning) för att 

förenkla interaktion för användaren men också hjälpa användaren att förebygga handlingar som 

leder till fel, där fel definieras som en handling som inte uppnår ett önskat resultat (Nielsen, 1993).  

Att tala användarens språk innebär även att använda metaforer som kan förstås av användaren och 

uttryck som kan hända vara specifika för den aktuella målgruppen. Poängen är, enligt Nielsen, att 

hitta ett språk som främjar väl fungerande interaktion mellan användaren och system. 

En annan viktig aspekt är enligt Nielsen återkoppling från systemet till användaren (eng. Feedback , 

egen översättning). Ett system skall alltid kontinuerligt informera användaren om vad det gör och hur 

det tolkar användarens input.  Den återkoppling som ges skall vara både negativ och positiv, alltså 

fungera både då användaren gör något som av system ses som fel men också som rätt. 

Utvärdering av användbarhet 

Fastställandet av användbarhet kan göras på flera olika sätt; expertutvärdering, heuristisk 

utvärdering och användartest är några exempel (Nielsen, 1993; Dumas & Redish, 1994, Ottersten & 

Berndtsson, 2002). Enligt Nielsen är användartest den mest fundamentala utav de metoder som finns 

att tillgå och fortsätter med att säga att användartestet till viss del är en metod som inte går att 

ersätta utav någon annan på grund av att utvärderaren får direkt tillgång till hur användaren 

interagerar med en produkt och då även indirekt de problem som potentiellt finns (Nielsen, 1993).  

Tester kan genomföras både med personer som räknas som experter eller som nybörjare – detta 

beror på vilket typ av system som undersöks och vilka de tänkta slutanvändarna är (Nielsen, 1993: 

Dumas & Redish, 1994). Är systemet en vidareutveckling av en programvara som används av 

operatörer på kärnkraftverk eller ett ordbehandlingsprogram för privatpersoner? För att få fram data 

som stödjer vidareutvecklingen av systemet är det mycket viktigt att veta för vem systemet är tänkt 

(Nielsen, 1993; Jaspers, 2009; Goodwin, 2009). Antalet användare som får utvärdera ett system kan 
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vara mycket olika, men enligt en studie utförd av Nielsen och Landauer räcker 3-5 personer för att 

hitta majoriteten, närmare 85 %, av de problem som finns i ett system (Nielsen & Landauer, 1993). 

En liknande uppfattning uttrycks av Tullis och Albert (2008) då de skriver att större 

användbarhetsproblem kan hittas av mindre grupper av deltagare, 3-4 personer, men att de mindre 

och mer specifika problemen antagligen inte uppmärksammas. Detta är dock en uppfattning som har 

utmanats av bland annat Spool och Schroeder (2001), då de fann att endast 35 % av de 

användbarhetsproblem som fanns på en webbplats uppmärksammades av de första fem användarna 

(Spool & Schroeder, 2001). Dock har ett flertal författare funnit att 3-5 användare är tillräckligt för att 

hitta majoriteten av användbarhetsproblem på webbplatser, däribland Nielsen och Landauer (1993), 

som nämndes tidigare, men även Virzi (1992) och Lewis (1994).  

Testspecifika uppgifter 

Vid användartest får personer som kan tänkas använda systemet när det är i drift utföra diverse 

uppgifter. Enligt Nielsen (1993) och bland annat Ottersten och Berndtsson (2002) är det viktiga när 

man skapar uppgifter som deltagare ska utföra att göra dessa representativa för vad systemet 

kommer att användas för i slutändan. Det är även viktigt att uppgifterna utformas så att de viktiga 

och ”rätta” delarna i systemet testas. Svårighetsgraden bör ligga på en nivå så att deltagaren kan 

klara av uppgifterna – inte för lätta och inte för svåra. Detta är en uppfattning som även delas utav 

Ottersten och Berndtsson (2002). För att måla ett exempel kan man tänka sig att en webbaserad 

klädesaffär testas genom att en användare får genomföra ett köp av en vara, det vill säga en uppgift 

som dels är anpassad för en trolig slutanvändare men också en uppgift som vid användande kan ge 

relevant information för hur användbart systemet är.   

Think aloud 

Ofta i utvärdering av system eller produkter med hjälp av användartester används den så kall ade 

think aloud-metoden (hädanefter omnämnd som TA) (Nielsen, 1993; Jaspers, 2009). Metoden har 

rötter inom psykologin där den ursprungligen utvecklades. TA- metoden innebär att deltagarna själva 

får verbalisera hur de tänker kring till exempel ett problem, vilket innebär mindre utrymme för 

eventuella feltolkningar som en observatör kan tänkas göra (Someren, Barnard och Sandberg, 1994) . 

Det är inte heller tillräckligt att be personer beskriva hur de utför specifika uppgifter, menar Someren 

et. al, eftersom människor generellt sett inte är vana vid att förklara vad de gör när de utför en 

uppgift, utan endast att utföra uppgiften.     

TA fokuserar kring kognitiva processer, ofta berörande problemlösning som enligt Someren et. al 

(1994) definieras som en form av kognitiv process som är målinriktad, kräver uppmärksamhet och 

koncentration. Lösningen på problemet skall inte kunna hittas direkt utan kräver ett 



Björn Larsson  Kandidatuppsats 
871210-4036  729G30 
 

10 
 

flerstegsresonemang, där vissa steg i sin tur leder vidare till andra steg som inte behöver bidra till en 

lösning. De data som genereras används senare för att skapa modeller över de kognitiva processer 

som studerats, vilka är produkten av think aloud metoden.  

I utvärderingen av system kan metoden användas för att dels få tillgång till användarens strategier 

för att lösa en uppgift, men också användas för att få information om hur själva uppgiften utförs. Det 

ger även en bild över hur användaren tolkar systemet både i detalj och i sin helhet (Nielsen, 1993; 

Jaspers, 2008). Med kunskap om hur användaren tänker kring de uppgifter som genomförs kan 

systemet anpassas till att stödja de kognitiva processer som har modellerat utifrån de data som 

samlats in.  

Användartester med TA genererar kvalitativa data eftersom det som samlas in är upplevelser och 

tankar, vilket Nielsen nämner som den största styrkan hos metoden (Nielsen, 1993).  Självklart har 

metoden även nackdelar, där Nielsen nämner att en utav dessa är att det är svårt att mäta de data 

som samlas in. En annan, som till större del snarare är en fara, är att inte lita för mycket på 

användarens egna teorier om varför ett problem uppstår och hur man kan åtgärda det. Det viktiga är 

att istället att fokusera på vad användaren gör så att utvärderaren senare kan göra tolkningar om 

varför något går fel. Information om vad användaren gör eller var användaren tittar ger enligt Nielsen 

(1993) en bättre bild av vad problemet är, så att man senare kan utföra ändringar så att problemet 

inte uppstår. Ytterligare en eventuell nackdel, som Jaspers nämner, är att de data som samlas in alltid 

är subjektiva. Just därför, menar Jaspers, är det mycket viktigt att de användare som utvärderar ett 

system med TA är representativa för de slutanvändare systemet har (Jaspers, 2008).  

Frågeställningar  

Frågeställning ett: Uppstår det för deltagarna ur användargrupperna några användbarhetsproblem 

och isåfall vilka? 

Frågeställning två: Uppstår det några användbarhetsproblem som är specifika för de tre grupperna 

och isåfall vilka?  

Frågeställning tre: Vad får dessa potentiella användbarhetsproblem för konsekvenser, om några? 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast studera det ovanstående syftet hos tre användargrupper: äldre 

personer, yngre låginkomsttagare och personer med funktionshinder. Detta på grund av att dessa tre 

grupper skiljer sig markant gällande förmodad datorvana och förmodad erfarenhet av socialtjänsten. 
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I studien diskuteras inte heller några tekniska lösningar, till exempel i form av programmeringskod, 

och inga skisser kommer att presenteras.  

Metod 

Nedan presenteras den metodik som använts för att bland annat få tag på deltagare, genomföra 

utvärderingar, analysera data samt vilket material som nyttjats i arbetet. 

Övergripande om metoden 

Studien som genomförts är en användbarhetsstudie där deltagare ur tre användargrupper, som 

systemet bland annat är utvecklat för, fått genomföra ett antal uppgifter i interaktion med systemet. 

Innan och under uppgifterna har deltagarna uppmanats att ”tänka högt” enligt metoden think aloud.  

Urval 

För att identifiera användargrupper inspekterades systemet och socialtjänstlagen av författaren. 

Eftersom systemet är utvecklat av Pulsen i samråd med socialtjänsten ansågs det att de 

användargrupper som kunde indentifieras direkt genom att läsa socialtjänstlagen inte behövdes 

ifrågasättas, då dessa enligt lag skall erbjudas stöd. Gällande användargruppen yngre 

låginkomsttagare baserades detta på en undersökning som gjorts utav statistiska centralbyrån. 

Undersökningen visade att yngre låginkomsttagare är en mycket stor grupp som söker till 

socialtjänsten för ekonimiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2009). Efter inspektion av socialtjänstlagen, 

statistik och efter samtal med kontaktpersonen på Pulsen AB utformades tre användargrupper: 

 Äldre personer i behov av stöd. Till exempel i form städhjälp eller färdtjänst. 

 Yngre låginkomsttagare i behov av ekonomiskt stöd. 

 Personer med funktionshinder i behov av till exempel en personlig assistent. 

För att komma i kontakt med personer ur de tre ovan nämnda användargrupperna användes främst 

telefon och e-mail som verktyg. Detta resulterade i totalt nio deltagare; fem låginkomsttagare, tre 

äldre och en person med funktionshinder. Av de fem låginkomsttagarna var tre män och två kvinnor 

och ålderspridningen låg mellan 21 och 23 år. Dessa var alla studerande vid Linköpings universitet. Av 

de äldre var två män och den tredje var kvinna. Åldrarna mellan dessa tre varierade mellan 73 och 76 

år. Personen med funktionshinder var en 25 år gammal rullstolsburen man som även han var 

studerande.  
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Datainsamling 

De data som samlades in var kvalitativ då den frågeställning som formulerats behandlade upplevelser 

och synsätt, vilka är svåra att beräkna. För att samla in data genomfördes observationer under 

utvärderingarna, vilka följdes av kortare semistrukturerade intervjuer.  

För att få fram relevant data utformades ett antal uppgifter och intervjufrågor. Uppgifterna skapades 

med Nielsens teorier i åtanke – det vill säga att uppgifter bör vara anpassade efter det syfte i vilket 

användarna kommer att använda systemet, samt så att relevanta delar i systemet utvärderas. 

Beslutet om vilka delar som ansågs vara relevanta togs av författaren på inrådan av kontaktpersonen 

på Pulsen AB.  

Data samlades in av författaren, som figurerade som testledare, och utav en observatör. De 

inspelningar som gjordes av utvärderingarna användes för att revidera den data som samlades in. 

Ifall något var osäkert eller om testledare eller observatör glömt att nedteckna något undersöktes 

det inspelade material för att få svar. De protokoll som fördes var över observerat beteende och 

kommentarer från deltagare.  

Material 

Utvärderingarna genomfördes på ett kontor på Institutionen för Datavenskap, IDA, på Linköpings 

universitet. För de äldre genomfördes utvärderingar på ett seniorcenter i Linköping. 

Det material som användes under utvärderingarna var en dator som användaren nyttjade för att 

interagera med systemet. Datorn var en bärbar HP Compaq och till denna kopplades en datormus för 

att deltagaren inte skulle behöva använda datorns inbyggda pekplatta, vilket bedömdes skulle 

försvåra interaktionen. De webbläsare som användes för att få tillgång till systemet var Mozilla 

Firefox version 3.6 och internet explorer version 8.0. 

Ytterligare en datorskärm kopplades in till den bärbara datorn, och denna skärm filmades under 

utvärderingen med hjälp av en filmkamera av märke Canon så att interaktionen kunde dokumenteras 

utan att deltagaren behövde synas på bild.   

För att komma åt systemet användes ett falskt bank-ID som erhållits från kontaktperson på Pulsen 

AB. Utöver detta fick deltagarna en utskriven version av de instruktioner de fick under utvärderingen.   

Observationer och verbal information som deltagare uttryckte nedtecknades av observatör och viss 

mån testledare på papper med penna. 



Björn Larsson  Kandidatuppsats 
871210-4036  729G30 
 

13 
 

Procedur 

Utvärderingarna inleddes med att deltagaren blev informerad om att medverkandet var helt frivilligt 

och att utvärderingen kunde avbrytas när som helst utan att deltagaren behövde motivera detta. 

