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Abstract 

User Experience (UX) is a popular term within the development industry as well as the research field 

human-computer interaction (HCI). The purpose of this thesis is to look into what UX as a way of 

working with development actually is, both in theory and practice, to see if there is one or many 

interpretations of UX amongst different organizations, and to compare UX in theory and practice. To 

find out what UX actually encompasses, triangulation was used: a literature study, a qualitative case 

study, and finally a partly quantitative, partly qualitative survey was conducted to get closer to the 

“truth” about UX. The case study was done at the company Cambio; in the qualitative semi-structured 

interviews the respondents talked about the whole lifecycle of UX in their projects. Based on the 

categories and terms that were identifiable in the interviews, the literature study was extended and 

deepened in those specific areas. Based on the findings in both the case study and the literature study, 

a survey about UX in practice was constructed. The respondents in the survey represented different 

organizations in Sweden, active in different areas of the industry but all working with UX. 

UX as a way of working is in theory described as user-centered and with a number of sub-processes or 

components: personas, scenarios, prototypes, evaluation and testing with end users and experts. The 

work should also be performed iteratively. 

The empirical data indicated that there is one (singular) established way of working, or a framework, 

that is called UX. UX in practice means that you work user-centered. To achieve this, certain tools are 

used or certain processes are performed; personas, i.e. mappings of end-user groups – with 

backgrounds, pre-conditions, needs and so on – through observation and interviews. Prototypes are 

developed that meet the needs identified in the personas, and the prototype is tested and evaluated 

with end users and experts (within UX or similar), and the process is repeated until the prototype is 

accepted. Scenarios are used in the two previously mentioned processes: in personas in the shape of 

use cases, in prototypes and evaluation in the shape of test cases that are performed by the end user, 

which is supposed to simulate a real situation. The study’s respondents preferred agile development 

from a strict UX point of view, but it is not entirely unproblematic since the traditional, e.g. the 

waterfall method, offers a strong foundation to stand on before the actual development starts. 

The literature study showed similar results as the empirical study. There are a number of common 

denominators for both, although theory perhaps describes a utopia, because practice has taken the 

practically applicable parts and it uses UX as a framework with a set of tools that can be used to support 

the work with producing a good user experience. 

  



 
 



 
 

Sammanfattning 

User experience, UX, är ett modernt begrepp inom utvecklingsbranschen lika väl som i 

forskningsområdet människa-datorinteraktion (HCI). Den här uppsatsen syftar till att reda ut vad UX 

som arbetssätt är i teori respektive praktik, om det finns en gemensam tolkning eller flera olika i olika 

verksamheter, samt att jämföra teorin och praktiken. För att ta reda på vad UX egentligen står för i 

teorin och praktiken, användes triangulering; en litteraturstudie samt en empiriskt grundad kvalitativ 

och delvis också kvantitativ undersökning genomfördes. Datainsamlingsmetoden som användes i 

empirin var dels en småskalig fallstudie hos företaget Cambio, som i kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer berättade om hela livscykeln för UX i deras projekt. Baserat på de kategorier och begrepp 

som kom upp i intervjuerna, fördjupades litteraturstudien i dessa områden, och en enkät om UX i 

praktiken konstruerades. Respondenterna i enkäten representerade ett antal olika verksamheter i 

Sverige, från några olika delar av IT-branschen, men som alla arbetar med UX.  

UX som arbetssätt beskrivs i teorin som användarcentrerat och med ett antal delprocesser som ska 

gås igenom: personas, scenarier, prototyper, utvärdering och testning ihop med slutanvändare och 

experter. Arbetet ska dessutom ske iterativt. 

I empirin fanns stöd för att det finns ett (singularis) etablerat arbetssätt, eller snarare ett ramverk, som 

är det som kallas UX. UX i praktiken innebär att man arbetar med användarcentrering. För att uppnå 

detta använder man verktyg eller genomför delprocesser i form av personas, d.v.s. kartläggningar av 

slutanvändargrupper – med bakgrunder, förutsättningar, behov o.s.v. – genom observation och 

intervjuer. Prototyper tas fram som tillgodoser behoven som man fann att alla personas hade och 

dessa testas och utvärderas ihop med slutanvändare och experter (inom UX eller annat besläktat 

område) och processen upprepas iterativt till dess att resultatet är till belåtenhet. Scenarier används i 

de två tidigare nämnda momenten: i personas i form av användningsfall, i prototyper och utvärdering 

i form av testfall som ska genomföras av slutanvändaren, som speglar en verklig situation. Agil 

utveckling föredras ur UX-synpunkt, men det är inte helt oproblematiskt eftersom det traditionella, 

exempelvis vattenfallsmetoden, erbjuder en stark grund att stå på innan utvecklingsarbetet tar vid. 

Litteraturstudien gav alltså liknande resultat som den empiriska undersökningen. Det finns i båda fallen 

ett antal gemensamma nämnare, även om dessa i teorin förmodligen beskriver ett drömläge eftersom 

man i praktiken har tagit de praktiskt tillämpbara delarna och snarare använder UX som ett ramverk 

med en uppsättning verktyg som man kan ta tillhanda för att främja arbetet med användarupplevelsen.  

  



 
 

  



 
 

Förord 

Den här uppsatsen avrundar mina tre års studier på det systemvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. Fokus för den aktuella uppsatsen är en del av den kärnkunskap som jag tar med 

mig från programmet – synen på helheten: människa, organisation och IT, som många andra saknar. 

Jag hoppas att jag kan bidra något till förståelsen för – eller förmågan att förbättra tillvaron för – 

slutanvändaren av de produkter vi är med och utvecklar eller säljer, som en del av vår framtida 

profession. 

Till alla som har varit inblandade i arbetet riktas ett stort tack; till alla de verksamheter som ställt upp 

i allmänhet (Cambio, Crisp – ni andra vet vilka ni är – tack!) och till de svarande respondenterna i 

synnerhet! Utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

Ett stort tack riktas även till mina systrar – tack för att ni tog er tid att läsa uppsatsen med kritiska ögon, 

samt till min handledare Ivan, vars dörr alltid varit öppen när jag behövt bolla idéer. 

 

Linköping, juli 2014 

 

Rebecca Narvesjö 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
IT-systems användbarhet och användarvänlighet har varit i ropet under ett antal år; Nielsen och Molich 

tog exempelvis fram nio heuristiska kriterier redan 1990 (Nielsen & Molich, 1990). Det finns idag flera 

utvärderingsmetoder tillgängliga; många utvecklande verksamheter har hela avdelningar dedikerade 

till just användbarhet, bemannade med interaktionsdesigners och användbarhetsanalytiker. Behovet 

tycks ändå inte vara mättat (se exempelvis Brundins artikel i Computer Sweden, 20111). Så alla arbetar 

med det, alla har intuitiva och användbara gränssnitt för sina produkter (enligt de egna 

säljargumenten), men trots det visar Söderström (2010) upp en dyster bild av den digitala arbetsmiljön 

i dagens Sverige, där systemen är tungrodda på grund av en mängd olika faktorer. Ekvationen går inte 

ihop. 

User experience, UX, försöker se till helheten, inklusive upplevelsen, som användbarhet sägs vara 

oförmögen att täcka (Bargas-Avila & Hornbæk, 2012), genom att flytta fokus från effektivitet och 

produktivitet till användarens upplevelse och tillfredsställelse. Användarupplevelsen blir kanske allra 

tydligast när den är dålig, d.v.s. när den medvetna designen lyser med sin frånvaro. Ett välkänt exempel 

på en dålig användarupplevelse är vissa lågkostnadsflygbolags bokningssidor. När upplevelsen istället 

är bra, är då man enkelt kan använda en produkt eller tjänst, utan att vara bekant med den sedan 

tidigare. En bra användarupplevelse kan förmodligen framkallas genom olika arbetssätt, så länge man 

tar hänsyn till rätt aspekter, exempelvis användbarhet, och UX är ett av dessa arbetssätt. 

När jag väl började läsa om UX och vad det innebär, upptäckte jag snabbt att det finns en del 

kontroverser inom området; vissa trycker på vikten av att använda UX, utan att förklara vad det 

innebär, vilket leder till en del kritik mot UX som begrepp, eftersom det anses vara vagt, flyktigt och 

att det dessutom inte är originellt, utan bara användbarhet återuppfunnet (Bargas-Avila & Hornbæk, 

2012; Bargas-Avila & Hornbæk, 2011; Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

User experience som forskningsområde är relativt nytt; 2004 skrev Fischer et al om EUD, d.v.s. end-

user development (slutanvändarutveckling, slarvigt översatt), som framtiden för systemutveckling. De 

menade att svaret på detta behov av att involvera slutanvändarna var meta-design. Yamakami (2014) 

å andra sidan, menar att UX som begrepp myntades på 90-talet, av Donald Norman.  

Trots all kritik hävdar Bargas-Avila och Hornbæk (2012) att UX är på väg att helt ta över, att ”usability” 

som begrepp är på väg att ersättas. Allt detta väcker många frågor hos mig och det är därför jag valt 

att fördjupa mig inom just detta område för att ta reda på vad UX egentligen är, hur företag egentligen 

jobbar med det samt utreda vad som egentligen finns dokumenterat inom forskningsvärlden. 

  

                                                           
1 Snabblänk för den intresserade: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.396957 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.396957
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1.2. Problemformulering 
Problemet med att user experience (UX) är ett otydligt – eller åtminstone inte entydigt – definierat 

begrepp, är att utvecklingsföretag ändå kan använda det som ett försäljningsargument, som en garanti 

för att just deras system är utvecklat med användaren i centrum. Detta antas då i sin tur leda till att 

produkten blir bättre för slutanvändaren än vad konkurrentens produkt skulle vara. Som 

försäljningsargument ger UX upphov till en mängd förväntningar, som egentligen helt saknar grund, 

eftersom UX inte nödvändigtvis följer någon standard, vilket leder till att det inte går att generalisera 

om vilka effekter som det får på resultatet. Genom att få en uppfattning om vad marknaden menar 

med UX stärks kundens position i köpesituationer då denne ges en chans att ställa rätt frågor och inte 

bara acceptera att arbete med UX ”verkar bra”. 