Detta följdes av att testledaren informerade om en extra skärm som under utvärderingarna kom att 

filmas. Det faktum att endast den extra skärmen filmades och att deltagaren inte syntes på bild 

framhölls tydligt. Utöver detta informerades deltagaren om utvärderingens upplägg, att de skulle 

tänka högt under hela utvärderingen. Deltagarna informerades även om att de inte behövde slutföra 

uppgifterna om det var så att de tyckte att alla möjligheter hade undersökts och inget sätt att kunna 

komma vidare hittats. Varje deltagare erbjöds även en biobiljett som tack för sitt medverkande, och 

informerades om att namn och telefonnummer skulle behöva lämnas för att en biobiljett skulle 

kunna ges. Dock skulle denna information endast användas för revision hos Pulsen AB, och 

uppgifterna skulle förbli hemliga utöver detta. Detta sades uttryckligen till varje deltagare så att de 

själva kunde ta ett informerat beslut. 

Observationerna genomfördes med en testledare som gav deltagarna ett antal uppgifter, en åt 

gången, samtidigt som observatör observerade deltagaren. Beteende och verbal information 

nedtecknades av observatören och till viss del även av testledaren, i den mån det fanns tid över.  

Efter informationen påbörjades utvärderingen med att deltagarna ombads välja en webbläsare att 

använda. Valet av webbläsare påverkade hur systemet betedde sig eller såg ut i mycket liten 

utsträckning. Detta efterföljdes av att deltagarna fick skriva in en webbadress i webbläsaren som tog 

dem till systemets inloggningssida. Väl där erhöll deltagarna ett lösenord samt en instruktion för att 

logga in. 

Väl inne i systemet påbörjades de uppgifter som tidigare nämnts. Om deltagaren tystnade ställdes 

frågor för att få denne att åter börja verbalisera sina tankar som till exempel ”hur tänker du nu?”. 

När deltagaren kände sig färdig med uppgiften togs en kort paus från interaktionen med systemet 

och testledaren frågade hur deltagaren tyckte att uppgiften hade gått och hur det hade känts.  

När alla uppgifter var slutförda ställdes några korta intervjufrågor och deltagaren ombads att fylla i 

en system-usability-scale (SUS) och betygsätta system enligt ett antal upplevelseattribut. 

Upplevelseattributen samt SUS-skalan användes inte som dataunderlag i studien utan utfördes 

endast för att ge kontaktpersonen på Pulsen AB mer underlag. Deltagaren fick sedan en biobiljett, i 

utbyte mot namn och telefonnummer. 
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Pilottest 

För att testa den procedur som utarbetats genomfördes ett pilottest. Syftet var att säkerhetsställa att 

de uppgifter och intervjufrågor som utformats hade formulerats på ett lättförståeligt sätt samt att 

fastslå att dessa låg på en lämplig svårighetsnivå. Eftersom uppgifterna i sig är relativt lika varandra 

oavsett användargrupp genomfördes pilottestet med de uppgifter som var utformade för 

låginkomsttagare i åldrarna 18 till 29 år. Det som testades var dels formuleringen i frågorna, i vilken 

ordning de gavs till användaren och hur väl intervjufrågorna gav utförliga svar. Pilottestet visade att 

vissa formuleringar i uppgifter och frågor behövde ändras för att förtydliga och för att undvika 

missförstånd, men i övrigt var det utformade underlaget tillfredställande. 

Metoddiskussion 

Urvalsdiskussion 

De potentiella användagrupperna som skulle kunnat utvärdera systemet är många. Nyinvandrade 

personer, till exempel flyktingar, vara en potentiell användargrupp. Likaså är adoptionssökande, 

ensamstående föräldrar, missbrukare och personer som på något sätt far illa ytterligare 

användagrupper utöver de tre som valdes. Anledningen till att äldre, yngre låginkomsttagare och 

personer med funktionshinder valdes var till störst del på grund av att de skiljdes sig mycket åt och 

alla befann sig i utsatta positioner, det vill säga i behov av stöd. Det var även så att individer ur dessa 

tre grupper var relativt enkla att komma i kontakt med vilket var en avgörande faktor. Detta på grund 

av att de resurser som fanns att tillgå inom ramen för arbetet inte var tillräckliga för att utvärdera 

systemet med alla användargrupper. Övriga faktorer som påverkat besluten om vilka grupper som 

undersöktes har bland annat varit vilka språk de talar och hur lätta eller svåra de varit att komma i 

kontakt med. 

Användargruppen äldre ansågs vara intressant då individer ur denna grupp troligen har en relativt låg 

datorvana men också en vana av andra tillvägagångssätt som skapade en intressant differentiering 

från de andra valda grupperna. Att undersöka en mer grundläggande användbarhet, vilket den 

förmodade låga datorvanan medför ansågs intressant. Även en stor erfarenhet, som ålder för med 

sig, sågs som en intressant faktor.    

Angående gruppen låginkomsttagare ansågs denna intressant dels därför att unga låginkomsttagare 

som söker ekonomiskt stöd är många, och då med andra ord en stor grupp som söker sig till 

socialtjänsten, men också för att yngre personer med stor sannolikhet har en relativt hög datorvana. 

Det fanns även en aning om att yngre personer är mindre insatta i vad socialtjänsten gör och hur 
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myndigheten fungerar. Detta tillförde en intressant dimension till gruppen, då resultatet blir en 

grupp med förmodad hög datorvana men med låg kunskap om myndighetens regler, rutiner och 

tillvägagångssätt för att få stöd. 

Personer med funktionshinder valdes då denna grupp troligen har en insikt i statliga och kommunala 

institutioner som potentiellt kunde vara intressant. Det förmodades att dessa personer haft olika 

former av stöd tidigare och därför hade viss insikt i hur en ansökning går till. Det som är intressant 

med detta är att det troligen finns en förkunskap och en vana om vilka uttryck och vilket språk som 

brukar användas men också en kunskap om hur förhållandet och samspelet mellan sökande och 

socialtjänst ser ut.  

Det fanns ursprungligen en tanke att låta flyktingar och till Sverige nyanlända personer utvärdera 

systemet eftersom systemet riktar sig även till dessa. Detta ansågs intressant att studera, då det 

potentiellt skulle kunna uppstå svårigheter dels på grund språket men också på grund av att 

medlemmar ur denna grupp saknade en grundläggande kunskap om det svenska samhället.  Det togs 

dock ett beslut att denna grupp var för svår att genomföra användartest med, främst därför att 

systemet än så länge bara finns på svenska.       

Eftersom man även kan ansöka om medgivande om adoption med hjälp av systemet fanns det en 

tanke att även denna grupp skulle få genomföra användartester. Det fanns dock problem med 

gruppen, bland annat problemet med att faktiskt komma i kontakt med personer som ville eller 

precis hade adopterat. Det ansågs även mer intressant att fokusera på de svagare och mer utsatta 

grupperna, till exempel äldre och funktionshindrade. Sökande av adoptionsmedgivande ansågs inte 

vara en utsatt grupp till samma grad eftersom  det antogs att större delen av de som ansöker om 

adoption troligtvis är medvetna om de krav som socialtjänsten ställer på till exempel trygg inkomst 

och liknande. 

Förhoppningen var som sagt att testa äldre, yngre låginkomsttagare och personer med 

funktionshinder. Allteftersom studien fortskred gjordes upprepade försök för att komma i kontakt 

med personer ur dessa tre grupper med blandade resultat. Mot slutet av studien hade ett 

tillfredsställande antal äldre och yngre i behov av ekonomiskt stöd fått genomföra 

användbarhetstester, men endast en person med funktionshinder trots upprepade försök till kontakt 

med andra. På grund av den resursbrist som vid tidpunkten rådde togs därför beslutet att avbryta 

försöken till att komma i kontakt med fler personer med funktionshinder.  
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Diskussion om datainsamling 

Vid slutet av varje utvärdering genomfördes en kortare intervju med den aktuella deltagaren. När 

datainsamlingen var genomförd insågs det dock att svaren på intervjufrågorna inte hade givit något 

som redan framkommit vid uppgifterna. I nästintill alla fall var det så att deltagare upprepade vad de 

redan sagt under utvärderingens gång. 

Vid utvärderingarna med de äldre deltagarna saknas rådata över vissa frågor. Detta beror på att 

deltagare vid två tillfällen tog beslut om att avbryta utvärderingen. Detta berodde enligt deltagarna 

på att de var trötta eller inte hade tid. Att de blev trötta är förståeligt då utvärderingen med denna 

användargrupp generellt sett tog väldigt lång tid.   
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Resultat & analys 

Nedan följer en redgogörelse för de resultat som hittats, med författarens egen analys. Först 

presenteras användbarhetsproblem som förekommer hos deltagare i alla grupper samt hur dessa är 

problem. Detta följs av en förklaring över vilka konsekvenser problemen får för deltagarnas förmåga 

att interagera med systemet. Med andra ord redovisas resultat för både frågeställning ett och tre för 

varje användbarhetsproblem som hittats samtidigt, det vill säga en redovisning av 

användbarhetsproblem som förekommer utöver grupperna samt vilka konsekvenser dessa problem 

får för deltagarna. För att se rådata hänvisas det till Bilaga 2: datasammanställning. 

Efter redovisningen av problem som förekommer utöver grupperna följer en redovisning av 

användbarhetsproblem som endast förekommer i någon specifik grupp. Denna redovisning följer 

samma struktur som den föregående: det vill säga att frågeställning två och tre redovisas i anslutning 

till det aktuella användbarhetsproblemet. Nedan följer en upprepning av frågeställningarna för 

läsarens skull.  

Frågeställning ett: Uppstår det för deltagarna ur användargrupperna några användbarhetsproblem 

och isåfall vilka? 

Frågeställning två: Uppstår det några användbarhetsproblem som är specifika för de tre grupperna 

och isåfall vilka? 

Frågeställning tre: Vad får dessa potentiella användbarhetsproblem för konsekvenser, om några? 

Generella användbarhetsproblem  

Dessa användbarhetsproblem är generella vilket innebär att de hittas av deltagare ur olika grupper. 

Det är med andra ord problem som inte är knutna till någon specifik grupp. 

Användbarhetsproblem gällande funktionalitet för att skicka meddelande 

Funktionaliteten som finns i den del av systemet där deltagarna kan skicka meddelanden tycks vålla 

stora problem. Flera utav deltagarna tycks gissa sig fram när det gäller hur de ska interagera med 

funktionerna och andra vet helt enkelt inte hur. Exempel på den förvirring som uppstår kring 

funktionaliteten ses nedan. 

Trycker på skicka. Konstaterar att man inte får någon feedback på om meddelandet har 

skickats eller inte. (Egen notering: klickar inte på ”till” vilket gör att meddelandet inte 

skickas”. Deltagare B, yngre låginkomsttagare. 
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”Efter att hon testat att trycka på ”till” säger hon att detta var förvirrande, inte uppenbart att 

man ska trycka på ”till” för att lägga till person man valt ur listan: räknar med att det ska 

räcka med att välja mottagare i listorna”. Deltagare D, yngre låginkomsttagare 

”Hon nämner sedan att hon skulle vilja att man kunde skriva in namn i mottagar-fältet på 

egen hand….(Egen notering: hon verkar inte förstå att man måste trycka på knappen ”till”)”. 

Deltagare F, äldre. 

”Han nämner att han tycker att det vore bättre att kunna skriva in namn eller mail-adresser 

direkt istället för att välja dem ur listor. Han nämner att systemet för att välja mottagare är 

oerhört krångligt och han förstår det inte, vilket testledaren uppfattar som att han tycker är 

frustrerande. Efter att han lyckats välja kommun och hand läggare klickar han på ”skicka” men 

inga mottagare har lagts till och därför skickas inte meddelandet”. 

Som kan ses ovan ligger problematiken för deltagarna främst i att de inte självklart förstår hur de ska 

gå till väga för att lägga till en mottagare till meddelandet. Detta problem görs tyvärr värre av det 

faktum att felmeddelande som dyker upp då en användare inte lagt till mottagare på korrekt sätt inte 

syns i den aktuella vyn, utan är placerade långt ner på sidan, nedanför den aktuella vyn. 

I systemet är det tänk att deltagarna ska välja mottagare ur listor: först en lista för att specificera 

vilken kommun man vill komma i kontakt med och sedan ytterligare en lista för att specificera vilken 

person, då i den valda kommunen. När detta är gjort skall man bekräfta sitt val genom att trycka på 

”till” vilket då lägger till den valda personen i mottagar-fältet. På samma sätt kan man lägga till 

mottagare som ska få kopior, eller dolda kopior av det meddelande som ska skickas. (Se Figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2– Funktionalitet för att skicka nytt meddelande 
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Konsekvenser 

Detta användbarhetsproblem får onekligen konsekvenser för deltagarna. I flera fall klarar inte 

deltagarna av att skicka meddelande men den värre konsekvensen uppstår då felmeddelande 

placeras så långt ner, nedanför den aktuella vyn så att deltagarna i vissa fall tror sig ha klarat 

uppgiften när de i själva verket inte har det.   

De problem som uppstår för deltagarna med denna funktionalitet beror troligen på att detta är ett 

upplägg som deltagarna inte är vana vid. Flera av dem efterfrågar möjligheten att få skriva in mail-

adresser eller namn på egen hand, som man ofta kan i flera webbaserade och mjukvarubaserade 

system för att skicka meddelande. 