Ett annat problem är att arbetssättet är på väg att bli vanligt och vedertaget, utan att forskningsvärlden 

eller praktiken funderar särskilt mycket över varför de arbetar som de gör eller hur det bidrar till 

slutanvändarens goda upplevelse av produkten. 

Bristen på standard blir tydlig när man läser forskning om UX eftersom det dels är vanligt med rättfram 

kritik mot avsaknaden av standard, dels eftersom när UX som metod eller arbetssätt lovordas är det 

olika saker som tas upp. Exempelvis menar Dillon (i Lee & Koubek, 2010) att upplevd användbarhet 

och upplevd estetik är två av kriterierna för användarens upplevelse av systemet, d.v.s. dess user 

experience, emedan andra menar att det viktigaste är att man arbetar med personas (Leibtag, 2013). 

I andra källor (exempelvis Bargas-Avila & Hornbæk, 2011) kan man läsa att UX ska ses som ett paradigm 

inom forskningsvärlden, d.v.s. att det är en större, mer omfattande term än bara ett arbetssätt som 

behandlar personas eller dylikt. 

Apple-produkter används som ett exempel på en upplevelse som har större innebörd än att du har en 

teknisk produkt. MacBook-datorn eller Iphone-mobilen har en mängd sociala konnotationer som vissa 

individer vill förknippas med, vilka kan sägas ingå i användarupplevelsen (Benyon, 2014). Hassenzahl 

och Monk (2010) kallar dessa UX-aspekter för ”be-goals”, d.v.s. exempelvis en önskan om att bli 

beundrad som en konsekvens av – eller motivation för – att köpa eller använda en viss teknisk pryl. Är 

det samma typ av användarupplevelse som hänvisas till när en affärssystemsutvecklare säljer sin 

produkt till en verksamhet? 

Eftersom otydligheter finns och UX är ett populärt begrepp, är UX som arbetssätt ett intressant område 

i sig. Metoden lovar ett skifte i fokus från effektiviteten hos systemet, till användarens vilja att använda 

det, fast utan att egentligen säga något om hur detta skifte ska gå till eller hur det skiljer sig från 

användbarhet, eftersom ingen standard finns definierad. Som utomstående betraktare är det lätt att 

tänka sig att det i praktiken råder kaos och vitt skilda tolkningar, eftersom forskningsvärlden inte kan 

komma överens. 

1.3. Tidigare forskning 
Nästan all forskning jag hittat i min litteraturstudie på området UX är gjord för webben (exempelvis 

Tractinsky et al (2006), Garrett (2010), Gualtieri (2009), Guo et al (2013), Nudelman (2011), Schaik och 

Ling (2008) för att nämna några); webbsidor eller mobila enheter testas och utvärderas. En hel del har 

skrivits om hur man designar en god upplevelse på en webbsida som riktar sig till privata 

konsumentmarknaden, men UX-metoden används flitigt av andra producenter inom 

utvecklingsbranschen, som producerar för mer eller mindre ofrivilliga slutanvändare. Är det rimligt att 

anta att samma förutsättningar och kriterier för vad som är önskvärt råder i denna situation, där social 

status eller prestige för individen inte existerar? 
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Generellt sett tycks forskare inom människa-datorinteraktionsområdet (HCI) vara överens om att UX 

är något bra, men har olika idéer om vad UX överhuvudtaget handlar om; Bargas-Avila och Hornbæk 

(2011) menar, som tidigare nämnts, att det är ett paradigm inom forskning, genom vilket man vill 

främja användarcentrerad utveckling. Crnkovic (2013) omnämner det också som ett paradigm. Hartson 

och Pyla (2012) säger att det inte går att designa en användarupplevelse (den går bara att uppleva), 

med vilket de menar att det aldrig går att med full säkerhet förutse hur en individuell upplevelse 

kommer att bli och att varje upplevelse är unik (Hassenzahl (2008). Law och Schaik (2010) ifrågasätter 

huruvida det ens är möjligt att göra en perfekt modell av vad UX innebär, vilket även Hassenzahl (2008) 

argumenterar för, att det är kontraproduktivt att ens försöka. Men han kritiserar också attityden i 

exempelvis ISO-standarden som är öppen för tolkning.  

Hassenzahl (2010) lyfter ett problem som han menar genomsyrar stora delar av HCI-forskningen 

överlag, nämligen att forskare inom området har en tendens att börja om från ruta ett i varje studie 

som görs. All tidigare forskning bortses ifrån, som om den inte hade något värde eller relevans för det 

aktuella fallet. Detta skulle kunna innebära att de spridda tolkningarna av UX är ett symptom på ett 

större problem inom forskningsområdet som sådant. 

1.4. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att tydliggöra hur praktiken, d.v.s. riktiga verksamheter, kan arbeta med user 

experience (UX) som metod eller verktyg, samt att göra en jämförelse mellan praktiken och teorin.  

Resultatet av undersökningen mynnar ut i en jämförelse mellan teori och praktik för att tydliggöra 

mönster, likheter eller skillnader.  

1.4.1. Frågeställningar 
Frågeställningarna som bidrar till att uppnå syftet, och som ämnas besvaras i undersökningen är dessa: 

 Vilka gemensamma nämnare finns för UX som metod i teorin idag, som kan sägas utgöra 

teorins eller litteraturens förslag till UX som arbetssätt? 

 Hur arbetar man med användarupplevelse, eller user experience, som arbetssätt eller 

metod i en verksamhet som arbetar med UX? 

o Vilka delmoment innebär det och hur genomförs de? 

o Vilka likheter eller skillnader finns mellan de tillfrågade verksamheterna? 

 Beskriver de samma arbetssätt? 

 Hur förhåller sig det som i praktiken kallas UX till teorin kring UX? 
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1.5. Målgrupp 
Målgruppen för min uppsats är systemutvecklare, interaktionsdesigners, användbarhetsanalytiker och 

andra som arbetar med att framställa programvara som har ett gränssnitt, eller arbetar med frågor 

som rör hur användbarhet kan konstrueras i diverse system. Uppsatsen kan också vara intressant för 

yrkesverksamma inom just UX för att lyfta frågor om varför de gör som de gör. Även vissa frågor som 

rör omkringliggande yrkesverksamma, exempelvis utvecklare (ej UX-experter), lyfts i uppsatsen. 

Min studies resultat ska kunna användas av utvecklare av alla sorters system som stöd för 

beslutsfattande avseende UX som metod, samt för vägledning i val och värdering av de olika 

komponenterna som förespråkas. Även beställare ingår i målgruppen, eftersom det är högst relevant 

för dessa att veta vad de betalar för när de köper UX-utveckling. 

1.6. Avgränsning 
Jag behandlar endast user experience från ett metodperspektiv (som utvecklare, designer eller dylikt) 

samt endast avseende vilka verktyg eller moment som används som en del i arbetet och inte 

resonemanget bakom, d.v.s. varför. Inte heller aspekter såsom kostnader som följer av eller undviks i 

och med arbetet med metoden undersöks i denna undersökning, p.g.a. omfattningen detta skulle 

innebära. Huruvida resultaten faktiskt ger en god upplevelse eller ej är inte ett område som undersöks 

i denna uppsats, eftersom arbetet med att kartlägga arbetssättet redan är tillräckligt omfattande. 

1.7. Språk- och referenshantering 
Människa-datorinteraktion (human-computer interaction på engelska) är det tvärvetenskapliga 

ämnesområde som forskning om användarupplevelser och dylikt hamnar inom. För enkelhetens skull 

refereras det till som HCI i texten, vilket är den engelska förkortningen, som också är vedertagen i 

Sverige.   

I uppsatsen används UX, user experience och användarupplevelse som synonymer, de betyder alltså 

exakt samma sak. Samma gäller för usability och användbarhet. De engelska varianterna används 

ibland för emfas på att det gäller HCI-begreppen UX och usability för att undvika missförstånd om 

vilken betydelse de har i sammanhanget. Användbarhet handlar om systems lärbarhet, effektivitet och 

så vidare, som kan utvärderas och mätas med hjälp av exempelvis Nielsens 10 heuristiker (1995).  

UX, däremot, har olika betydelser beroende på vilken källa man läser. Vilken betydelse som avses i 

uppsatsen förklaras därför i kontexten där de används. Uppsatsens huvudaspekt, den som undersöks 

i praktiken, är de verktyg eller moment som kan genomföras i utvecklingsprocessen för att försöka 

framställa en så god upplevelse så ofta som möjligt. 

Referenssystemet som används i uppsatsen är Harvard, d.v.s. efternamn och år inom parentes (Namn, 

år), eller i en in-textreferens Namn (år). Fotnoten i inledningen är således den enda av sitt slag i 

uppsatsen och verkar endast som en läsarservice för att enkelt kunna nå den aktuella tidningsartikeln. 

Fotnoter används i övrigt i undantagsfall för att förtydliga något som eventuellt är otydligt, framför allt 

i empirikapitlet, eftersom en del jargong kan förekomma, en ren läsarservice. 
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2. Metod 
I det här kapitlet avhandlas och motiveras det valda tillvägagångssättet som användes vid 

undersökningen. 

2.1. Ansats 
Min avsikt var att undersöka olika sorters utvecklingsverksamheters faktiska arbete med user 

experience (UX). För att kunna göra jämförelsen behövde den teoretiska tolkningen av metoden först 

konkretiseras i form av ett antal kriterier för vad som är UX, baserat på den tillgängliga teorin. Detta 

var särskilt viktigt då metoden ofta beskylls för att vara otydlig och flyktig, emedan jag utgick från en 

konkret uppsättning krav eller aspekter som finns representerade i litteraturen. För att få praktikens 

perspektiv genomfördes också en empirisk undersökning i form av en småskalig fallstudie av ett visst 

företags UX-process, samt en enkätundersökning för att ta reda på hur några riktiga verksamheter 

arbetar med UX för att förhoppningsvis framställa en god användarupplevelse i slutändan. 

För att få en rimlig referensram inledde jag undersökningen med att genomföra den småskaliga 

fallstudien parallellt med inledande teorisökning. I fallstudien intervjuade jag ett fåtal 

interaktionsarkitekter som arbetar med just UX. Syftet med dessa intervjuer var att få en bild av vad 

praktiken anser är UX, om de ser att det finns delar som är givna som en del av UX-arbete. Efter att 

intervjuerna sammanställts och tolkats, återvände jag till teorin för att aktivt söka information om de 

kategorier eller intressanta områden som utkristalliserats från intervjuerna. Utifrån den, genom 

växelverkan teoretiskt och empiriskt grundade bilden av UX (se kapitel 3.6 och 4.1.8), konstruerade jag 

sedan en enkät med några stängda och några öppna frågor som rörde respondentens arbete med UX.  

Vad jag ville få ut av min studie var en bild av hur olika verksamheter arbetar med användarupplevelser 

i allmänhet, och vad som skulle kunna sägas vara en UX-metod i synnerhet. Varför jag ville göra denna 

undersökning var för att den tillgängliga litteraturen var otillräcklig eller icke-övertygande i 

kombination med forskares och praktikers vurmande för (och kritiserande av) UX som begrepp och 

metod; ansatsen var alltså vad Alvesson och Sandberg (2011) kallar ”gap-filling”, d.v.s. att identifiera 

och fylla en lucka i den tillgängliga litteraturen. Alvesson och Sandberg menar att denna ansats sällan 

ger upphov till intressanta frågeställningar, eftersom det vi tror att vi vet inte ifrågasätts eller 

problematiseras. Jag är dock av åsikten att det fanns ett intresse i att faktiskt kartlägga denna metod 

som den används i praktiken, just eftersom jag sett indikationer på att det är ett modeord inom 

branschen och eftersom forskare inte är överens om vad det egentligen betyder eller ska betyda. Det 

är också intressant att se om det faktiskt råder samstämmighet mellan praktiken och teorin för att se 

om forskningen är praktiskt tillämpbar eller åtminstone relevant. Problematiseringen som Alvesson 

och Sandberg efterfrågar ligger i ifrågasättandet av huruvida det finns ett gemensamt arbetssätt, eller 

om det rör sig om en uppsättning verktyg som används av vitt skilda verksamheter för att framställa 

en god användarupplevelse, d.v.s. slarvigt sagt en UX-metod. Bidraget till diskursen om UX ligger i att 

antingen visa på att UX är vagt och odefinierat, eller att det faktiskt är något gemensamt och konkret, 

vilket i så fall underminerar forskarnas kritik mot UX i praktiken. 

I ett större perspektiv skulle en kartläggning av denna typ sedan kunna tänkas användas för att 

förbättra UX-metoden eller förståelsen för den, eftersom UX i någon form redan är ett vedertaget 

arbetssätt (eftersom många arbetar med det, och – som kapitel 4 och 5 kommer visa – det finns en hel 

del gemensamma nämnare) snarare än att återuppfinna den gång på gång (se Hassenzahls (2010) kritik 

av HCI-forskare i gemen i inledningen, 1.3). 

Eftersom jag genomförde en enkätundersökning, var en stor del av mina rådata förhållandevis 

strukturerade redan när jag samlade in dem. Intervjuerna utgjorde dock ett mer ostrukturerat moment 
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som behövde transkriberas och kategoriseras innan datan kunde analyseras. I arbetet med att 

kategorisera utgick jag från Goldkuhls Kunskapande (2011) för att säkerställa att jag gjorde rimliga 

avgränsningar, tolkningar och kategoriseringar – samt att jag argumenterade för dessa för att se till att 

jag var transparent och kritiserbar i mina vägval. Kategoriseringen var dock förhållandevis rättfram, 

eftersom syftet var att visa på delmoment och verktyg, som således blev naturliga kategorier vid 

analysen. Jag stängde inga dörrar till andra analysmetoder men ämnet var av den art, att det inte 

förekom några narrativ eller dylikt i de råa data jag fick in. 

2.1.1. Kvalitativ metod 
Jag arbetade huvudsakligen enligt en kvalitativ metod, eftersom jag ansåg att det var så jag bäst kunde 

få fram de resultat jag sökte, emedan jag hela tiden hade med mig i bakhuvudet att, när chansen kom, 

försöka få med någon del av den kvantitativa metodens styrkor i undersökningen för att angripa 

problemet från fler synvinklar och bättre triangulera (Bryman, 2011). En stor del av de data jag samlade 

in via enkäten var kvantitativa, om än inte i särskilt stort omfång. Dessa analyserades dock fortfarande 

kvalitativt, om än med hänsyn till andel av totala antalet svaranden och dylikt. 

Det finns många yttre faktorer som påverkar den bild som ett företag vill förmedla av sin verksamhet 

(exempelvis konkurrenskraft på marknaden) – oavsett om de faktiskt är bra på det de säger eller inte. 

Jag hoppas att det varit till min fördel att jag inte undersökt en viss verksamhet på djupet, utan har 

haft en stor bredd i mitt upptagningsområde, vilket förhoppningsvis gjort att respondenterna inte känt 

ett behov av att sälja in sitt företag, utan att de kunnat förhålla sig till sin yrkesroll i första hand.  

Nyanser som exempelvis önskan om att stärka varumärket skulle ha varit svåra att ta hänsyn till i en 

rent kvantitativ studie. Det kvalitativa arbetssättet ansåg jag var lämpligt då ämnet som sådant är svårt 

att mäta, och de kvantitativa data som producerades egentligen inte var särskilt intressanta, framför 

allt i fallstudien. För att kunna visa på ett större mönster, eller bredd över djup, om UX-metoden som 

sådan, har dock en hel del kvantifiering ägt rum. Syftet har alltså varit att skrapa på ytan i flera olika 

verksamheter, snarare än göra djupdykningar i någon av dem. Detta har varit för att kunna se ifall till 

exempel spelindustrin arbetar på ett liknande sätt som konsultbolagen när de båda typerna av 

verksamheter kallar det UX, vilket ger en liten fingervisning om ifall det finns ett gemensamt ramverk.  

Studien utgick alltid från tanken att det som berättas i intervjuer inte är den ultimata ”sanningen” utan 

att det är en tolkning av verkligheten, som är sann för individen som förmedlar den, men att det sociala 

sammanhanget och regler som kommer utifrån ständigt förändras, vilket gör att dessa data är 

personliga, subjektiva och situerade. De var alltså kvalitativa och de behövde analyseras därefter. 

Eftersom jag som forskare inte är – inte kan vara – objektiv, lade jag också stor vikt vid 

dokumenterandet av och reflektion kring de ”glasögon” som jag sett mina data genom. På så sätt 

försökte jag bibehålla transparensen och trovärdigheten som annars riskerat försvinna (Walsham, 

1995). 

2.1.2. Perspektiv 
Användarupplevelse som ämne kan tyckas vara subjektivt, men det betyder inte att undersökningen 

varit det. Målet var att ta reda på hur experter inom området i fråga arbetar med frågor som rör 

interaktionsdesign och användarupplevelse. Det ämne som arbetssättet rör, d.v.s. hur användare 

faktiskt upplever en viss design eller process, är ytterst subjektivt och studiet därav kan säkert med 

fördel involvera tolkande inslag. Den här studien avsåg dock identifiera arbetssättet som ger upphov 

till användbarhet och upplevelser, inte användbarheten eller upplevelsen i sig; målet är att ta reda på 

”fakta” om hur UX som arbetssätt ser ut i verkligheten, det var således ett relativt positivistiskt 

perspektiv som genomsyrade undersökningen. 
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Som forskare gick jag in i undersökningen med en öppen inställning, utan att definiera någon hypotes 

om hur jag trodde att det skulle se ut. Istället arbetade jag enligt ett abduktivt arbetssätt, d.v.s. att det 

fanns en växelverkan mellan teori och praktik, som i slutändan lett till en teori som reviderats både en 

och två gånger, genom att jag samlade in data i flera omgångar. 

Förmodligen skulle deltagande observation under en längre period ha kunnat bidra till en ännu bättre 

förståelse för hur arbetet egentligen går till, vilket då skulle ha talat för ett interpretivistiskt, eller 

tolkande perspektiv (Bryman, 2011; Walsham, 1995). Tiden för undersökningen var dock för knapp för 

att kunna observera hela livscykeln, varför observationer inte använts i studien. Dessutom finns en 

överhängande risk att om observationer skulle de ha genomförts så skulle min närvaro definitivt ha 

kunnat påverka hur de arbetade och vad de visade, av den enkla anledningen att jag skulle ha varit en 

”outsider”.  

2.2. Förkunskaper eller förutfattade meningar 
Människa-datorinteraktion (HCI) i allmänhet och UX i synnerhet tycks vara områden som är i sin linda 

på så sätt att de inte är specialiserade forskningsområden som man är utbildad inom. Istället tycks det 

vara vanligt att komma från psykologin (exempelvis Marc Hassenzahl, som citeras flitigt) och välja att 

specialisera sig på teknik, varpå HCI blir någon slags naturlig följd. En stor andel av mina respondenter 

har också haft kognitionsvetenskapsbakgrunder. Jag gick av naturliga skäl in i den här undersökningen 

med en helt annan bakgrund, som systemvetare med programmeringsinriktning. Jag har därför 

förmodligen haft ett lite annat synsätt på UX än många av dem som är verksamma inom praktiken eller 

forskningen. Som utvecklare vill jag att det ska finnas en modell jag kan arbeta efter, ett färdigt 

ramverk, ett manifest jag kan utgå ifrån när jag sätter igång mitt utvecklingsprojekt. UX som jag 

uppfattade det i början av undersökningen, i litteraturstudien, levererade inte detta, utan handlade 

istället om vad som ingår i en upplevelse, hur långt upplevelsen av en produkt egentligen sträcker sig, 

vad som får en människa att tycka att en upplevelse är positiv, där tekniken – som jag vurmar för – 

endast sågs som ett medium för att förmedla något annat.  