 Användbarhetsproblem gällande sparandet av personliga uppgifter 

Ännu ett användbarhetsproblem som framkommit under användartesterna berör ändringar av 

personliga uppgifter, såsom adress och telefonnummer, och hur dessa sparas. Det problem uppstår 

beror på den funktionalitet som finns för att spara och bekräfta ändringar, och när dessa två 

funktioner blandas ihop. Exempel på detta ses nedan. 

”Klickar okej och säger att han är färdig med uppgiften. (Egen notering: Klarar inte uppgiften 

då han inte klickar på spara)”. Deltagare E, yngre låginkomsttagare. 

”Nämner att hon tycker att spara-knappen längst ner är onödig och att OK-knappen borde 

räcka”. Deltagare B, yngre låginkomsttagare. 

”Väl inne i redigeringsläge lyckas han skriva in adressuppgifter utan problem och han trycker 

på ”spara” längst ner på sidan. (Egen notering: Då han trycker på ”spara” längst ner på sidan 

istället för ”okej” bredvid adressfältet sparas inga ändringar)”. Deltagare H, äldre. 

”Han trycker sedan på ”OK” och säger att han är klar med uppgiften. (Egen notering: 

Ingenting sparas då han endast trycker på ”OK”)”. Deltagare I, personer med funktionshinder. 

Ovan ses hur problematiken ligger i att det finns två knappar som båda måste tryckas på, i en speciell 

ordning, för att ändringar skall sparas. Efter att inmatningar gjorts, i form av till exempel en ny 

adress, skall dessa bekräftas genom att användaren trycker på ”OK”. Det som då bekräftas är att 

användaren har ändrat i adressfältet, men inte att ändringarna skall sparas. Detta är endast ett första 

steg som sedan ska bekräftas ytterligare en gång genom att trycka på ”Spara” som finns längst ner på 

sidan. Det är med andra ord inte självklart för användarna att man måste gå igenom båda dessa steg. 

Vissa tolkar det som att ”OK” räcker för att bekräfta och spara ändringar, och andra tolkar det som 

att ”Spara” räcker.  
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Konsekvenser 

Detta är ett användbarhetsproblem som kan få mycket stora konsekvenser för användaren. Om inte 

ändringar kan göras kan detta betyda att viktig information som behöver nå ut till användaren från 

socialtjänsten inte kommer fram, vilket onekligen kan visa sig ödesdigert för både användare och 

socialtjänst. Det som till stor del och är en fara är att flera av deltagarna tror sig vara färdiga med 

uppgiften trots att de inte är det. Det finns alltså en risk för att användare tror sig ha ändrat uppgifter 

när dessa i själva verket kan vara utdaterade och felaktiga. Om användaren då dessutom tror sig ha 

ändrat uppgifter finns det en risk att denne bedömmer det onödigt gå tillbaka och undersöka vilka 

uppgifter som står angivna, då användaren svävar i tron om att de uppgifter som är angivna är 

korrekta. 

Figur 3 – Funktionalitet för att redigera och spara personliga uppgifter. 

Användbarhetsproblem gällande pilar som beskriver ett ärendes behandlingsprocess 

Ett problem, som kan tyckas vara minimalt, men som ändå är ett användbarhetsproblem som 

förekommer hos deltagarna ur flera grupper, är de pilar som beskriver hur socialtjänsten beskriver 

ett ärende. Ett flertal deltagare tolkar dessa som länkar och prövar att klicka på dem för att komma 

vidare till andra platser. (Se Figur 4) 

”Försöker trycka på processpilarna under mina sidor.” Deltagare A, yngre låginkomsttagare, 

uppgift 1: Ansök om ekonomiskt bistånd. 

”Försöker klicka på pilarna i mina ärenden.” Deltagare D, yngre låginkomsttagare, uppgift 1: 

ansök om ekonomiskt bistånd. 
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”Hon försöker klicka på de blå processpilarna” Deltagare F, äldre, uppgift 2: ändra adress 

”Han navigerar därför till ”mina sidor” där han försöker att klicka på processpilarna.” 

Deltagare G, äldre, uppgift 2: ändra adress. 

 

Figur 4 – Mina sidor med blå pilar som beskriver socialtjänsten process av ett ärende. 

Vad detta tyder på är dels att länkarna möjligtvis bör se ut på annat sätt för att inte förvirra 

användare men också att de länkar som är ”äkta” bör göras tydligare så att det inte uppstår någon 

förvirring. Att ge användaren antingen mer information i form av text som kunde agera som guider 

eller forma om de existerande länkarna så att de blir mer tydliga så att dessa blir det första 

alternativet, är förslag på eventuella lösningar. Att faktiskt göra pilarna som beskriver processen till 

länkar skulle även kunna vara en lösning.   

Konsekvenserna av detta användbarhetsproblem är troligen relativt litet, men det kan bidra till en 

förvirring som gör att användarna får ett helhetsintryck som inte är i systemets fördel. Detta är 

självklart något man vill undvika. 

Gruppspecifika användbarhetsproblem 

Följande användbarhetsproblem är knutna till någon av de medverkande grupperna. Det vill säga att 

användbarhetsproblemen som listas nedan är sådana som endast förekommer för en grupp. 

Yngre låginkomsttagare 

Hos de yngre låginkomsttagarna anmärks det på ett antal användbarhetsfel som inte nämns av de 

andra grupperna.  

Okonsekvent design 

En utav deltagarna ur gruppen yngre låginkomsttagarna uttryckte att det är för inkonsekvent design i 

vissa delar av systemet. När det gäller att undersöka hur det går i ett tidigare lagt ärende finns det 
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två sätt att se detta, dels direkt under ”Mina sidor” men också under ”Arkiv” och vidare under 

”Processer”. Det som anmärks på är att dessa två platser ser mycket olika ut, och därför är 

okonsekvent enligt deltagaren.  

”Säger att hon tycker att det är för många olika lösningar som inte påminner om varandra. 

(testledaren frågar på vilket sätt). Säger att det är för många olika strukturer i systemet. 

Tabeller, expanderade menyer, trädstrukturer, pilar osv|…| Tycker att det är konstigt att 

samma information representeras på två olika sätt i mina ärenden och i arkiv. Tycker att 

kontinuitet saknas.” Deltagare B, uppgift 4: Ta reda på hur det går i ett tidigare ärende. 

Konsekvensen av detta är liten, men kan bidra till en förvirring. Samtidigt kan det även vara så att 

vissa deltagare föredrar att ha flera möjliga lösningar. 

Problem vid omladdning vid inmatning av adress 

Ytterligare ett problem som framkommit är att systemet laddas om varje gång en användare matar in 

kontaktinformation under ”Mina sidor” och ”Personlig information”. Vad som sker är att systemet 

uppdateras efter varje inmatning, vilket gör att användaren inte kan fylla i alla uppgifter, såsom 

adress, telefonnummer eller liknande i en följd, utan måste vänta efter varje inmatning på att få fylla 

i nästa textruta. Dessutom återgår systemet till toppen av sidan när den laddas om vilket innebär att 

om användaren har scrollat ner så måste detta göras igen.  

”Säger att sidan laddas om när man ska lägga till en adress eller telefonnummer och det är dåligt 

(Egen notering: suckar och svär)” Deltagare B, uppgift 2: Ändra adress. 

”Nämner att det är jobbigt att behöva scrolla ner varje gång sidan laddas om. (Egen notering: 1. 

Vilket sker varje gång information har skrivits in i ett fält.|…|)” Deltagare E, uppgift 2: Ändra adress. 

Detta kan vara en potentiell källa för frustration då datorer med långsam internetuppkoppling eller 

sämre prestanda kan ta lång tid på sig att ladda klart systemet. Men även för användare som har 

höghastighetsuppkopplingar och datorer med hög prestanda skulle kunna bli frustrerade över att 

behöva scrolla ner varje gång en ändring gjorts, för att fortsätta med redigeringen. 

Äldre personer 

De problem som förekommer uteslutande hos de äldre berör till stor del navigering men också om 

hur systemet uppdateras vid navigering.  

Navigeringsproblem 

Något som framkom tydligt under utvärderingarna var att de äldre hade problem med att veta var de 

skulle klicka, vad som var länkar och hur man scrollade i systemet för att ”byta” vy.  
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”Klickar på ”hjälp mig med” men på pilen, inte på texten, vilket gör att ingenting händer.” 

Deltagare F, uppgift 1: ansök om färdtjänst. 

”Trycker på ”äldre” under ”gäller mig”men trycker inte korrekt utan bredvid länken. (Egen 

notering: förstår därför inte att menyerna är expanderbara)|…| Väl inne i ansökan försöker 

han trycka på rubrikerna i ansökningen (Egen notering: han verkar tolka dessa som länkar)” 

Deltagare G, uppgift 1: ansök om färdtjänst.   

Navigeringsproblemen kan bero på en lägre datorvana hos de äldre, som är en faktor som är viktig 

att ta hänsyn till om även de äldre ska kunna använda systemet framgångsrikt. Konsekvensen kan bli 

att de äldre inte förstår var de ska trycka och därför inte förstår eller missförstår delar av systemets 

funktionalitet. Detta är en potentiell risk som i största mån ska försöka förebyggas. 

Expanderade menyer vid uppdatering 

Under ”Hjälp mig med” listas ett flertal kategorier som går att trycka på för att visa vad som ingår i 

dessa kategorier (Se Figur 5). Ett exempel är kategorin ”Vuxna” som hittas under ”Gäller mig” och 

som har ett flertal undermenyer som till exempelvis ”Avtal boende (familjerätt)” och ”Medgivande 

adoption”.  

 

Figur 5 – ”Hjälp mig med” med kategorier och subkategorier samt en öppnad ansökan. 
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Vid ett flertal tillfällen när deltagare ur gruppen äldre valde att navigera till ”Mina sidor” visades alla 

kategorier, med submenyer, som helt expanderade när systemet höll på att laddas klart. Detta bidrog 

till frustration och förvirring hos deltagarna då menyerna sedan förminskas och systemet endast visar 

de övergripande kategorierna som ”Gäller mig”, ”Gäller annan” när det är helt färdigladdat. Exempel 

på detta ses nedan. 

”När hon klickat på ”Hjälp mig med” dyker menyerna upp som expanderade under en mycket 

kort stund vilket gör att de försvinner när sidan laddat klart. Testledaren och observatören 

lägger märke till att hon verkar mycket frustrerad över detta, hon suckar och frågar varför det 

blir så”. Deltagare F, uppgift 1: ansök om ekonomiskt bistånd. 

”När ”Hjälp mig med” laddas visas varje meny som expanderad i en kort stund men sedan 

som hopkrympt när sidan laddat klart. Testledaren tolkar det som att han blir mycket 

frustrerad över detta då han upprört frågar varför det blir så.” Deltagare H, uppgift 1: ansök 

om ekonomiskt bistånd. 

Konsekvensen av detta kan som i det föregående problemet vara att det bidrar till en frustration 

hos användare som har en låg datorvana, vilket det bedömdes att de äldre deltagarna hade. 

Fortsatt som i det föregående problemet kan detta även bidra till att användare missförstår den 

funktionalitet som finns i systemet och därför antingen inte vill använda det eller får en negativ 

inställning till det.  

Personer med funktionshinder 

Inga specifika användbarhetsproblem som var unika var gruppen personer med funktionshinder 

kunde hittas.  

Intressanta fynd 

Utöver de generella och gruppspecifika användbarhetsproblem som kunde identifieras hittades även 

vissa intressanta fynd. Dessa berör övergripande mönster som förekommer i flera delar av systemet, 

som då inte var knutna till någon specifik uppgift eller funktion, men de berör eventuella skillnader i 

hur deltagare ur de olika grupperna ser på systemet. 

Avsaknad av återkoppling 

Ett återkommande mönster under utvärderingarna var en avsaknad av återkoppling vilket påverkade 

deltagare ur gruppen äldre. Indikatorer på detta var i flera fall frågor från användarna eller beteende 

där en användare till exempel ansågs sig ha klarat av en uppgift när den i själva verket hade 

misslyckats. Detta mönster innefattar inte bara direkt avsaknad av återkoppling men även sådan 
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återkoppling som är placerad så att den inte syns eller upptäcks. Detta på grund av att det för 

användaren inte spelar någon roll om återkoppling saknas, eller finns där men inte hittas – för en 

användare i interaktion med systemet är återkopplingen ändå frånvarande. Exempel på detta ses 

nedan. 

”Hon trycker sedan på ”äldre” och ”färdtjänst”. Hon frågar därefter var hon är någonstans (i 

systemet). (Egen notering: hon verkar inte förstå att hon är på ”färdtjänst”-sidan.)” Deltagare 

F, äldre, uppgift 1: ansök om färdtjänst. Problemet uppstår under ”Hjälp mig med”. 