Bland det första jag läste när jag fortfarande letade efter ett ämne för uppsatsen, var Bargas-Avila och 

Hornbæks (2012) artikel som gav mig uppfattningen om att UX var otydligt och meningslöst. Jag hade 

således inga direkta förkunskaper om UX som metod innan jag gick in i undersökningen, men väl en 

viss attityd till det hela, om att det var lite flummigt och otydligt. På grund av detta försökte jag dock 

vara så öppen som möjligt i min undersökning och jag sökte aktivt efter information som belyste båda 

perspektiven på UX för att få en nyanserad bild av det hela. Efterhand har jag gjort en kovändning i 

frågan huruvida UX som ramverk är vettigt eller inte, vilket talar för att jag faktiskt lyckades hålla mig 

öppen för nya idéer. 

2.3. Forskningsetiska riktlinjer 
För humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet (2002) tagit fram 

forskningsetiska riktlinjer, som kan konkretiseras i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa skyddar framför allt individers 

integritet, genom att se till att respondenterna ställer upp frivilligt och att de är medvetna om under 

vilka förutsättningar de deltar och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, att de har rätt att 

förbli anonyma, samt klargör för vilka ändamål jag får nyttja de data jag samlat in. Dessa krav följde 

jag givetvis i min studie, alla namn är maskerade eftersom det inte är nödvändigt att veta vilka 

respondenterna är, och sådan information inte skulle ha tillfört något eller berikat uppsatsen. Jag valde 

också att ta bort alla företagsnamn, om de inte explicit sagt att de vill synas. Jag kopplar dock oavsett 

inte ihop företagen med svaren, eftersom det skulle kunna vara affärskänsliga uppgifter, med 

undantag för Cambio, som undersöks i fallstudien.  
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2.4. Metod för insamling av data 
För att försöka komma så nära ”sanningen” som möjligt valde jag att triangulera, d.v.s. angripa 

problemet från flera håll, i form av en litteraturstudie, en småskalig fallstudie och slutligen en 

enkätundersökning. I det här avsnittet beskrivs det praktiska genomförandet och de val som gjordes 

på vägen, men först avhandlas begreppet triangulering. 

2.4.1. Triangulering 
Triangulering handlar om att angripa ett problem från olika håll, med olika metoder och datakällor 

(Bryman, 2011), d.v.s. man kan utnyttja olika undersökningsformer, kvalitativa eller kvantitativa, för 

att bekräfta att man uppfattat saken rätt i tidigare skeden i underökningen. Jag triangulerade genom 

att först utföra en serie intervjuer i en småskalig fallstudie, parallellt med en litteraturstudie. Det 

kanske huvudsakliga trianguleringsmomentet låg dock i enkätundersökningen som sökte bekräfta att 

det som kommit fram i tidigare steg var en rättvis skildring av verkligheten, d.v.s. det som Bryman 

(2011) beskriver som att använda ett kvantitativt synsätt för att bekräfta ett kvalitativt. Detta gör att 

fynden i de båda delundersökningarna ömsesidigt stödjer varandra genom att det kvalitativa 

återkommer i kvantitet, och det kvantitativa förklaras med det kvalitativa. 

2.4.2. Småskalig fallstudie 
I det första steget i arbetet med att få en bättre uppfattning om UX i allmänhet, valde jag att genomföra 

en småskalig fallstudie hos ett företag, Cambio, som utvecklar modulbaserade system för sjukvården. 

Detta gav mig en första förståelse för hur det kan se ut i en verksamhet som arbetar med användar-

upplevelsen. Innan jag genomförde studien visste jag inte att UX var centralt för Cambios verksamhet, 

men detta faktum kvarstår och det bidrar till att de blev ett väldigt bra val – om än omedvetet – av 

verksamhet att undersöka. Detta med avseende på Flyvbjergs (2006) budskap, att om man väljer rätt 

sorts verksamhet, kan resultatet användas för att generalisera om något större än den individuella 

organisationen. Med andra ord utgjorde Cambio en slags form av extremfall, där man aktivt satsar på 

UX och användarupplevelsen. Detta gör att det är ett intressant fall att undersöka, då mer abstrakta 

lärdomar om ämnet som sådant, d.v.s. om företag som satsar på upplevelsen, kan dras från det som 

kommer fram i fallstudien (ibid). För att få än mer intressanta och trovärdiga resultat valde jag därefter 

att samla in mer data via en enkätstudie från ett antal olika typer av verksamheter för att se om olika 

nischer hos företagen och olika bakgrunder hos respondenterna, hade någon effekt på deras syn på 

UX, mer om det i 2.4.4.  

Fallstudien gav en fingervisning om vad jag skulle leta efter vad gällde teori; ett antal nyckelord 

utkristalliserades, som jag nu i efterhand ser var tätt knutna till UX som arbetssätt, men som jag i den 

första etappen av litteratursökning inte riktigt kunde se. Personas är det allra tydligaste exemplet på 

ett fenomen som var centralt för UX, men som jag innan fallstudien inte hade förstått vidden av. I 

samband med att jag sorterade och kategoriserade mina data från intervjuerna, sökte jag också 

information i form av litteratur om de begrepp och fenomen som jag fann. 

Det ämne som undersöktes i intervjuerna var UX genom hela utvecklingsprocessen, d.v.s. vilka 

arbetsmoment som ingår i arbetet just med att framställa en god användarupplevelse, dels vilka 

praktiska arbetsuppgifter respondenterna, som alla arbetade med UX i form av interaktionsarkitekter, 

utför under hela processen från idé eller koncept till färdig produkt. Då detta är en kontinuerlig process 

som ständigt pågår under ett utvecklingsprojekt observerades inte arbetet med användarupplevelse. 

Jag förlitade mig istället på respondenternas återgivning av momenten som ingår i processen.  

Fallstudien är en bra källa till kunskap eftersom praktiken är vad teorin baserar sig på och genom 

kunskaper om praktiken kan jag också på ett bättre sätt förstå teorin och bidra med mer kunskap till 

forskningssamhället (Flyvbjerg, 2006; Goldkuhl, 2011). 



9 
 

Urval fallorganisation 

Populationen för mitt urval av verksamheter att utföra min studie i, var alla verksamheter som 

utvecklar en produkt som aktivt arbetar med användarupplevelse, UX, som en del av designarbetet för 

att försöka framställa produkter som användarna tycker om och vill använda. Att det blev denna 

specifika verksamhet var ett målinriktat bekvämlighetsval; jag hade tidigare haft kontakt med en 

representant där, och pratat om samarbete i kandidatuppsatsen, samt att jag visste att de arbetar med 

UX. Bekvämlighetsurval beskriver Bryman (2011) som att använda individer (eller som i mitt fall en 

verksamhet) som ”för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren” (s 194), och målinriktningen eller 

målstyrningen ligger i att göra ett icke-slumpmässigt val, som innebär att jag som forskare inte sökte 

efter en slumpmässigt utvald verksamhet, utan aktivt sökte efter en som stämde överens med min 

profil (ibid), d.v.s. som aktivt arbetade med UX. 

Semistrukturerad intervju 

I undersökningen genomfördes tre semistrukturerade intervjuer, med respondenter som arbetar med 

UX med titlar i stil med interaktionsdesigner för att få en inledande uppfattning om vad som ansågs 

vara UX i praktiken. 

Den semistrukturerade formen passade ändamålet bäst, eftersom den är flexibel men stabil: jag fick 

möjligheten att styra och påverka samtalet, genom konkreta teman och frågor, men blev inte själv 

styrd med järnhand av ett fastställt intervjuschema (Bryman, 2011). Det var också en styrka att 

respondenterna kunde utveckla och utvidga frågorna i det fall att jag missade något, eftersom jag inte 

var expert inom området, utan aktivt valde att gå dit utan att veta särskilt mycket om UX. Eftersom jag 

inte hade särskilt många intervjusituationer i bagaget, verkade det också som en säkerhet att ha 

konkreta frågor att falla tillbaka på när det exempelvis gick mycket snabbare att svara på frågorna än 

vad jag planerat för.  

Jag förberedde en intervjuguide med ett antal generella områden som intervjun var tvungen att täcka 

för att resultaten skulle bli något så när jämförbara. För att kunna fokusera på vad respondenten sade, 

snarare än på att anteckna, spelades intervjuerna in efter att deltagarna lämnat sitt samtycke. Genom 

att använda genomförda intervjuer som inspirationskälla för framtiden kunde jag också omvärdera 

frågorna mellan varje intervju för att kunna ställa mer riktade frågor för att få fram det verkligt 

intressanta. Målet var att genom intervjuer med minst ett företag försöka fånga det essentiella i 

metoden UX för att få idéer om vad som är mest intressant att leta efter i teorin och åt vilket håll den 

fortsatta undersökningen skulle gå. Planen var alltså ganska dynamisk. I slutändan blev det endast ett 

företag, vilket jag anser räckte, men jag tror också att det hade varit väldigt intressant att utföra minst 

en till intervju, efter enkätundersökningen. Tyvärr fanns ingen tid till detta. 

Intervjuguide 

Den semistrukturerade intervjuformen gjorde, som tidigare nämnt, att intervjuerna inte följde exakt 

samma mönster och frågorna formulerades lite annorlunda, och eftersom syftet var att ta reda på vad 

jag skulle leta efter i teorin samt hitta det som var verkligt intressant, valde jag att bli mer riktad och 

specifik för varje intervju jag hade. 

Alla intervjuerna hade vissa gemensamma frågor/områden: 

 Vad arbetar du med? 

 Vad gör ni i arbetet med UX? 

o Hur ser processen ut i konkreta arbetsuppgifter? 

o Hur tas personas fram? 

 Hur är UX-arbetet samordnat inom företaget? 
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o Har alla samma syn på UX? Är UX-arbetssättet definierat? 

 Utvärderas produkterna? Hur? 

o Testas de? Hur? 

 Hur arbetar ni med förvaltning av UX-kunskap (exempelvis personas)? 

Första intervjun täckte även följande områden: 

 Vad gör företaget?  

o Vilken är kärnverksamheten? 

 Varför arbeta med användarupplevelser? 

 Hur förhåller sig företaget till estetik? 

o Finns det något grafiskt koncept som alla moduler följer? 

 Vilka konfigurationer kan göras för systemet?  

o Hur påverkar de upplevelsen? 

 Hur ser prognosen för framtiden ut? 

Det låter kanske som att vissa frågor var ovidkommande, men jag ville sätta mig in i deras verksamhet 

för att bättre kunna förstå varför de arbetar som de gör. De är dessutom så kunniga om sina kunders 

domän, vilket gör att det helt enkelt är fascinerande att lyssna! Dessutom fick jag en helt annan 

förståelse för vad UX betydde för dem, att det var inte bara ett ord som lät bra eller är på modet. Jag 

tror att min förståelse för deras arbetssätt hade lidit mycket om jag inte passat på att lära mig om 

verksamheten och dess mål. Antalet frågor speglar också ganska dåligt hur mycket som sades i 

intervjun, som totalt tog 90 minuter. 

Andra intervjun var mer inriktad på UX som arbetssätt, och inkluderade även följande frågor eller 

områden: 

 Hur arbetar man med UX i förvaltningsverksamheten? 

o Hur ser processen ut om man ska göra en UX-relaterad ändring? 

 I ett större projekt, vilken skillnad är det mellan förvaltning och nyutveckling? 

 Hur tar man sig an all kunskap om domänen som ny på företaget? 

 Hur jobbar man med gemensamma riktlinjer för det grafiska, i en produkt som består av en 

mängd moduler som levererats i under många år? 

o Uppdaterar man gamla moduler för att de ska ge en god upplevelse? 

o Vilken roll spelar de gemensamma riktlinjerna för upplevelsen? 

 Upplever ni att forskning ger er tillräckligt med stöd för att ni ska känna att ni har valt rätt 

arbetssätt? 

o Hur vet ni att upplevelsen blir bra när den inte utvärderas i verksamheten? 

 Hur identifieras problem i kundverksamheten? 

 Har du sett en modul du varit med och utvecklat, i verksamheten (efter konfigurationerna)? 

o Om verksamheten väljer att ändra på exempelvis en färgskala för en funktion, vad låg 

bakom ert beslut att göra på ett annat sätt? 

 Hur väljer man vilken verksamhet man ska observera (för en persona)? 

 Hur fungerar arbetet med att designa ikoner? 

o Testas de? Får slutanvändare testa om de förstår vad ikonen betyder? 

o Varför finns inget gemensamt bibliotek för ikoner? 

 Är slutanvändarna medvetna om användbarhet/användarupplevelse? Händer det att de 

rapporterar problem med dessa aspekter? 

o Hur gör man annars för att förbättra upplevelsen som en del av förvaltningsarbetet? 
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Intervjun innefattade således också lite ovidkommande frågor, eftersom jag i det här läget fortfarande 

inte hade spikat ett ämne. Estetik var något jag inledningsvis var nyfiken på, varför detta togs upp i de 

två första intervjuerna. Dock tvingades jag efter andra intervjun släppa detta ämne, eftersom det inte 

var fruktbart och det av respondenterna ansågs vara svårt att medvetet designa för, eftersom alla 

tycker om olika saker. Detta kanske i sig hade varit ett nämnvärt resultat, men jag valde att helt enkelt 

inrikta mig på UX-arbetssättet istället. Intervjun tog 60 minuter. 

Tredje intervjun var den mest riktade av alla – här var syftet att fylla i så många tomrum som möjligt, 

att räta ut så många frågetecken som möjligt, som uppstått i reflektionen över tidigare genomförda 

intervjuer. Denna intervju inkluderade även: 

 Hur går pre-productionfasen till? 

o Hur har det fungerat i projekt du deltagit i? 

 Ser andra projekt också ut så? 

o Hur ser idealbilden av pre-production ut? D.v.s. hur vill företaget att det ska gå till 

 Hur såg processen ut för framtagandet av personas i ett specifikt projekt? 

o Vem/vilka roller deltog i arbetet? 

o Vad har man personan till? 

 Hur går ett användartest till? 

 Hur analyseras utvärderingar? 

 Tar man hänsyn till andra aktörer på marknaden? 

o Försöker man få till en bra upplevelse, med de andra systemen i åtanke? 

 Var hämtar man inspiration/kunskap när mans ka designa en interaktion? 

 Hur ser du på UX som metod? Bra/dåligt? 

o Ser du på det som en metod, ett visst arbetssätt, och är det detta arbetssätt som leder 

till en bra användarupplevelse, som är bra? 

Intervjun tog cirka 45 minuter, d.v.s. något kortare än de två tidigare, eftersom flera områden redan 

var mättade vid det här laget. 

Urval intervjuer 

Urvalet avseende respondenter för intervjuer blev rena snöbollsurval, d.v.s. en inledande kontakt 

hjälpte mig att komma i kontakt med flera personer som arbetade med just UX-frågor (Bryman, 2011). 

Eftersom det inte var aktuellt att kartlägga någon individuell verksamhet, styrdes urvalet hårt av 

arbetsuppgifter. Det var ett krav att respondenten skulle arbeta med UX, d.v.s. endast individer som 

hade sådana arbetsuppgifter ingick i populationen, d.v.s. även här var urvalet målstyrt eller målinriktat 

(ibid). Urvalet blev därför inte heller representativt för organisationerna som helhet, men eftersom 

målet var att kartlägga vad metoden UX egentligen är om man utgår från praktiken, snarare än att 

identifiera hur en viss verksamhet valt att tolka den, och även en annan datakälla användes i 

trianguleringen, nämligen enkätundersökningen som beskrivs nedan, är min uppfattning att detta inte 

utgjorde något problem. 

Bearbetning av rådata 

Kvalitativa intervjuer genererar stora mängder data. Som jag tidigare nämnt, var inte allt som sades 

intressant eller relevant för studien. Därför transkriberades endast delar av intervjuerna, i enlighet 

med Bryman (s 432, 2011). För att inte missa något som faktiskt var intressant, lyssnade jag igenom 

intervjuerna både en och två gånger.  
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2.4.3. Litteraturstudie 
Litteraturstudien var en förutsättning för det abduktiva arbetssättet, samt för att få en större förståelse 

för vad forskningsvärlden anser UX vara. Jag förhöll mig till litteraturstudien som en källa till kunskap, 

där teorier kunde testas, i likhet med Bruce (1994 i Bryman, 2011). Detta var en förutsättning eftersom 

syftet med hela undersökningen var att jämföra teorin med praktiken och identifiera likheter och/eller 

skillnader. En svårighet i litteraturstudien var att väga olika fynd mot varandra, eftersom jag gick in i 

undersökningen med syfte att reda ut vilka teorier som egentligen finns, snarare än att i 

litteraturstudien avgöra vad som var rätt.  

I min litteraturstudie utgick jag inledningsvis från sökord såsom: UX, user experience, HCI, UX design, 

UX manifesto för att försöka hitta UX betydelse. När dessa inte gav särskilt fruktbara resultat, p.g.a. 

avsaknaden av en gemensam definition, valde jag att rikta in mig mer på de komponenter som jag 

genom intervjuerna förstod är en del av UX-arbete, såsom personas, prototyper o.s.v. 

Eftersom jag tidigt stötte på indikationer om att UX inte hade en uniform betydelse inom HCI-fältet, 

såg jag det som en nödvändighet att läsa ett stort antal artiklar och böcker för att få en bättre förståelse 

för vilka de olika perspektiven och definitionerna var. Jag fann snabbt att väldigt många olika tolkningar 

existerade och jag valde därför att lämna många av dem därhän då de tycktes vara representativa 

endast för den egna verksamheten. Jag inser att detta inte gör tolkningen mindre giltig, men för att få 

ett så allmängiltigt resultat som möjligt valde jag att titta på de mer populära tolkningarna vad gäller 

UX i teorin, eftersom jag ansåg att det var mest troligt att dessa användes av flest praktiker, vilket också 

båda mina datakällor bekräftade. 

Urval litteratur 

För att försöka ringa in kärnan i det hela, och för att fånga upp skillnaderna, gjorde jag en förhållandevis 

omfattande litteratursökning. Av de artiklar jag läste, visade sig en ganska stor andel vara irrelevant, 

eller med ett fokus på att berätta hur man gör, snarare än förklara varför det aktuella arbetssättet ger 

bra resultat. Faktumet att UX som begrepp används för att beskriva en mängd olika aspekter, gör att 

mycket litteratur blev bortsorterad efter en snabb skumläsning, p.g.a. att den aktuella betydelsen inte 

var relevant för min studie. Jag valde att söka bland olika sorters forskning, dels avhandlingar, dels 

artiklar, dels böcker. Eftersom ämnet inte är helt tydligt definierat, valde jag att inte använda endast 

”peer-reviewed” material, utan jag valde att ta med vad som helst som handlade om UX, som belyste 

det från en intressant vinkel, och så länge det kom från en något så när trovärdig källa. Jag sökte nästan 

uteslutande litteratur i form av publicerade böcker, samt i databaser såsom Google Scholar, men 

accepterade även någon artikel från källor som jag vet är trovärdiga, om än inte vetenskapliga, 

exempelvis en designer bakom Magic: the Gathering och en artikel från Computer Sweden. Dessa har 

använts för att belysa fenomen från praktiken, snarare än att underbygga litteraturstudien. Det är 

därför min åsikt att de berikar studien, men att den inte står och faller med dem. Samma 

gallringsmetod har applicerats genomgående, d.v.s. endast sådant som återkommer eller belyser 

något verkligt intressant har fått komma med. 