”Vid inmatningen får han felmeddelande då han råkar skriva in postnumret i fältet där man 

ska skriva in ort men upptäcker inte felmeddelandet då det lägger sig så långt ner att det inte 

ryms i den aktuella vyn. Han trycker ”OK” ett flertal gånger men då inget händer trycker han 

på ”Avbryt” då han inte ser felmeddelandet”. Deltagare G, äldre, uppgift 2: Ändra adress. 

Problemet uppstår under ”Mina sidor” och ”Personlig information”. 

Konsekvenser 

En bristande återkoppling från systemet antingen på grund av att det saknas återkoppling eller på 

grund av att den inte syns kan onekligen ha en negativ inverkan på användarens interaktion. Detta 

ses i ovannämnda exempel. Detta är något som har uteslutande har observerats hos de äldre då 

deras beteende har kunnat uppvisa att en avsaknad av återkoppling haft en negativ inverkan.  

Avsaknad av information 

Ett annat mönster som visat sig hos alla grupper är att de ofta efterfrågar mer information. Detta 

sker precis som i föregående problem på olika platser i systemet. Det vill säga obundet till uppgift 

eller funktion. Nedan följer ett några exempel som författaren anser illustrerar detta. 

”Hon anmärker på att det inte finns någon information under ”Hur gör jag?” Deltagare F, 

äldre, uppgift 2: Ändra adress.  

”Säger att han inte vet hur han ska göra och tillbringar mycket tid med att expandera och 

förminska ”meddelande”-menyn. Deltagare G, äldre, uppgift 4: Skicka meddelande till 

gammal handläggare. 

”Klickar på ”Val av utförare” under ”mina sidor”, och nämner att han inte förstår alla 

formuleringar under den sidan, bland annat bifall och bistånd.” Deltagare A , yngre 

låginkomsttagare, uppgift 1: ansök om ekonomiskt bistånd. 
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”Navigerar till ”Hjälp mig med” och nämner där att hon inte förstår försörjningsstöd enligt 

riksnorm. |...| Nämner att hon vill ha mer information om varför det frågas om vissa saker, till 

exempel psykisk hälsa.” Deltagare B, yngre låginkomsttagare, uppgift 1: ansök om 

ekonomiskt bistånd. 

”Frågar vilken typ av adress han ska välja eftersom hemadress och folkbokföringsadress ofta 

är samma.” Deltagare C, yngre låginkomsttagare, uppgift 2: ändra adress. 

”I ansökningen frågar han vad den information han fyller i ska vara till för, han säger att 

syftet är otydligt. |...|Han säger att det är dåligt med information om vad som går att ansöka 

om. Han fortsätter med att fråga vilka tjänster socialtjänsten erbjuder. Han nämner även att 

han undrar vem som tar hand vad, om det är landstinget eller socialtjänsten. Han säger att 

detta kan variera mellan olika kommuner, likaså vilka termer som används.” Deltagare I, 

personer med funktionshinder, uppgift 1: ansök om personlig assistent. 

Vad som är intressant här är att grupperna tycks skilja sig när det gäller vilken  typ av information de 

saknar. De äldre verkar sakna information om hur de ska använda systemet medan de yngre snarare 

saknar information om vad ord betyder och hur de ska tolkas. Det kan vara så att detta bero att de 

äldre helt enkelt har en lägre datorvana och därför efterfrågar information om hur de ska använda 

systemet, något som de yngre inte gör. Däremot verkar de yngre ha svårare för formuleringar och 

liknande vilket skulle kunna vara ett tecken på att de yngre saknar erfarenhet och kunskap om 

socialtjänstens arbete och funktion. Det vittnar även om att det skulle kunna finnas ett glapp mellan 

socialtjänsten och de yngre, när det gäller vad socialtjänsten förväntar sig att de unga vet och vad de 

faktiskt vet. 

Konsekvenser 

Detta är något som är problematiskt av flera skäl. För det första försvårar avsaknaden av information 

interaktionen med systemet vilket självklart är negativt, men det är även så att en avsaknad av 

information medför en potentiell risk att användaren känner sig otrygg och därför inte vill använda 

systemet. Ett informationsrikt system kan inte bara ge användaren den information den söker men 

kan också assistera användaren på ett sätt som gör att interagerandet blir lättare. Det går att tänka 

sig att ett system kan ha relativt avancerad funktionalitet men att den kan göras enkel med hjälp av 

till exempel instruktioner och ledtrådar. 

Olika synsätt på systemet som verktyg och på den egna rollen gentemot socialtjänsten 

 Något som framkommit under utvärderingarna och som är mycket intressant är att det tycks finnas 

olika synsätt på systemet ifrån de olika grupperna när det gäller vad det är tillför och vilket syfte det 
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har. Det verkar även till viss del vara så att det skiljer sig i hur man ser på sin egen roll  gentemot 

socialtjänsten som institution. Det finns flera exempel på att de äldre ser systemet som ett sorts 

kontaktverktyg gentemot socialtjänsten, och då förbiser de många andra syften i vilka systemet kan 

användas. Exempel på detta är att de äldre mycket ofta försöker att lösa en uppgift genom att ta 

kontakt med socialtjänsten genom systemet, istället för att leta efter funktioner som direkt kan lösa 

uppgiften.  

”Han nämner att han vill skicka ett meddelande för att få information direkt från någon 

person på socialtjänsten om hur det går i hans ärende” Deltagare G, äldre, uppgift 4: 

Undersök hur det går i ett tidigare lagt ärende. 

”Söger att hon tänker att hon vill kunna gå in till sin handläggare för att höra med honom om 

hur det går i ett ärende” Deltagare F, äldre, uppgift 4: Undersök hur det går i ett tidigare lagt 

ärende. 

Det som de två exempeln ovan visar är en tendens på ett tankesätt som författaren inte kan se hos 

någon av de andra grupperna. Kommentarerna från de äldre visar att de vill ha direkt kontakt med 

någon på socialtjänsten: den ena vill skicka ett meddelande och den andra vill fysiskt träffa en 

person. Det kan vara så de äldre inte ser sig själva som administratörer, vilket de till viss del är i 

systemet, och därför söker sig mot någon som de ser som administratörer – det vill säga någon på 

socialtjänsten. Detta kan bero på att ett äldre tankesätt, där socialtjänsten tidigare var en plats dit 

man gick för att få hjälp och information med att administrera vissa ärenden, fortfarande existerar 

hos de äldre deltagarna. Det skulle förklara varför detta inte kan ses hos de yngre deltagarna, då de 

dels inte delar ett sådant tankesätt men möjligtvis också är mer vana vid andra webbaserad system 

där man är sin egen administratör. 

Ett sådant tankesätt hos de äldre skulle till viss del förklara varför dessa verkar se systemet som ett 

verktyg för att komma i kontakt med socialtjänsten, istället för vara sin egen administratör. Bland 

annat försöker en utav de äldre deltagarna genomföra fyra av de fem uppgifter han åtar sig genom 

att komma i kontakt med socialtjänsten via systemet, trots att det finns funktioner för att utföra 

dessa uppgifter på egen hand. Ett avslutande exempel på detta ses nedan. 

”|...| han säger att han vill skriva ett nytt meddelande för att meddela socialtjänsten om att 

han flyttat.” Deltagare G, äldre , uppgift 2: Ändra adress. 
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Konsekvenser 

De potentiella konsekvenserna av detta är att de äldre inte nyttjar systemets fulla potential om de 

endast ser det som ett alternativ till exempelvis en telefon. Detta är i sig ödesdigert då systemet i så 

fall inte används fullt ut.  

Anmärkningar på systemets säkerhet 

Ett antal deltagare ur olika grupper anmärkte gav kommentarer som går att koppla till systemets 

säkerhet på olika sätt. Exempel på detta ses nedan. 

”Säger ”det känns som att systemet inte är tillräckligt seriöst när det går så lätt att ändra”. 

Säger att det hade kännts mer säkert om hon fick skriva lösenordet till bank-ID:et igen för att 

bekräfta ändringarna.” Deltagare D, yngre låginkomsttagare, uppgift 2: Ändra adress. 

”Säger att han är väldigt osäker då det inte framgår vem det skickas till eller om det kommer 

stå vem det är ifrån. |...| Fortsätter med att säga att det är viktigt att omdömet hamnar rätt 

eftersom man vill hålla det inom de som är berörda, då det inte ska gå ut till alla som jobbar 

inom kommunen”. Deltagare I, personer med funktionshinder, uppgift 2: Lämna omdöme. 

”Hon fortsätter med att säga att hon vill kunna skicka ändringar någonstans, fysiskt, så att 

hon är säker på att de går igenom.” Deltagare F, äldre, uppgift 2: Ändra adress. 

Konsekvenser 

Alla ovanstående kommentarer behandlar olika aspekter i systemet men vittnar om en existerande 

osäkerhet kring det. Oavsett om det handlar om att man inte vet exakt var en ansökan eller ett 

meddelande hamnar så finns det en risk att användare, på grund av detta, undviker systemet om de 

känner att de inte kan lita på det.    
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Resultatdiskussion 

Nedan följer en återupprepning av de frågeställningar som formulerades samt en diskussion kring de 

resultat som framkommit och hur de kan kopplas till den teori som tidigare har tagits upp. 

Frågeställning ett: Uppstår det för deltagarna ur användargrupperna några 

användbarhetsproblem och isåfall vilka? 

Frågeställning två: Uppstår det några användbarhetsproblem som är specifika för de tre 

grupperna och isåfall vilka? 

Frågeställning tre: Vad får dessa potentiella användbarhetsproblem för konsekvenser, om 

några?  

Vad kan ha påverkat resultaten?    

Man kan tänka sig att deltagarnas tillvägagångssätt i uppgifterna till viss del påverkades av 

formuleringer i dessa, men detta är enligt författaren inte troligt. I uppgifterna gavs inga indirekta 

ledtrådar om var deltagarna skulle navigera för att lösa uppgiften. Till exempel löd frågan där 

deltagarna skulle ändra sin adress ”Du har precis flyttat, och måste därför ändra din adress så att 

viktiga papper från socialtjänsten kommer till din nya adress”. I frågan ges inga ledtrådar om hur 

deltagaren kan lösa uppgiften, då man kan tänka sig att detta är något man löser i systemet eller en 

uppgift där man letar reda på ett telefonnummer i systemet och sedan ringer in personligen. 

Faktumet att uppgiftera formulerades öppet, bör enligt författaren innebära att de inte har färgat 

resultaten nämnvärt. 

Något som dock kan ha påverkat resultatet är i vilken ordning frågorna ställdes. Eftersom deltagarna i 

varje uppgift fick navigera runt och bekanta sig med systemet kan man tänka sig att de uppgifter som 

kom mot slutet av utvärderingarna kändes lättare då deltagarna hunnit vänja sig och eventuellt även 

vänja sig hur systemet fungerade. Faktumet att deltagarna vande sig är inget problem i sig, men 

däremot kan det ha varit så att de på något sätt lärt sig hur systemet ville att de skulle agera, när det 

i själva verket ämnades ta reda på hur systemets agerande borde anpassas till användare n.  

Om resultaten 

De problem som hittats går alla att återkoppla till de olika teorier som har tagits upp. Bland annat 

hade flera deltagare problem med att skicka meddelande i systemet. Eftersom både äldre och yngre 

deltagare hade liknande problem bedöms det inte som att detta berodde på en låg datorvana då 

vissa av de yngre deltagarna märkbart hade en hög sådan. Istället är uppfattningen att detta beror på 

en okonventionell design som deltagarna inte var vana vid. En sådan insikt går att koppla till det 
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första villkoret i Nielsens modell över användbarhet – att ett system skall vara lätt att lära sig. Med 

en funktionalitet som användare inte är vana  vid och där de inte kan utnyttja någon tidigare 

erfarenhet av liknande lösningar blir resultatet att det tar lång tid för användaren att lära sig hur 

funktionerna ska användas. Detta kan i sin tur leda till båda frustration och irritation från 

användarens sida.  

På ett liknande sätt går det att koppla den avsaknad av information som finns i vissa delar av 

systemet till samma villkor. Med till exempel informerande texter och ledtrådar kan deltagare 

snabbare lära sig systemet men kan troligen också uppnå en högre effektivitet under kortare tid. 

Med andra ord går detta att koppla till två av Nielsens villkor – att ett system ska vara lätt att lära sig 

men också effektivt att använda. Det vore intressant att undersöka ett avancerat system för att se 

hur mycket mer effektivt eller hur mycket lättare att lära sig systemet skulle vara med olika former av 

ledtrådar och informerande texter. Detta är något som säkerligen skulle vara intressant för flera 

användbarhetsutvecklare att veta, och då inte bara inom webbaserade system. 

I Nielsens modell över ett systems användbarhet och acceptans tas även antal fel upp som ett vil lkor. 

Detta definieras av Nielsen som en handling utförd utav användaren som inte får ett önskat resultat. 

Flera av de användbarhetsproblem som har hittats kan återkopplas till detta villkor. Däribland de 

problem som uppstår då vissa deltagare försöker ändra adress och där inte förstår vilka knappar eller 

i vilken ordning dessa knappar måste klickas på. På samma sätt går det att återkoppla till det problem 

som uppstod då flera deltagare tolkade pilar som beskriver socialtjänstens behandlingsprocess av ett 

ärende som klickbara länkar. Detta är sannerligen exempel på en handling som utförs men där det 

förväntade resultatet uteblir. 

Ett antal deltagare uttryckte på olika sätt en oro över systemets säkerhet och seriositet. Dessutom 

kan det vara så att flera av de andra problem som hittats bidrar till en ökad känsla av frustration och 

irritation hos slutanvändaren. Då Nielsen skriver att ett system skall vara subjektivt behagligt anser 

författaren att den brist på säkerhet  som deltagarna uttrycker med stor sannolikhet inverkar 

negativt på deltagarnas uppfattning om systemets behaglighet. Användaren behöver kunna lita på 

systemet och kanske synnerligen ett system av den här typen med tanke på att de personer som 

troligen kommer använda det kan befinna sig i utsatta situationer.  

Vissa deltagare tror sig slutföra uppgifter när uppgifterna i själva verket inte är avklarade. I många fall 

beror detta på att systemet antingen inte ger någon återkoppling eller på grund av att den 

återkoppling som ges inte är tillräckligt tydlig. Nielsen skriver att en användare ständigt behöver veta 

hur systemet tolkar den input som ges och vad systemet för tillfället gör (Nielsen, 1993). Denna 
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information uteblir ofta i systemet då deltagarna inte upptäcker den. Onekligen blir konsekvensen att 

vissa uppgifter inte kan slutföras och andra att de felaktigt bedöms som slutförda.  

En av de mest intressanta fynden rör hur individerna i grupperna potentiellt skiljer sig åt när det 

gäller hur de ser på systemet men också när det gäller hur de ser sig själva i relation till systemet. 

Resultaten visar på att de äldre möjligtvis har ett annat synsätt där de, till skillnad från de yngre, inte 

ser sig själva som administratörer utan snarare som kunder hos socialtjänsten. Detta förklarar varför 

de äldre i en större utsträckning använder systemet som ett kontaktverktyg. Självklart kan detta även 

ha att göra med en lägre datorvana, där de äldre kanske inte har kommit i kontakt med liknande 

system tidigare och därför inte vet vad de kan förvänta sig av systemet och vad systemet, då indirekt 

socialtjänsten, förväntar sig av dem. Ett flertal författare har uttryckt att någon av det mest 

fundamentala inom skapandet av användbarhet är att ”känna användaren” (Nielsen, 1993; Goodwin, 

2009; Ottersten & Berndtsson 2002). Möjligtvis är det så att systemet för tillfället inte stödjer de 

tankeprocesser som de äldre har. Detta kan bero på att för lite kraft lagts på att anpassa systemet 

efter de äldres sätt att tänka och agera. Samtidigt är det självklart att man även får ta i beaktning om 

det är rimligt att de äldre användare som har ett sådant tankesätt, som tidigare beskrivits, kommer 

att föredra att använda systemet över mer traditionella metoder.  

Ytterligare ett intressant fynd var att de yngre hade svårare att förstå formuleringar och ordval. Om 

det är så, som nämndes tidigare, att detta beror på att de unga vet för lite så står socialtjänsten och 

systemet potentiellt inför ett problem. Detta på grund av att de unga troligen är den grupp som har 

högst datorvana men om de då ändå inte till fullo kan utnyttja systemet eftersom det inte talar deras 

språk kan konsekvensen bli att de unga inte använder systemet. Detta är en svår balansgång då 

socialtjänsten behöver ta hänsyn till flera gruppers behov och kunskaper och tillgodose lösningar i 

systemet som fungerar för alla. Man kan tänka sig att om systemet skulle anpassas till att tala de 

yngres språk så skulle det kunna bli så att det förlorar i seriositet hos äldre användare.  Hur man kan 

tillgodose så olika behov och kunskaper som de potentiella användarna av ett system som detta, det 

vill säga som är utformat för alla, är en intressant frågeställning som borde utforskas. Att ”känna 

användaren” kan ses som en svår utmaning om användarna visar sig vara såpass varierade och 

möjligtvis i konflikt med varandra. 

Framtida forskning 

I diskussionen och i slutsatserna har ett antal frågor lyfts som i författarens ögon bör utforskas. Bland 

annat vore det intressant att forska mer om användbarhet för alla, det vill säga universal usability. 

Användbarhetsutvecklare och interaktionsdesigners behöver kunskap om vem användaren är, men 

när användaren är alla blir det svårt att lära känna den. Är en universell användbarhet möjlig?  
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Vidare vore det intressant att utföra mer forskning kring de olika tankesätt som finns hos användare. 

Frågan är om studerande av behov, levnadssituationer och kunskaper hos användaren ger tillräcklig 

tillgång till de olika tankesätt som kan finnas.   

Som tidigare nämnt vore det även intressant att se till två av Nielsens fem villkor för god 

användbarhet i ett avancerat system som är uttalat utformat för experter. Hur mycket kan man höja 

effektiviteten och hur lätt att lära sig kan ett system göras med hjälp av beskrivningar, ledtrådar, 

grafiska hjälpmedel och liknande?  
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Slutsatser 

Slutsatsen är att det finns ett flertal användbarhetsproblem i systemet. Dessa förekommer generellt i 

flera grupper eller mer specifikt för varje grupp. Eftersom varje problem är unikt får varje problem en 

unik konsekvens. I vissa fall leder brister i användbarheten till att deltagarna inte kan slutföra 

uppgifter de tagit sig an och i andra fall leder de till att deltagarna felaktigt tror sig vara klara med en 

uppgift. Självklart finns det även flera användbarhetsproblem där konsekvenserna är mindre och där 

då deltagare trots problemen kan slutföra uppgifterna på ett tillfredställande sätt.  

Otterström och Berndtsson beskriver användbarhet som en kvalitetsegenskap som uppstår mellan 

användare och system (2002). I systemet uteblir denna kvalité vid upprepade tillfällen vilket 

onekligen får konsekvenser. Som Otterström och Berndtsson skriver leder den, i vissa fall, uteblivna 

användbarheten till frustration hos användarna. De beskrev även, precis som Nielsen, att en för liten 

användbarhet bidrar till stora kostnader grundat i att personer gör fel och inte kan utföra sina 

uppgifter tillräckligt smidigt (Nielsen, 1993: Otterström & Berndtsson, 2002). Eftersom slutsatsen i 

denna studie är att det deltagarna vid upprepade tillfällen gör fel, inte kan genomföra uppgifter på 

ett smidigt sätt och ibland inte alls finns det en överhängande risk att även en större population får 

samma problem. Detta kan i sin tur leda till att många personer inte använder systemet utan istället 

kontaktar socialtjänsten på ett mer traditionellt sätt vilket innebär en förlust för både socialtjänsten 

och för användarna.  

Många av de användbarhetsproblem som hittats går att härleda till vikten av att ”känna användaren” 

(Nielsen, 1993; Goodwin, 2009; Ottersten & Berndtsson 2002). Detta är dock något som är lättare att 

säga än att göra i ett system som detta då systemet faktiskt riktar sig till alla människor i Sverige. 

Med andra ord behöver utvecklare känna alla användare, vilket rimligtvis inte är möjligt. Kanske är 

det dock så att vissa problems åtgärder kan gagna många, vilket kan förbättra användbarheten 

överlag. 

Eftersom de data som samlats in är av en kvalitativ natur så går det inte att uttala sig om de funna 

resultaten är generaliserbara till större populationer. Därför är det upp till beställaren att avgöra om 

de problem som hittats är allvarliga nog för att åtgärdas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – instruktioner vid användartest 

Instruktioner för människor med funktionsnedsättning: 

Scenario 1 

Du har upptäckt att vissa saker i vardagen är svåra att klara av, därför bestämmer du dig för att 

begära hjälp med dessa sysslor via kommunens socialtjänsts hemsida. Hur gör du nu?  

Scenario 2 

Din personliga assistent dök aldrig upp vid senaste angivna tiden, därför vill du nu gå in och 

rapportera detta till socialtjänsten.  

Scenario 3 

Du vill några dagar efter att du har lagt in en ansökan gå in och kolla hur det går i ditt ärende 

angående hjälp i hemmet som du skickade den 26 februari 2010.  

Scenario 4 

Du har precis flyttat, och måste därför ändra din adress så att viktiga papper från socialtjänsten 

kommer till din nya adress.  

Scenario 5 

Du har bestämt dig för att information om dina ärenden ska få lämnas ut till din syster eftersom 

detta skulle hjälpa dig i din vardag. Hur gör du då?  

Scenario 6 

Det har nu beslutats att din ansökan om personlig assistent har blivit beviljad. Du vill fråga din gamla 

handläggare Måns Marklund som finns i Columbine Kommun om han har någon erfarenhet av 

företaget som ska skicka en personlig assistent till dig.  

 

Intervjufrågor  

Vad tyckte du om att navigera på sidan?  

Hur förståeliga var menyerna?  
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Vad har du fått för intryck i allmänhet?  

Var det något du tyckte var speciellt bra/dåligt?  

Var det någon uppgift du tyckte var speciellt svår/lätt/smidig/osmidig?  

Var det någon funktion som saknades eller någon funktion som kändes överflödig?  

Hade du kunnat tänka dig att använda sidan? Varför/varför inte? 

Frågor om upplevelseattribut 

- Öppenhet 1-5  

- Trygghet 1-5  

-  Säker 1-5  

- Välkomnande 1-5   

- Mänsklig (ej för teknisk) 1-5 

Instruktioner för låginkomsttagare: 

Scenario 1 

Du inser att du har lite dåligt med pengar och måste nu söka en alternativ inkomst. Gå in på 

socialtjänstens hemsida och ansök om ekonomiskt bistånd.  

Scenario 2 

Du har precis flyttat, och måste därför ändra din adress så att viktiga papper från socialtjänsten 

kommer till din nya adress. 

Scenario 3 

Du har tidigare ansökt om ekonomiskt bistånd i din förra kommun. Du vill nu meddela din gamla 

handläggare Måns Marklund, som finns i Columbine Kommun, om att du har flyttat och blivit beviljad 

bistånd i din nya kommun. 

Scenario 4 

Du vill några dagar efter att du har lagt in en ansökan gå in och kolla hur det går i ditt ärende 

angående hjälp i hemmet som du skickade den 26 februari 2010. 

Scenario 5 
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Du har bestämt dig för att information om dina ärenden ska få lämnas ut till din syster eftersom det 

gör din vardag smidigare. Hur gör du då? 

Intervjufrågor  

Vad tyckte du om att navigera på sidan?  

Hur förståeliga var menyerna?  

Vad har du fått för intryck i allmänhet?  

Var det något du tyckte var speciellt bra/dåligt?  

Var det någon uppgift du tyckte var speciellt svår/lätt/smidig/osmidig?  

Var det någon funktion som saknades eller någon funktion som kändes överflödig?  

Hade du kunnat tänka dig att använda sidan? Varför/varför inte? 

Frågor om upplevelseattribut 

- Öppenhet 1-5  

- Trygghet 1-5  

-  Säker 1-5  

- Välkomnande 1-5   

- Mänsklig (ej för teknisk) 1-5 

Instruktioner för äldre 

Scenario 1 

Du tycker att det hade varit praktiskt med färdtjänst. Gå in på socialtjänstens hemsida och begär 

färdtjänst. 

Scenario 2 

Du har precis flyttat, och måste därför ändra din adress på hemsidan så att viktiga papper från 

socialtjänsten kommer till din nya adress. 

Scenario 3 

Du har tidigare haft hemtjänst när du bodde i din förra kommun, Columbine kommun. Du vill nu kolla 

med din gamla handläggare Måns Marklund om samma hemtjänstföretag som du hade tidigare går 

att få även här. 
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Scenario 4 

Du vill några dagar efter att du har lagt in en ansökan gå in och kolla hur det går i ditt ärende 

angående hjälp i hemmet som du skickade den 26 februari 2010.  

Scenario 5 

Städfirman dök aldrig upp vid senaste angivna tiden, därför vill du nu gå in och rapportera detta till 

socialtjänsten. 

Scenario 6 

Du har bestämt dig för att information om dina ärenden ska få lämnas ut till din syster eftersom det 

gör din vardag smidigare. Hur gör du då? 

 Intervjufrågor  

Vad tyckte du om att navigera på sidan?  

Hur förståeliga var menyerna?  

Vad har du fått för intryck i allmänhet?  

Var det något du tyckte var speciellt bra/dåligt?  

Var det någon uppgift du tyckte var speciellt svår/lätt/smidig/osmidig?  

Var det någon funktion som saknades eller någon funktion som kändes överflödig?  

Hade du kunnat tänka dig att använda sidan? Varför/varför inte? 

Frågor om upplevelseattribut 

- Öppenhet 1-5  

- Trygghet 1-5  

-  Säker 1-5  

- Välkomnande 1-5   

- Mänsklig (ej för teknisk) 1-5 
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Bilaga 2 - Datasammanställning 

Låginkomsttagare  

Uppgift 1 – Ansök om ekonomiskt bistånd. 