2.4.4. Enkätundersökning 
För att samla in mer data från andra yrkesverksamma inom andra verksamheter, genomförde jag en 

digital enkätstudie med hjälp av Google Forms, som komplement till fallstudien. Den fungerade också 

som en avslutande del i trianguleringen, genom att med hjälp av i hög grad kvantitativa svar, kunna 

bekräfta eller dementera de kvalitativa svar som intervjuerna gav (Bryman, 2011). Enkäten rörde 

området UX som interaktionsdesignmetod och syftet var att få fram information om vilka 

arbetsmoment (exempelvis skapandet av personas eller arketyper) som respondenterna gör och som 

de anser är en del av UX-arbetet, hur de tar fram dem och vad resultatet används till. För att möjliggöra 

anonymitet, lät jag fokus vara på individens arbete med UX, d.v.s. deras yrkesroll i gemen, snarare än 
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specifikt för företaget. Enkäten syftade alltså inte, tvärt emot fallstudien, att titta på verksamhetens 

gemensamma arbete eller vision om UX, även om det är troligt att deras svar ändå är färgade av 

organisationen de verkar inom. 

Det finns stora risker med enkäten som verktyg, vad gäller forskarens påverkan på svaren som ges 

(Bryman, 2011). Det är lätt hänt att rikta frågorna på ett sådant sätt, att enkäten inte kan annat än 

bekräfta det forskaren vill få fram. I mitt fall var det givetvis också till viss del syftet med enkäten, just 

att ta reda på ifall det som jag anser mig ha kommit fram till i fallstudien, var korrekt eller inte. 

För att försöka hantera frågan om bias tog jag dels ta hjälp av min handledare, dels genom att försöka 

göra vad jag kunde för att stävja problematiken, genom att formulera och omformulera, prova olika 

sekvenser och dylikt. Dock såg jag i efterhand att vissa frågor verkligen hade varit mer intressanta om 

de varit öppna frågor, snarare än exempelvis ”checkboxar” (flervalsfrågor med förifyllda svar). Ett 

exempel på en sådan fråga rörde vilka delar som ingick i UX och ”användarcentrerad utveckling” var 

ett av alternativen; detta skulle vara intressant att reda ut betydligt bättre än vad som gjordes i min 

undersökning för att se vad det egentligen innebär och om det verkligen är en delkomponent i UX, 

eller om UX är ett sätt att uppnå det (detta återkommer jag till i kapitel 5.3.1). 

Enkäten baserade sig på de kategorier eller punkter som framkom i litteraturstudien, d.v.s. den 

sammanfattade modell av UX som visade sig innehålla ett antal verktyg (exempelvis personas och 

scenarier), som i sin tur omarbetades och förfinades i samband med fallstudien. Syftet med enkäten 

var att undersöka närmare hur praktiken implementerat dessa verktyg – om alls – i sin verksamhet. 

För att få svar på detta ställdes frågor som uppmuntrade respondenten att ganska kvantitativt berätta 

om arbetet med exempelvis personas (som jag genom fallstudien och litteraturen identifierat som en 

viktig och den kanske för UX mest särskiljande komponenten) går till samt hur de används när de är 

klara. 

Enkäten distribuerades digitalt, vilket jag inte såg några problem med då Bryman (2011) tar upp att 

inga skillnader i resultat kan påvisas jämfört med enkät via traditionell postgång. Bilaga 1 visar så 

kallade ”skärmdumpar” av enkäten i sin helhet. Det var min avsikt att enkäten skulle ta en rimlig tid 

(runt 10 minuter i genomsnitt) att genomföra för att minska bortfallet så mycket som möjligt. Därför 

gjorde jag tillsammans med min handledare en snabb skattning om vad som är för mycket, vad alla kan 

tänka sig att ställa upp på – och vad som är mittemellan. Målet blev därför cirka 15 frågor för att inte 

få för många frågor, men relativt strukturerad data. Huruvida det gav frukt är svårt att säga, eftersom 

jag inte vet hur många individer som hade ställt upp om enkäten varit kortare eller mindre omfattande. 

Jag gjorde dock avvägningen med hänsyn till att svaren som samlades in behövde vara tillräckligt fylliga 

och intressanta för att inte behöva vara otroligt många till antalet. Kvalitet över kvantitet.  

Urval enkätrespondenter 

Min strategi för urval vad gällde enkäten var att olika branscher inom IT skulle finnas representerade; 

dels självutnämnda UX-experter, d.v.s. UX-konsulter vars huvudkompetens är att sälja UX till andra. 

Dels ville jag ha med spelindustrin eftersom det var på grund av dem som jag först snöade in på UX, 

dels produktutvecklande företag. Populationen bland dessa företags representanter var dock endast 

individer med rätt arbetsbeskrivning, d.v.s. endast av sådana som faktiskt arbetar med UX i form av 

interaktionsdesigners eller användbarhetsarkitekter eller vilken benämning företaget i fråga än valt för 

dessa arbetsuppgifter. Målet med representation uppnåddes genom att personligen kontakta 

individer från alla nämnda typer av organisationer. 

Eftersom enkäten baserade sig på de två tidigare momenten, tog det förhållandevis lång tid innan den 

var färdigställd och klar att skickas ut. Jag hörde därför av mig till så många UX-verksamma som jag 

kunde komma på, och uppmuntrade dem även att vidarebefordra länken till kolleger som också 



14 
 

arbetar med UX, inom den aktuella organisationen. Urvalet för undersökningen blev alltså en 

blandning av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Länken till enkäten publicerades inte i något 

publikt forum, utan delades ut till specifika individer via mejlkontakt.  

Enkäten möjliggjorde fullständig anonymitet och inte ens jag vet vilka som har svarat mer än i de fall 

de angett det. Det finns alltså en viss chans att snöbollsurval har ägt rum. På grund av detta har jag 

tyvärr ingen uppfattning om eventuella bortfall inom de verksamheter som finns representerade. Dock 

vet jag med säkerhet att det varit ett antal bortfall bland de individer som jag hört av mig till 

personligen. De svar jag fick in, var dock väldigt samstämmiga i vissa frågor och väldigt skilda i andra, 

så det är min uppfattning att det inte alls behöver ha påverkat resultatet eller trovärdigheten. Totalt 

svarade nio individer innan formuläret stängdes för nya svar. 

Stickprovet bland alla UX-designers är alldeles för litet för att det ska gå att dra generella slutsatser om 

hur verkligheten ser ut baserat på resultatet, men det ger ändå en fingervisning om huruvida UX är 

vedertaget i praktiken, genom att visa på gemensamma nämnare eller skillnader i tolkning mellan olika 

yrkesverksamma UX-designers. 

Enkätfrågor 

Enkäten i sin helhet kan ses i bilaga 1, men nedan presenteras en sammanfattad version av ämnen som 

berördes. 

 Kort om respondenten: 

o Hur länge har du jobbat med UX? 

o Vilken titel har du? (UX-designer, interaktionsarkitekt etc) 

o Vilken bakgrund? (Utbildning, självlärd etc) 

 Vilka av följande delar ingår i ditt arbete med UX? (Lista de, i teorin funna delmomenten) 

o Öppen fråga: är det något som saknades i listan ovan? 

 Hur samlas data in till en persona? (Observation, intervju etc) 

o Vem eller vad representerar en persona? (Roller, bakgrunder etc) 

o Vem är med och samlar in data och tar fram personan? (Roller inom organisation) 

o Hur dokumenteras personan? 

o Vad används den till? Vad är syftet? 

 Hur tas prototyper fram? 

o Testas de internt inom utvecklingsorganisationen eller med slutanvändare? 

 Ur en strikt UX-synpunkt: vilken utvecklingsparadigm levererar den bästa upplevelsen – agil 

(inkrementell-iterativ) eller traditionell (sekventiell)? 

 Vill ditt företag omnämnas i uppsatsen? 

2.5. Metod för analys av data 
Jag valde att söka efter behov och kategorier om än inte teman i analysen av mina empiriska data från 

intervjuerna eftersom kvalitativa semistrukturerade intervjuer har en tendens att ge stora mängder 

data (Bryman, 2011). Mängden data gör att det finns ett stort behov av att sortera, reducera samt 

argumentera för resultaten (Rennstam och Wästerfors, 2011), vilket förklaras nedan. 

Enkätundersökningen gav förhållandevis välstrukturerade data, som enkelt kunde kvantifieras för att 

visa på mönster i de fall det fanns några, och i annat fall åtminstone visa svarsfrekvenser.  

2.5.1. Sortera, reducera och argumentera 
För att göra mina data begripliga även för läsare som inte är insatta i det undersökta området, var det 

av stor vikt att sortera dem. Eftersom tre intervjuer genomfördes behövde resultaten också 

syntetiseras för att ge en gemensam helhetsbild, snarare än tre fragmenterade bilder. För att lyfta 
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nivån på kunskapen, från det konkreta till det generella i den mån det är möjligt, kategoriserade och 

sorterade jag mina data, vilket gjorde att fynden fick ett lite mer allmänt värde. En del i detta arbete 

var att definiera begrepp och kategorier som uppstod i analysen av mina data, som i stor utsträckning 

är de begrepp som används som rubriker i teori, empiri och analys. 

Jag började med att sortera data från intervjuerna på företaget i fallstudien för att se mönster inom 

deras interna arbete. Innan jag började sortera mina data hade jag genomfört delar av litteratur-

studien, och hade därför ett antal punkter fördefinierade, exempelvis personas, scenarier o.s.v. Jag 

lyssnade igenom mina inspelningar gång på gång för att samla ihop all information om varje område 

(se nedan) som utkristalliserades. Så fort jag hörde något intressant (och vad som är intressant 

förändras mellan varje gång man lyssnar för att man samlat på sig ny kunskap någonstans ifrån) 

noterade jag också detta i ett skilt dokument. Där noterade jag varför jag tyckte det var intressant, vad 

jag trodde jag skulle kunna koppla det till samt själva citatet, ungefär som en provisorisk och digital 

detektivvägg med lösryckta citat, nålar och snöre. Ibland var det intressant, ibland inte. Oavsett vilket 

hjälpte det min tankeprocess mycket att jag höll dörren öppen för nya saker, och att jag fick en plats 

att vädra alla idéer, som inte var i den officiella uppsatsen, eftersom det såg till att hålla alla dåliga 

idéer borta från slutprodukten. 