Deltagare A   2010-04-15 - 21 år, man 

Försöker att trycka på processpilarna under mina sidor. Nämner att han trodde att den första pilen, 

ansökan, var en länk till att göra ansökningar. Nämner sedan att han förstår att det är en bild över 

en process. Nämner att datumformatet är konstigt. Klickar på ”val av utförare” under ”mina sidor”, 

och nämner att han inte förstår alla formuleringar under den sidan, bland annat bifall och bistånd. 

Väljer en gammal ansökan gällande ekonomiskt bistånd och väljer utförare. Nämner sedan att han 

inte vet vad han ska göra. Klarar ej uppgiften. (egen notering: han verkar inte veta vad han gör när 

han väljer utförare) 

Deltagare B 2010-03-31 – 23 år, kvinna 

Navigerar till hjälp mig med och nämner där att hon ej förstår försörjningsstöd enligt riksnorm. 

(Egen notering: Håller på att missa halva steg 2 på grund av att hon inte upptäcker scrollen.) Nämner 

att hon vill ha mer information om varför det frågas om vissa saker, till exempel psykiska hälsa. 

Nämner att hon trodde att segmenten i ansökningarna skulle expanderas neråt, eftersom det finns 

en neråtpil, men de gjorde de inte. ”Då var jag tvungen att scrolla uppåt igen, vilket var dåligt”  

Steg 3: ”Det är svårt att få en översikt över ansökningen eftersom en del fält inte syns förrän man 

scrollar ner”.Nämner att det känns som att ansökningarna är strukturerade på ett trångt sätt. (Egen 

notering: verkar frustrerad över krånglig navigering, scrollar bland annat i ”fel” ruta.) Nämner att 

hon tycker sidan är seg.  

 Steg (försäkran underskrift):”Informationstexten borde inte gå att ändra på”. ”Det är oklart vad 

man ska göra i det här steget”. ”Man kan inte skriva in mer än tre namn” (under samtyckes-steget). 

Nämner att skicka-knappen är på tok för liten. ”Det borde finnas en sidfot med kontaktuppgifter om 

man behöver ringa, vilket man kommer att behöva göra”. Nämner att hon  inte tycker ansökningen 

är lättöverskådlig eller översiktlig. 

Deltagare C 2010-04-13 - 22 år, man 

Börjar med att säga ”jag letar efter någon sorts information”. Går in på personlig information under 

mina sidor. Går sedan in på mina insatser och kundval. (egen notering: förstår ingenting där.) 

Nämner att han vill ha information om hur han ska göra för att ansöka. Går in på hjälp mig med där 

han hittar ansökan. Går igenom ansökan och väljer ut vissa delar, bland annat bostadssituation. Går 

igenom ansökan för att hitta relevanta avsnitt. Nämner att han tolkar medsökande som någon man 

bor ihop med. Nämner att ”ankomstår till Sverige” är svårtolkat, och att han får då intrycket av att 



Björn Larsson  Kandidatuppsats 
871210-4036  729G30 
 

40 
 

ansökan är anpassad för invandrare och inte för honom. Säger att samtyckesavsnittet i ansökan är 

mycket oklar. Nämner att det kändes som att det var mycket att fylla i.  Nämner att han inte vad 

som menas med vissa saker i ansökan, till exempel riksnorm. Kommentar: vad är det jag ansöker 

om? Vad är det jag får? 

Deltagare D 2010-04-13 - 23 år, kvinna 

Försöker klicka på pilarna i mina ärenden. Går in på hjälp mig med och hittar ansökan. Nämner att 

det är otydligt om vad som ska fyllas i, vad som är obligatoriskt i ansökningen. ”Jag hade gett upp 

när jag sett hur lång ansökan är”. Ställer frågan: ”Förutsätter ansökningen att man inte är svensk?” 

(syftar till ankomstår till Sverige) Klarar uppgiften. 

Deltagare E 2010-04-14 - 23 år, man 

Går in på blanketter då han nämner att han tror att han ska fylla i en sådan. Säger sedan att detta 

verkade vara fel och att han testar med hjälp mig med, varpå han navigerar till hjälp mig med och 

hittar länken till ekonomiskt bistånd. Säger att uppgifterna han det står att han ska fylla var ganska 

väntade. Nämner att om han skulle ha fyllt i ansökningar ”på riktigt” skulle han kollat upp vad 

riksnorm är innan han ansökt. Säger att han tolkar ankomstår till Sverige som att ansökningen är till 

för invandrare. Skriver i sitt födelsedatum i detta fält. Säger att det borde visas vilken teckenstorlek 

som är vald. Frågar om han ska skriva under med bank-id i steget ”underskrift”.  

Samtycke: ”Vad gör man här?” (egen notering: Förstår ej samtyckes-delen.) Trycker på skicka, och 

klickar bort bekräftelserutan fort. Frågar om ansökningen har blivit skickad. (testledaren nämner att 

det syntes en bekräftelseruta) Säger att han tycker att det borde vara en statisk sida efter att 

ansökningen skickats där bekräftelse syns. Nämner att det vore bra om man kan definiera tidigt om 

man har en medsökande eller ej för att kunna dölja irrelevant information. 

 

Uppgift 2 – Ändra adress 

Deltagare A   2010-04-15 - 21 år, man 

Navigerar till mina sidor och personlig information. Hittar adressfältet och knappen för att redigera 

denna. Skriver in ny adress och klickar på okej. (egen notering: uppgiften går mycket smidigt fram till 

denna punkt) Glömmer att trycka på spara, vilket gör att inga ändringar sparas. Säger att han känner 

sig klar med uppgiften, hittar knappen för att spara efter att han sagt att han känner sig färdig med 

uppgiften. (Klarar uppgiften). 

Deltagare B 2010-03-31 – 23 år, kvinna 

Navigerar till mina sidor och sedan till personlig information. Säger att sidan laddas om när man ska 

lägga till en adress eller telefonnummer och det är dåligt (egen notering: suckar och svär) eftersom 
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det går att få fram dessa uppgifter på en gång Nämner att hon tycker att spara-knapp längst ner är 

onödig och att OK-knappen borde räcka. Nämner att designen är inte konsekvent, det finns bland 

annat tabeller i tabeller. 

Deltagare C 2010-04-13 - 22 år, man 

Hittar direkt personlig information under mina sidor. (egen notering: Förstår inte 

redigeringsknappen, trots att han läser ”expandera till redigeringsläge”). Han tar istället bort den 

gamla adressen och lägger till en ny. Missar att fylla i typ av adress och klickar på OK, får 

felmeddelande och fyller efter detta även i typ av adress. Frågar vilken typ av adress han ska välja 

eftersom hemadress och folkbokföringsadress ofta är samma. Väljer folkbokföringsadress. Klickar på 

spara. (egen notering: Hittar spara-knappen väldigt sent) Nämner att han tycker att det vore lättare 

om man kunde ändra adressen direkt och inte behövde gå in i redigeringsläge.  

Deltagare D 2010-04-13 - 23 år, kvinna 

Hittar till personlig information under mina sidor. Klickar på redigerings-ikonen.  Scrollar ner och 

fyller i adress och uppgifter. (egen notering: uppgiften går mycket smidigt och snabbt) Nämner att 

hon tycker att det är för lätt att ändra adressen. Säger ”det känns som att systemet inte är tillräckligt 

seriöst när det går så lätt att ändra”. Säger att det hade kännts mer säkert om hon fick skriva in 

lösenordet till bank-ID:et igen för att bekräfta ändringarna. Nämner att hon saknar bekräftelse på 

att en ändring har skett. Säger sedan att hon känner sig färdig med uppgiften. (Klarar inte uppgiften 

eftersom hon inte ser spara-knappen men tror att hon är klar) 

Deltagare E 2010-04-14 - 23 år, man 

Går till Mina sidor och personlig information. Hittar fälten för adress. Säger att redigeringspilen 

borde vara en penna eller någon annan mer allmän ikon. Trycker på ikonen och kommer till 

redigeringsläge. Nämner att det är jobbigt att behöva scrolla ner varje gång sidan laddas om. (egen 

notering: 1. Vilket sker varje gång information skrivits in i ett fält, 2. Uppgiften går snabbt och 

smidigt). Klickor okej och säger att han är färdig med uppgiften. (Klarar ej uppgiften då han inte 

klickar på spara) 

Uppgift 3 – Skicka meddelande till en gammal handläggare 

Deltagare A   2010-04-15 - 21 år, man 

Testledare frågar hur han tänker och A svarar att han tolkar ”meddelanden” som endast interna 

meddelanden inom kommunen. Navigerar ändå in på meddelanden och ”skriv nytt”. Väljer rätt 

kommun och väljer rätt person. Försöker klicka i mottagerfältet ett flertal gånger. Blir tyst en stund. 

Nämner att han inte tror att han valt någon mottagare då testledaren frågar ”hur tänker du?”. 

Skriver in text i meddelandet och skriver in text i ämnesrubriken. Han trycker ”till”-knappen och 
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trycker på den. (egen notering: säger ”jaha” med förvånad röst, verkar förvirrad över upplägget 

gällande till-knappen). Klickar sedan på skicka. Testledare frågar om han skickat meddelandet varpå 

han svarar ja. (Klarar uppgiften) 

Deltagare B 2010-03-31 – 23 år, kvinna 

Navigerar från mina sidor till meddelande och skriv nytt. Väljer rätt kommun och person i listorna 

över kontakter. Säger att det konceptet är dåligt i skicka meddelande varpå testledaren frågar på 

vilket sätt. B svarar att det svårt att hantera. Skriver in text i rubrik och meddelande och nämner att 

det borde vara samma typsnitt i ämne och meddelande. Säger att man borde få skriva in adresser 

själv. Trycker på skicka. Konstaterar att man inte får någon feedback på om meddelandet har 

skickats eller inte. (egen notering: klickar inte på ”till” vilket gör att meddelandet inte skickas.) Går in 

på skickade meddelanden för att få konfirmation men hittar inte det egna meddelandet. (Klarar ej 

uppgiften) 

Deltagare C 2010-04-13 - 22 år, man 

Går in på meddelanden och ”skriv nytt”  och väljer person och kommun ur listorna. Tittar runt och 

klickar i mottagarfältet, klickar sedan på till varpå den valda personen läggs till som mottagare. 

(egen notering: verkar gissa när han trycker på ”till”.) Skriver in text i ämesraden och i meddelandet. 

Kommenterar att han tycker att det är ganska enkelt med listor. Klickar på skicka. (klarar uppgiften) 

Deltagare D 2010-04-13 - 23 år, kvinna 

Börjar med att gå in på mina insatser och sedan kundval. Frågar ”vad är det här?  och ”Vad skickas 

om jag klickar på skicka?”. (egen notering: Fastnar mycket under denna sida varpå testledare 

förklarar vad sidans funktion är). Går in under arkiv  då hon säger att kanske kan att hitta gamla 

ärenden kopplade till den gamla handläggare, och då en kontakt. Frågar om man verkligen kan 

kontakta sin handläggare via systemet. Navigerar till blanketter, hjälp mig med och sedan tillbaka till 

mina sidor. Säger att hon inte tror att hon kan hitta sin handläggare någonstans. (egen notering: 

verkar uppgiven). Säger att hon testar med ”meddelanden” var på hon trycker på skriv nytt. Väljer 

kommun och person på ”rätt” sätt och skriver text i meddelandet. Trycker på skicka. (egen notering: 

ser inte felmeddelandet om att ingen mottagare har valts). Efter att hon testat att trycka på ”till” 

säger att detta var förvirrande, inte uppenbart att man ska trycka på ”till” för att lägga till  person 

man valt ur listan: räknar med att det ska räcka att välja mottagare i listorna. Nämner att det inte 

finns någon information om vilken handläggare man har på hemsidan. Säger att hon känner sig 

färdig med uppgiften. (klarar uppgiften) 

Deltagare E 2010-04-14 - 23 år, man 

Navigerar till meddelanden och mottagna meddelanden och säger att han vill försöka se om han fått 

något från meddelande från Måns Marklund tidigare. (egen notering: det finns inga mottagna 
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meddelande). Går in på hjälp mig med och sedan mina ärenden. Letar därefter i ”mina insatser”. Går 

in på hjälp-länken och letar efter kontaktuppgifter men hittar inget. Tycker att han surfar runt 

planlöst för att hitta en kontakt. Säger att han skulle vilja ha en kontaktflik som listar 

kontaktuppgifter till alla kontor i Sverige. Nämner även att om det varit i riktiga livet hade han först 

gått in på hjälp, sedan webbkarta, möjligtvis ringt men hade sedan gett upp.  Säger sedan att han 

ger upp. (Klarar ej uppgiften).  

Uppgift 4 – Undersök hur det går med en tidigare lagd ansökan 

Deltagare A   2010-04-15 - 21 år, man 

Navigerar till mina sidor och väljer ”rätt” ärende i rull-listan. Säger att han visste att han skulle 

navigera hit då han lade märke till det i en tidigare uppgift. (Klarar uppgiften. Egen notering: 

uppgiften går mycket snabbt och smidigt. Deltagaren navigerar som om han visste exakt vad han 

gjorde) 

Deltagare B 2010-03-31 – 23 år, kvinna 

Navigerar till mina sidor och markerar det korrekta ärendet i listan över ärenden. Navigerar även in 

på arkiv och mina ärenden och ser samma information där. Säger att hon tycker att det är för många 

olika lösningar som inte påminner om varandra. (testledaren frågar på vilket sätt). Säger att det är 

för många olika strukturer i systemet. Tabeller, expanderade menyer, trädstrukturer, pilar osv. 

Nämner även att man behöver inte dölja processerna under arkiv när det finns så få. Tycker det är 

konstigt att samma information representeras på två olika sätt i mina ärenden och i arkiv. Tycker att 

kontinuitet saknas. (Klarar uppgiften) 

Deltagare C 2010-04-13 - 22 år, man 

Går in på mina insatser först men navigerar bort därifrån till arkiv och sedan processer. Hittar där 

det korrekta ärendet, klickar för att expandera och återger sedan i vilket stadie ärendet befinner sig. 

Nämner att han tyckte uppgiften gick bra. (Klarar uppgiften, egen notering: navigerar med säkerhet) 

Deltagare D 2010-04-13 - 23 år, kvinna 

Går in på mina sidor och väljer ärende ur ärende-listan. Sidan uppdateras och informationen visas. 

Testledaren frågar hur det går i ärendet och D läser upp den information hon fått fram. Säger sedan 

att hon känner sig färdig med uppgiften. (Klarar uppgiften) 

Deltagare E 2010-04-14 - 23 år, man 

Navigerar till mina sidor där han trycker på listan över ärenden och väljer det ärende som uppgiften 

behandlar. Läser upp informationen om hur det går i ärendet. (egen notering: Efter en stunds 

tystnad säger E ”ja” vilket testledare tolkar som att E känner sig klar med uppgiften, vilket 

testledaren frågar. Svaret är ja.) (Klarar uppgiften)   
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Uppgift 5 – Lämna samtycke till att information lämnas ut till en närstående 

Deltagare A   2010-04-15 - 21 år, man 

Börjar med att gå in på närstående där han kommenterar på att det inte finns någon beskrivning på 

varför han skulle vilja lägga in en närstående. Försöker lägga till sin syster i listan över närstående. 

Skriver in personnummer och telefon men hittar inte Syster som typ i listan över vilken typ relation 

den närstående har. Lägger därför till den närstående som vän. Frågar då om alla typer klassas lika – 

kommer lika mycket information ges ut oavsett val av typ? Får felmeddelande om att 

personnummret är i fel format när han trycker på ”okej” varpå och försöker flera gångermen samma 

meddelande genereras trots att sidan laddas om. Får även felmeddelande gällande felinmatning på 

telefonnummer( egen notering: detta verkar han inte upptäcka). Testledaren påpekar efter 

upprepade försök att spara felmeddelandet gällande telefonnumret. (Egen notering: Stora 

svårigheter med att lägga till närstående – det går helt enkelt inte)  Han kommentar att han hade 

gett upp och istället ringt in och frågat. Prövar sedan att lägga till sig själv och då går det. Säger att 

han känner sig färdig med uppgiften efter det att han lyckats lägga till själv som närstående. (Klarar 

ej uppgiften) 

Deltagare B 2010-03-31 – 23 år, kvinna 

Går in på samtycken i mina sidor och letar där, navigerar sedan till hem. Efter detta går hon till 

blanketter där hon trycker på ”lämna samtycke”. (Egen notering: hon har stora svårigheter att hitta.) 

Säger att hon tänkte att det skulle vara en inställning inne på mina sidor. Säger också att hon är 

osäker på vad som ska fyllas i när man ska ge samtycket. Fortsätter med att säga att hon tolkade 

”blanketter” som pdf-filer som kan skrivas ut och skickas in. Skriver in text i blanketten och trycker 

på skicka. Nämner att det i blanketter finns 2 av 3 onödiga scrollbars som försvårar navigeringen.  

(Klarar uppgiften, efter en långs tids letande) 

Deltagare C 2010-04-13 - 22 år, man 

Går först in på mina sidor och sedan samtycken. Sedan till närstående. Han säger att det borde vara 

under mina sidor. När han går in på samtycken säger han att formuleringen inte säger så mycket om 

vad som finns under menyn. Går in på hjälp mig med men hittar inget, går därför till blanketter.  

Säger att han inte är säker på om han ska ge fullmakt eller ett samtycke, han väljer samtycke men 

säger att han inte är helt säker. Fortsätter med att säga att lämna samtycke inte känns som en 

blankett, då han tycker att en blankett är ett papper man ska fylla i. Nämner att det bör vara 

obligatoriskt med mer uppgifter, blanketten bör vara upplagd som en blankett och inte bara som en 

textruta. Fyller i kort information och trycker sedan på skicka. (Klarar uppgiften) 

Deltagare D 2010-04-13 - 23 år, kvinna 

Går in på samtycken under mina sidor, men säger ”nej vänta” och navigerar sedan till blanketter. 



Björn Larsson  Kandidatuppsats 
871210-4036  729G30 
 

45 
 

Säger att hon kommer ihåg att hon skulle navigera hit då hon sett det i en tidigare uppgift. Fyller 

sedan i kort information och trycker på skicka. (Klarar uppgiften) 

Deltagare E 2010-04-14 - 23 år, man 

Går in på närstående under mina sidor och trycker på ”lägg till en närstående”. När han ska lägga till 

telefonnummer får han felmeddelande (egen notering: testledaren uppfattar det som att detta gör 

honom frustrerad). Trycker på spara och säger att han är mycket osäker på om han lagt till en 

närstående men ser sedan att personnummer också genererat ett felmeddelande. Försöker ändra 

personnummer men felmeddelandet försvinner inte trots att sidan laddas om. Testar sedan att 

trycka på OK men det läggs inte till något. Försöker igen, med annat nummer men med samma 

resultat. Felmeddelandet försvinner inte, testledare påpekar att en bugg i systemet gör att 

felmeddelandet inte kommer försvinna. Trycker på ok, men inte på spara så inget sparas eller läggs 

till. Går sedan in på samtycken under mina sidor då han säger att han inte vet säkert vad närstående 

är till för. Väl inne på samtycken säger han att han är förvirrad, han vet inte vad samtycken är till för. 

Han letar vidare på mina sidor, klickar på alla länkar och letar. Navigerar sedan till blanketter och 

trycker på lämna samtycke då han kommer ihåg det från en tidigare uppgift.  Han fyller i textrutan 

och trycker på skicka. (klarar uppgiften). 
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Äldre 

Uppgift 1 – Ansök om färdtjänst. 

Deltagare F   2010-04-12 - 74 år, kvinna  

Klickar på hjälp mig med men på pilen, inte på texten vilket gör att inget händer. Testhandledarna 

tipsar henne att klicka på texten. Under hjälp mig med går hon in under funktionshinder vilket hon 

säger att det är det hon tycker att man har om man är äldre och behöver färdtjänst. När hon klickat 

på hjälp mig med dyker menyerna upp som expanderade under en mycket kort stund vilket gör att 

de försvinner när sidan har laddat klart. Testledaren och observatören lägger märke till att hon 

verkar mycket frustrerad över detta, hon suckar och frågar varför det blir så. Hon nämner att hon 

tycker att sidan är seg och tungrodd. Hon trycker sedan på äldre och färdtjänst. Hon frågar därefter 

var hon är någonstans (i systemet). (Egen notering: hon verkar inte förstå att hon är på färdtjänst 

sidan.) Hon ser ansökningen och prövar att skriva men textrutan är inte markerad så det kommer 

ingen text. Hon säger att hon inte vet vad hon ska göra. Hon skickar aldrig in ansökan, utan ger upp. 

(Klarar ej uppgiften)  

Deltagare G 2010-04-19 – 76 år, man 

Han frågar sig hur han får färdtjänst och går in på ”Hur gör jag?” då han säger att han vill ha mer 

information. Går sedan in på ”hjälp mig med”. Trycker på ”äldre” under ”gäller mig” men trycker 

inte korrekt utan bredvid länken. (Egen notering:  förstår därför inte att menyerna är expanderbara) 

Testar därför att trycka på hem-ikonen för att komma vidare men återgår då till startsidan. (Egen 

notering: inser inte att hem-ikonen tar tillbaka honom till start) Följer återigen samma länkar tills 

han är tillbaka på ”hjälp mig med”. Försöker sedan flera gånger och lyckas till sist expandera menyn 

”äldre” och väljer ”färdtjänst”. Väl inne i ansökan försöker han att trycka på rubrikerna i 

ansökningen (egen notering: han verkar tolka dessa som länkar). Han frågar var han ska markera för 

att skriva, och väljer efter hjälp från testledarna textboxen, men frågar då vad han ska skriva. (egen 

notering: han undrar vilken typ av information han ska fylla i. Troligen på grund av att han inte ser 

resten av ansökningen och därför tror att han ska fylla i all information i den textruta han kan se)  

Han förstår ej att man kan scrolla neråt, vilket testledaren visar. Han blir road av att det finns en 

fråga under självskattning där han får avgöra om han kan äta på egen hand, och frågar sig då om det 

är troligt att man kan ansöka via en webbsida på egen hand om man inte kan äta utan hjälp.  Efter 

att han förstått att han kan scrolla har han inga problem med strukturen i ansökningen och kan även 

använda de klickbara avgränsarna för att visa eller dölja information. Nämner att han tycker att 

ansökningens struktur är logisk. Han upptäcker inte skicka knappen, men ser den efter att ha letat i 

några minuter. Nämner under tiden att han letar efter något som gör att han kan slutföra 
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ansökningen. (Klarar uppgiften) 

Deltagare H 2010-04-12 - 73 år, man 

Går först till ”hur gör jag” och läser att han ska gå till ”hjälp mig med” för att ansöka, vilket han gör. 

När ”hjälp mig med” laddas visas varje meny till vänster som expanderad i en kort stund men sedan 

som hopkrympt när sidan har laddat klart.  Testledare tolkar det som att han blir mycket frustrerad 

över detta då han upprört frågar varför det blir så.  Han inser dock att han kan trycka på menyer för 

att få dem att expandera vilket gör att han hittar ”äldre” och ”färdtjänst”. I själva ansökningen klarar 

han att fylla i det han vill. Han klickar sedan på skicka och får bekräftelse på att ansökan skickats. 

(Klarar uppgiften)  

Uppgift 2 – Ändra adress 

Deltagare F   2010-04-12 - 74 år, kvinna 

Går in på ”hjälp mig med” och sedan äldre, sedan går hon till blanketter då hon säger att hon tänker 

att hon ska beställa en flyttblankett. När hon ser att det inte finns någon sådan går hon tillbaka till 

”hem” och ”hur gör jag”. Hon anmärker på att det inte finns någon information under ”hur gör jag”. 

Testledaren frågar om det finns något annat ställe hon inte letat på. Hon säger att mina sidor är 

relevant för att byta adress då hon vill ha ett papper. (egen notering: hon menar troligen 

”blanketter” då det är den fliken hon cirkulerar med musen över) . Hon navigerar efter detta till mina 

sidor varpå hon  fokuserar mycket på ”mina ärenden” och ”välj handläggning”. Hon försöker klicka 

på de blå processpilarna. Efter hjälp från testledarna går in på mina uppgifter och personlig 

information varpå hon säger att hon tycker att personlig information passar för uppgiften.  Förstår 

inte redigeringsikonen vid första anblick prövar att klicka på den varpå sidan laddas om och hon 

säger att hon förstår. HonlLyckas skriva in all information men rull-listan över typ av adress 

innehåller en vit rad vilken hon råkar markera. Detta gör att hon får ett felmeddelande om att hon 

måste välja typ av adress vilket verkar förvirrar henne. Hon säger att hon inte vet vad hon ska göra. 

Hon fortsätter med att säga att hon vill kunna skicka ändringarna någonstans, fysiskt, så att hon är 

säker på att det går igenom. Ger upp och avslutar med att säga  att hon hellre hade gått in till stan. 

Klarar ej uppgiften. 