I den inledande lilla fallstudien lärde jag mig mycket om Cambios verksamhet och den domän deras 

slutanvändare arbetar inom. Detta var mycket intressant för mig i egenskap av nyfiken person, men 

exempelvis företagsstruktur bidrog inte till förståelsen för UX-arbetet, varför sådan information 

sorterades bort.  

Respondenterna arbetade på pappret med samma sorts uppgifter vad gällde UX, men de arbetade på 

olika nivåer, i olika delar av olika verksamheter och jag upptäckte att detta hade som konsekvens att 

de hade lite olika sätt att arbeta med UX inom sitt område. Jag kodade därför all information enligt 

olika kategorier, fortfarande med teoretiska referensramen som utgångspunkt. Eftersom syftet med 

hela uppsatsen var att se likheter men också eventuella skillnader mellan teorin och praktiken, 

noterade jag givetvis också sådant som avvek från teorin. 

När all data var sorterad, så till vida att allt hade sorterats under följande kategorier (och 

subkategorier): 

 Användarupplevelse 

o Vad är? 

o Varför? 

 UX-tidslinje 

o Bransch 

o Yrkesverksammas erfarenhet  

 För UX relevanta bakgrunder 

 UX-beståndsdelar  

o Personas 

 Vad innehåller? 

 Vad används till? 

o Scenarier 

 Hur används? 

o Hedonistiska aspekter 

o Utvärdering 

 Hur? 

 Med/av vem? 
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o Prototyp 

 Arbetsform? 

o Användbarhet 

o Kritik 

o Fördelar  

 Utvecklingsparadigm (agil/traditionell) 

Sådant som inte föll in under någon av dessa kategorier, och som inte heller bidrog med något (för den 

specifika uppsatsen) intressant, sorterades bort. Ett exempel på en bortsorterad kategori var 

förvaltning, eftersom data endast fanns om förvaltning från fallstudien, men inte från enkäten. Det 

gick helt enkelt inte att få fram en rättvisande eller trovärdig bild av förvaltning mer än för det 

individuella företaget, även om jag faktiskt tror att de är ett problem som många verksamheter har, 

vilket jag också föreslår i min slutsats. 

Baserat på de ovan nämnda kategorierna började vissa gemensamma drag avseende UX att framträda, 

när teori och empiri kombinerades. Eftersom teorin i stor utsträckning talade om vad utan att fokusera 

på varför, gav empirin en rikare bild av UX som arbetssätt; det blev nästan som att teorin svarade på 

empirins frågor och önskemål med ett konkret delmoment eller verktyg. 

Enkäten genererade förhållandevis strukturerad data som i hög grad kvantifierades; om något 

nämndes av två respondenter ansågs det vara signifikant och intressant, om än inte ett mönster. För 

det mesta rådde det samstämmighet mellan helt oberoende respondenter på vissa frågor, så i de fallen 

fanns det inte mycket tolkningsutrymme mer än att konstatera att respondenterna hade likande 

upplevelser av fenomenet. Google Forms har också inbyggda analysverktyg, exempelvis kan diagram 

genereras automatiskt. Dessa har använts för att göra svaren mer överskådliga och lättillgängliga i de 

fall det varit vettigt. De kvantifierade resultaten var också svåra att argumentera för eller emot, 

eftersom de helt enkelt speglade verkligheten, och de ofta var gemensamma för i princip alla svarande 

verksamheter. Den argumentation som skett handlar snarare om vad som inte syns i siffrorna och som 

förmodligen hade varit intressant att undersöka djupare, i en annan studie. 

2.6. Metodkritik 
Flyvbjerg (2006) menar att för att kunna bli en riktig expert på något, måste man ha erfarenhet från 

många praktikfall, vilket skulle kunna tänkas tala för min lösning, med respondenter från olika 

verksamheter, men det är också en svaghet hos min undersökning, eftersom jag endast har möjlighet 

att skrapa lite på ytan i de olika verksamheterna. Det kan också sägas vara en svaghet att jag inte kunde 

verifiera de data jag fick in via enkätundersökningen, eftersom min erfarenhet varit att människor i 

olika positioner i hierarkin kan komma att säga olika saker, kanske eftersom de har olika mycket att 

vinna eller förlora på att förmedla en viss bild av företaget. 

En annan problematisk aspekt är snöbollsurvalet som användes, som förvisso kan öppnat dörrar som 

annars förblivit stängda, men det har gjort att företagen själva fått välja vilka som ska få dela med sig, 

vilket absolut kan ha påverkat vilka perspektiv jag fått ta del av. Det kan också tänkas att individen som 

påverkat valet haft en personlig agenda, eller en viss åsikt, och att denne valt personer som delar denna 

åsikt, vilket i så fall inte speglat en eventuellt kontroversiell fråga. 

Mycket lite är också känt om hur människor reagerar på att bli intervjuade (Bryman, 2011), vilket är en 

stor osäkerhetsvariabel som jag försökt kontra genom att angripa fenomenet från olika håll, d.v.s. 

genom att ha haft intervjuer med representanter från olika avdelningar och arbetsteam. 

I efterhand inser jag också att jag gjorde mig skyldig till exakt samma fel som Hassenzahl (2010) 

kritiserar (se kapitel 1.3), d.v.s. att börja om från noll i en undersökning, trots att andra har kunskap 
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om de områden jag som forskare undersöker. Dock anser jag att jag försökte rätta till detta problem 

genom att arbeta abduktivt, och söka mer empiriska data när jag visste vad teoretikerna hade att säga 

om saken. 

I undersökningen har ett antal beslut av olika anledningar fattats med avseende på avgränsning och 

dylikt för att hålla arbetet hanterbart i vissa fall, för att valen gjordes åt mig i andra fall. Det mest 

uppenbara är antalet svarande i enkäten, som jag försökte få ut till så många verksamheter som 

möjligt, och som jag också riktade specifikt till alla individer jag kunde få kontakt med. Jag kunde till 

slut inte vänta längre på fler svar, utan fick i det fallet helt enkelt arbeta med vad jag hade tillgängligt. 

Jag gjorde en sista satsning och fick med en respondent från en sista, ny typ av verksamhet. Resultatet 

är ändå förhållandevis god spridning vad gäller svar från olika verksamheter, om än inte särskilt olika 

verksamhetstyper: UX-konsulter, interaktionsdesigners från olika typer av nischer inom utveckling.  

Den uppenbara kritiken mot detta tillvägagångssätt är givetvis att alla jag fått data från har valt att 

arbeta med UX, och tycker förmodligen att det är bra. En av mina respondenter sade att agil utveckling 

löser många problem för utvecklare, men skapar nya för interaktionsdesigners; det är inte helt 

otänkbart att utvecklare skulle kunna ha en liknande syn på UX. Det hade därför varit intressant att ha 

med någon representant som arbetar med UX, men som inte är interaktionsdesigner eller dylikt. 

2.6.1. Källkritik 
”Det känns som att man ska väga sina ord mer när man blir inspelad”, var det första en av mina 

respondenter sade. Det är alltså högst relevant att ha i åtanke att intervjusituationen är artificiell och 

de data jag samlat in genom den förmodligen i varierande mån var kontaminerade redan innan de 

levereras till mig, eftersom respondenten själv först gjorde en värdering om vad som skulle berättas 

och hur. 

Mina respondenter i fallstudien hade lite olika bakgrund inom företaget, exempelvis att de arbetat där 

olika länge och hade positioner på olika nivåer, vilket kan ha påverkat vilken bild de kände sig bekväma 

i att förmedla av företaget och dess verksamhet. De hade alla samma sorts utbildning, vilket också kan 

ha påverkat deras syn på fenomenet. Det skulle definitivt kunna tänkas vara en svaghet att alla hade 

samma grundförutsättningar att ta till sig metoden, eftersom de läst samma utbildning. 

För att försöka få överblick över enkätrespondenternas bakgrunder hade jag med frågor om hur länge 

de arbetat med UX samt vilken utbildning eller yrkesmässig bakgrund de hade. Jag har inte haft någon 

möjlighet att kontrollera dessa uppgifter, men jag har inte heller någon anledning att tro att det finns 

någon vinning att ljuga i en helt anonym undersökning av detta slag.  

En ytterligare svaghet avseende mina empiriska data är att respondenterna till antalet är få. Detta var 

inget medvetet val, utan blev vad jag fick att arbeta med på grund av att jag inte hade möjlighet att få 

ut enkäten till fler yrkesverksamma. Jag såg dock till att få flera olika, helt oberoende branscher 

representerade, vilket ändå gör att det går att se ett något större sammanhang. 

Avseende mina litterära källor bör sägas, som jag också tidigare nämnt, att jag inte varit särskilt strikt 

vad gällde krav på trovärdighet genom publikation i prestigefulla tidskrifter eller dylikt, eftersom det 

på den fronten inte fanns så mycket lättillgänglig (läs: jag hittade litet matnyttigt) material. Detta skulle 

kunna betyda att mina teoretiska data inte är helt tillförlitliga, men jag anser inte att jag använt teorin 

på ett sådant sätt, att min undersökning behöver påverkas av kvaliteten på teorin. Dessutom handlar 

teorin i mångt och mycket om hur snarare än varför eller andra förklaringar, så jag anser att risken att 

de är felaktiga eller av låg kvalitet är liten.   
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet avhandlas tidigare forskning på området för att visa vilka aspekter och frågeställningar 

som har belysts av andra samt visa hur de bidrar till min studie. Uppsatsens första frågeställning 

besvaras. Först definieras begrepp som kommer vara relevanta i uppsatsen. Den teoretiska 

referensramen kulminerar i en uppsättning komponenter som visar vad den kombinerade kunskapen 

om user experience i teorin förespråkar att arbete med UX i praktiken borde innebära, trots Law och 

Schaiks (2010) invändningar mot att försöka skapa en modell, som togs upp i inledningen. 