Deltagare G 2010-04-19 – 76 år, man 

I början av uppgift 2 står webbläsaren kvar i det läge där uppgift 1 avslutades. För att påbörja en ny 

uppgift vill han stänga webbläsaren och logga in på nytt i ett nytt webläsarfönster, men testledaren 

påpekar att han inte behöver göra detta. Han navigerar till ”mina sidor” och meddelanden men 

klickar inte på ”skriv nytt” trots att han säger att han vill skriva ett nytt meddelande för att meddela 

socialtjänsten om att han flyttat. Han navigerar därför till ”mina sidor” där han försöker klicka på 
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processpilarna. Han säger att han är mycket osäker på vad det är han behöver göra. Han navigerar 

till ”personlig information” och behöver inne på denna sida en påminnelse om att han kan scrolla 

neråt. Förstår att det röda krysset betyder ”ta bort” och försöker att redigera adressen direkt i 

visningsfältet vilket inte leder till någon ändring. Han ser inte (egen notering; eller förstår inte 

innebörden) ikonen för ”expandera till redigeringsläge. Han bort den befintliga adressen och trycker 

sedan på ”lägg till”. Vid inmatningen får han felmeddelande då han råkar skriva postnumret i fältet 

där man ska skriva ort men upptäcker inte felmeddelandet då det lägger sig så långt ner att det inte 

ryms i den aktuella vyn. Han trycker ”ok” ett flertal gånger men då inget händer trycker han på 

”avbryt” då han inte ser felmeddelandet. Han säger att han genomfört uppgiten. Klarar ej uppgiften. 

 

Deltagare H 2010-04-12 - 73 år, man 

Han navigerar till ”mina sidor” och ”mina uppgifter” och hittar där fälten där adressen står angiven. 

Han testar att klicka direkt i fälten och skriver men då fälten inte befinner sig i redigeringsläge sker 

inget. Han ser ikonen för att expandera till redigeringsläge och trycker på den. Väl inne i 

redigeringsläge lyckas han skriva in adressuppgifter utan problem och han trycker på ”spara” längst 

ner på sidan. (Egen notering: då han trycker på spara längst ner på sidan istället för ”okej” bredvid 

adress-fältet sparas inga ändringar) Säger att han känner sig färdig med uppgiften. (Klarar ej 

uppgiften.) 

Uppgift 3 – Skicka meddelande till en gammal handläggare 

Deltagare F   2010-04-12 - 74 år, kvinna 

Går in på ”hur gör jag” och säger att hon hellre hade ringt. Sedan navigerar hon till ”hjälp mig med”. 

Väl där nämner hon att hon vill att menyerna ska vara expanderade hela tiden så att hon kan titta 

igenom allting direkt när hon kommer till sidan. Går in på meddelanden och skriv nytt. Hon tittar 

runt på sidan och prövar att klicka i mottagarfältet. Väljer sedan kommun ur den första listan och 

person ur den andra. Hon nämner sedan att hon skulle vilja att man kunde skriva in namn i 

mottagar-fältet på egen hand. Hon säger också att hon anser att det borde stå ”handläggare” istället 

för ”myndighet” i fältet där man väljer person. (Egen notering: hon verkar inte förstå att man måste 

trycka på knappen ”till”). Då ingen mottagare valts så meddelandet går inte att skicka då hon trycker 

på skicka. Hon avbryter med orden ”jag hade hellre ringt”. Ser inte felmeddelandet som genereras. 

(Klarar ej uppgiften) 

Deltagare G 2010-04-19 – 76 år, man 

Han navigerar till ”mina sidor” och ”meddelande” då han säger att han känner sig säker på att det är 

just ett meddelande han vill skicka. Han trycker på ”skriv nytt” men får försöka e tt flertal gånger då 
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han missar länken med några millimeter. Han klickar i listan över kommun och väljer kommun och 

person. Han nämner att han tycker att det vore bättre att kunna skriva in namn eller mail-adresser 

direkt istället för att välja dem ur listor. Han nämner att han tycker att systemet för att välja 

mottagare är oerhört krångligt och han förstår det inte, vilket testledaren uppfattar som att han 

tycker är frustrerande. Efter att han lyckats välja kommun och handläggare. Han trycker på skicka 

men inga mottagare har lagts till och därför skickas meddelandet inte. Han upptäcker inte 

felmeddelandet då det ligger så pass långt ner att det inte syns i den aktuella vyn. Han går därefter 

till ”skickade meddelanden” då han säger att han vill se om meddelandet skickats men ser det inte. 

Detta till trots säger han att känner sig färdig med uppgiften. Han klarar ej uppgiften. 

Deltagare H 2010-04-12 - 73 år, man 

Han nämner att hans första tanke är att gå till ”hjälp mig med” då han behöver hjälp med  att 

kontakta en tidigare handläggare. Han navigerar runt mellan huvudmenyerna ”hem”, ”mina sidor”, 

”hjälp mig med” och ”blanketter” men säger på ett sätt som av testledaren uppfattas som uppgivet 

att han inte hittar något som kan hjälpa honom. Efter ytterligare några minuter av navigerande 

mellan ”hem”, ”mina sidor” och ”blanketter” ger han upp och säger att han inte vet hur han ska 

göra. (Klarar ej uppgiften.) 

Uppgift 4 – Undersök hur det går med en tidigare lagd ansökan 

Deltagare F  2010-04-12 - 74 år, kvinna 

Säger att hon tänker att hon vill kunna gå in till sin handläggare för att höra med honom om hur det 

går i ett ärende. Går in på hjälp mig med, och sedan mina sidor efter tips från testledarna. Tycker att 

man ska kunna trycka på processpilarna. Säger att hon inte vet hur han ska göra och suckar.  (Här tas 

en kort paus från utvärderingen då deltagaren verkar trött) 

Deltagare G 2010-04-19 – 76 år, man 

Han nämner att han vill skicka ett meddelande för att få information direkt från någon person på 

socialtjänsten om hur det går i hans ärende .(egen notering: Därför uppstår samma problem som i 

föregående uppgift.) Denna gång lyckas han dock inte komma in på ”skriv nytt”  (egen notering: han 

verkar ha glömt att detta är en länk.) Säger att han inte vet hur han ska göra och tillbringar mycket 

tid med att expandera och förminska ”meddelande”-menyn.  Nämner att han tycker att strukturen 

över meddelanden är dålig. Klarar ej uppgiften och den avslutas då han ger upp. 

Deltagare H 2010-04-12 - 73 år, man 

Uppgiften genomfördes ej. 

Uppgift 5 – Rapportera utebliven städhjälp  

Deltagare F  2010-04-12 - 74 år, kvinna 
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Säger att hon ska gå in och skicka ett meddelande, men försöker inte ens göra så.  Suckar oh 

utropar” jag hade ringt!” (klarar ej uppgiften) 

 

Deltagare G 2010-04-19 – 76 år, man 

Säger att tolkar även denna uppgift som att han behöver skicka ett meddelande till socialtjänsten. 

Testledarna försöker diskret tipsa om att han kan titta på annat än meddelande men detta uppfattas 

inte. Kommer denna gång in på ”skriv nytt” under meddelanden och efter att han skrivit in text 

säger att han att han ska skicka meddelandet och klickar då på hem-ikonen som knappen för att 

skicka meddelandet vilket gör att han återgår till startsidan och får börja om. Han navigerar återigen 

till meddelanden och skriv nytt. Försöker att lägga till mottager men misslyckas. Klickar denna gång 

på skicka längst ner då han blir påminnd av testledare att han kan scrolla. (egen notering: Förstår 

fortfarande inte hur han ska göra för att lägga till en mottagare). Får ingen bekräftelse när han 

försöker skicka då han inte valt mottagare. Upptäcker inte felmeddelandet längst ner på sidan. Ger 

sedan upp då han säger att han inte vet vad han ska göra. (Klarar ej uppgiften) 

Deltagare H 2010-04-12 - 73 år, man 

Uppgiften genomfördes ej. 

 

Uppgift 6 – Lämna samtycke till att information lämnas ut till en närstående 

Deltagare  F  2010-04-12 - 74 år, kvinna 

Uppgiften genomfördes ej. 

Deltagare G 2010-04-19 – 76 år, man 

Försöker återigen skriva ett nytt meddelande. Navigerar till meddelande och skriv nytt. Samma 

problem som uppstått tidigare återkommer. Testledare försöker tipsa men till ingen nytta. Klarar ej 

av att slutföra uppgiften.  

Deltagare H 2010-04-12 - 73 år, man 

Uppgiften genomfördes ej. 
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Personer med funktionshinder 

Uppgift 1 – Ansök om personlig assistent. 

Deltagare I   2010-03-29 - 25 år, man 

Navigerar till hjälp mig med. Väljer under ”gäller mig” att klicka på ”vuxna med fysisk nedsättning.” 

(egen notering: istället för LSS och LASS) I ansökningen frågar han vad den information han fyller i 

ska vara till för, han säger att syftet är otydligt. Säger att han inte förstår samtyckes-delen i 

ansökningen och hoppar därför över denna helt och hållet. Klickar sedan på skicka och han får 

bekräftelse. 

Han säger att det är dåligt med information om vad som går att ansöka om. Han fortsätter med att 

fråga vilka tjänster socialtjänsten erbjuder. Han nämner även att han undrar vem som tar hand om 

vad, om det är landstinget eller socialtjänsten. Detta kan variera mellan kommuner, likaså vilka 

termer som används. (Klarar uppgiften) 

Uppgift 2 – Rapportera utebliven assistent 

Deltagare I   2010-03-29 - 25 år, man 

Går in på ”mina ärenden” och säger att han där letar efter någon funktion för att lämna omdöme, 

men hittar ingen.  

Går sedan in på ”meddelande” för att skicka ett sådant men säger att han inte vet vem han ska 

skicka till och navigerar därför till ”blanketter” och hittar ”lämna omdöme” som han trycker på. 

Säger att han är väldigt osäker då det inte framgår vem det skickas till eller om det kommer står vem 

det är ifrån. Fortsätter med att säga att han hellre hade ringt in och frågat eller meddelat om 

assistentens frånvaron. Skriver in en kort text i textrutan och trycker sedan på skicka vilket gör att 

blanketten skickas. 

Säger att han tycker att det varit tydligare om det funnits under ”Mina sidor” och ”mina ärenden”. 

Fortsätter med att säga att det är viktigt att omdömet hamnar rätt eftersom man vill hålla det inom 

de som är berörda, då det inte gå ut till alla som jobbar inom kommunen. (Klarar uppgiften) 

 

Uppgift 3 – Undersök hur det går med en tidigare lagd ansökan 

Deltagare I   2010-03-29 - 25 år, man 

Navigerar till mina sidor och markerar det korrekta ärendet ur listan över ärenden. Sidan laddas om 

och ärendet visas under processpilarna. Han försöker trycka på processpilarna då han säger att han 

skulle vilja ha mer detaljerad information. (Klarar uppgiften) (egen notering: uppgiften går mycket 

snabbt och smidigt) 
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Uppgift 4 – Ändra adress 

Deltagare I   2010-03-29 - 25 år, man 

Navigerar till mina sidor och mina uppgifter. Hittar där personlig information och han scrollar ner till 

adressfälten. Väl där trycker han på redigeringsikonen och ändrar adressuppgifter efter att sidan 

laddats om. (Egen notering: Inga problem, han navigerar med säkerhet). Han trycker sedan på ”Ok” 

och säger att han är klar med uppgiften. (Egen notering: han glömmer att spara då han endast 

trycker på okej) (Klarar inte uppgiften eftersom adressen inte sparas.)  

 

Uppgift 5 – Lämna samtycke till att information lämnas ut till en närstående 

Deltagare I   2010-03-29 - 25 år, man 

Går in på ”samtycken” under ”mina sidor”. Tittar runt och går sedan in på ”närstående” under ”mina 

sidor” då han säger att han inte hittar det som han tror är rätt. Efter detta navigerar han till 

”blanketter”, där han ser ”lämna samtycke”. (Egen notering: Tar lång tid för honom att nå den rätta 

blanketten)  

Säger att han tycker att det är onödigt och märkligt att det är så utspritt och inte samlat på samma 

ställe. Att lämna samtycke Borde ligga under ”samtycken” på mina sidor. 

(Klarar uppgiften)  

 

Uppgift 6 – Skicka meddelande till gammal handläggare 

Deltagare I   2010-03-29 - 25 år, man 

Navigerar till meddelande och skriv nytt. Prövar där att trycka på rull -listorna och väljer kommun 

och person, båda helt korrekt. Stannar upp när han ser att mottagarlistan och säger att han funderar 

på varför mottagarlistan fortfarande är tom. Klickar på ”till” och den valda personen läggs till i 

mottagarlistan. Säger att han tycker det är ett okej sätt, men att det kanske varit bra med en ”mest-

använda”-lista över kontakter. Fortsätter med att säga att det hade varit bra om man kunnat skriva 

in egna adresser också. Skriver sedan in ett kort meddelande och en rubrik följt av att han trycker på 

skicka. (Klarar uppgiften)  
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Bilaga 3 – Bilder över systemet Pulsen Combine. 

1- Skärmdump från startsidan i Pulsen Combine  
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2- Skärmdump från i Pulsen Combine 
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3- Skärmdump från ”Mina sidor” i Pulsen Combine 
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4- Skärmdump från ”Blanketter” i Pulsen Combine 
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5- Skärmdump från ”Nytt meddelande” i Pulsen Combine 
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6- Skärmdump från ”Ändra personlig information” i Pulsen Combine 
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7 – Skärmdump från ”Processer” under ”Arkiv” i Pulsen Combine 

 

 