3.1. Upplevelse 
För att förstå varför användarupplevelsen är värd att arbeta med, måste man först förstå vad som 

utgör en upplevelse, vilken dess natur är. 

En upplevelse är subjektiv, holistisk, situerad och dynamisk (Hassenzahl, 2010). Detta innebär att varje 

upplevelse är unik för det individuella tillfället då den aktuella upplevelsen upplevs och att varje individ 

upplever dem olika, däri ligger subjektiviteten.  Att upplevelser är holistiska innebär att en de är större 

än summan av deras delar; de saknar mening utan kontexten i vilka de upplevdes. De är situerade på 

så sätt att alla olika förutsättningar som lett upp till själva upplevelsen, påverkar dess utkomst. Att de 

är dynamiska innebär att de också påverkas av allt som händer under tiden som de händer (ibid). En 

upplevelse befinner sig också alltid på en skala som går från bra till dålig, positiv till negativ, 

tillfredsställande eller plågsam (Hassenzahl, 2008). Detta är en av anledningarna till att UX som metod 

har blivit populär, eftersom man som utvecklare eller designer vill göra vad man kan för att göra 

upplevelsen så bra som möjligt, så ofta som möjligt. 

Hur långt en upplevelse av en interaktion eller dylikt sträcker sig beror på vem man frågar. Hassenzahl 

ser användarupplevelsen som en konsekvens av en interaktion, vilket innebär att den sker under och 

strax efter att interaktionen ägt rum. Även Gualtieri (2009) har ett liknande scope, eller vidd, för en 

användarupplevelse. Bargas-Avila och Hornbæk (2011) å andra sidan, menar att en 

användarupplevelse av en produkt eller en interaktion pågår innan, under och efter att interaktionen 

ägt rum. För min studie är det inte viktigt att avgöra vidden, eftersom detta inte nämnvärt påverkar 

arbetet med att framställa förutsättningarna för upplevelsen.  

Om upplevelsen börjar innan man interagerat med produkten, tycks det dock antyda att design av 

hårdvaran eller skalet, det man ser först, borde värderas högt eftersom en dålig upplevelse i det skedet 

skulle kunna få till följd att användaren väljer att interagera med en annan, mer attraktiv produkt 

istället, d.v.s. att estetikaspekten borde vara viktig för många producenter av produkter.  

UX är alltså aktuellt och intressant av den anledningen att upplevelsen alltid är någonstans mellan 

positiv och negativ, och att det faktiskt, enligt HCI-forskning, finns saker man kan göra för att försöka 

påverka utgången av en interaktion. Att man vill att ens produkt ska ge upphov till positiva upplevelser 

är givet, eftersom det exempelvis blir en konkurrenskraft gentemot andra aktörer.  

3.2. User eXperience, UX 

Det finns, som tidigare nämnts, många olika definitioner av UX och olika sätt att se på vad begreppet 

avser. Några av dem förklaras nedan, men det finns ännu fler definitioner. Många företag har sin egen 

tolkning av begreppet, exempelvis Microsoft har UX-team vars uppgift det är att se till att deras 

produkter fungerar likadant på alla plattformar (Yiu, 2013), men detta är en för snäv definition för att 

den ska kunna platsa i den aktuella undersökningen. En helt annan definition är den mycket snäva 

definitionen att user experience är hur en applikation beter sig vid användande (Baldwin, 2013), vilket 

antyder att användarupplevelsen är oföränderlig när den väl fångats i kod och design, som går emot 

det som togs upp i föregående avsnitt. En tredje syn på det hela är att UX är att likställa vid en 
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slutanvändares hela relation till produkten och leverantören, inklusive säljaren som sålde produkten 

och kundsupporten, vilket både ISO 9241-210 och Hassenzahl et al (i Liu et al, 2013) ställer sig bakom. 

En faktor som de flesta tolkningar har gemensamt är att UX handlar om mer än bara vad som görs, att 

varför är viktigt (Beccari & Oliveira, 2011; Hassenzahl, 2010). 

Enligt mig är det bästa eller mest rättvisande sättet att se på UX, att se det som en paraplyterm för en 

mängd olika aspekter, som alla är valida på sitt sätt och i sin kontext. Med den utgångspunkten är de 

olika definitionerna mest berikande för att förstå helheten och komplexiteten som utgör 

användarupplevelsen av en produkt eller interaktion; att välja endast en vore att gå miste om mycket 

värdefull kunskap och skulle kunna tänkas leda till att man missar viktiga aspekter av upplevelsen, 

exempelvis om man inte tänker på att estetiken av det man ser innan man hinner testa en produkt, 

skulle kunna vara avgörande för om man ens vill testa. Några av UX olika aspekter förklaras nedan. 

3.2.1. UX som samlingsnamn och/eller forskningsparadigm 
Ett synsätt är att UX endast är ett samlingsnamn för en mängd metoder eller begrepp (Bargas-Avila & 

Hornbæk, 2011), vilket kan påstås validera kritiken att UX är vagt och flyktigt. Bargas-Avila och 

Hornbæk menar att UX används för att beskriva kvaliteten av användandet av produkter, att det inte 

finns samstämmighet inom HCI-området om vad som egentligen är UX. Därför har de identifierat en 

aspekt som de kallar generisk UX, där forskaren inte uppmärksammat aspektskillnaderna. Det Bargas-

Avila och Hornbæk nästan nedlåtande kallar ”generisk UX”, är det jag ser som grundbulten, nämligen 

att UX är en paraplyterm som inkluderar allt som påverkar användarupplevelsen, som en förfinad 

definition av HCI, och att detta är en styrka. Problemet uppstår snarare p.g.a. att UX också används för 

att beskriva dess underordnade beståndsdelar, såsom ramverket för att framställa 

användarupplevelser, som är i fokus i denna uppsats.  

Eftersom forskningsvärlden har så olika sätt att se på och beskriva UX, måste det nästan vara att anse 

vara ett paradigm inom forskningsområdet människa-datorinteraktion (HCI), ett nytt sätt att tänka om 

design och interaktion som går bort från det funktionella och ser till det icke-essentiella (ibid), vilket i 

så fall också innebär att det går bortom användbarhet. Det skulle dock vara olyckligt att begränsa 

definitionen till detta överordnade begrepp, eftersom UX idag används på olika sätt. Därför är det 

viktigt att förklara vilken aspekt som avses när man väl talar om UX. 

UX för mig är således dels en inkluderande paraplyterm snarare än något allomspännande och nästan 

meningslöst, så som Bargas-Avila och Hornbæk får det att låta, men UX är också benämningen som 

används för alla dess delar eller aspekter. 

3.2.2. UX som användarcentrering 
Ett annat synsätt är att UX helt enkelt avser användarcentrerad utveckling, vilket egentligen inte 

betyder något annat än att användbarhet tillämpas i utvecklingsprocessen; ibland används UX också 

för att beskriva en utvecklingsmetod för gränssnitt och interaktioner (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011), 

då syftet också är att utveckla med användaren i åtanke.  

3.2.3. UX som en konsekvens 
Hassenzahl et al (i Liu et al, 2013) menar att användarupplevelsen är en konsekvens av individens inre 

tillstånd och att faktorer såsom humör, förväntningar, behov och så vidare påverkar upplevelsen, som 

alltså inte är densamma varje gång produkten används. Beccari och Oliveira (2011) förklarar också 

användarupplevelsen som en konsekvens – av användande eller av förväntningen av att använda en 

produkt.  

Hassenzahl (2008) å andra sidan definierar UX som “momentary, primarily evaluative feeling (good-

bad) while interacting with a product or service” (s 12). Med detta menar han att upplevelsen är 
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genererad av interaktionen och att den alltid upplevs på den tidigare nämnda skalan mellan bra och 

dåligt. Denna definition tycks också antyda att användarupplevelsen endast sträcker sig väldigt nära i 

tiden kring det att interaktionen ägt rum, vilket utesluter väldigt många andra faktorer, exempelvis de 

sociala. 

Även Gualtieri (2009) menar att användarupplevelsen är en konsekvens av interaktionen med 

produkten. Han menar att målet är att skapa en god användarupplevelse eftersom det, hävdar han, 

leder till en mängd fördelar vad gäller tillverkarens position på marknaden.  

3.2.4. UX som större än användbarhet 
I ISO 9241-210 har UX definierats som “[a]ll aspects of the user’s experience when interacting with the 

product, service, environment or facility. It includes all aspects of usability and desirability of a product, 

system or service from the user’s perspective.” (Jokela et al., 2003), d.v.s. UX täcker enligt denna 

definition hela kundrelationen och även de sociala faktorerna, utöver användbarheten. Även Alben 

talar om ”quality of experience”, som bedömer hur användaren känner inför hela situationen när 

denne interagerar med en produkt. UX i den bemärkelsen innefattar allt ifrån design av själva 

maskinen, till kontexten i vilken den används (i Liu et al, 2013), i likhet med Hassenzahl et als definition. 

En definition som innefattar alla dessa aspekter, exempelvis kontakt med kundtjänst, borde ha som 

logisk följd att en stor del av verksamheten är inblandade i arbetet med UX, att det inte kan vara bara 

interaktionsdesigners eller användbarhetsarkitekter som ansvarar för att ett helt system, en hel 

kundrelation, ger en god användarupplevelse. Detta ingår dock i det som Yamakami (2014) kallar 

”social UX”, vilket hon menar är ett skilt studium och som jag skulle kalla en annan aspekt eller facett 

av UX. Jag är beredd att hålla med Yamakami om att det är svårt att ta hänsyn till saker såsom 

kundrelationer i form av kundtjänst och dylikt i designstadiet och jag tror inte att det bidrar till en 

bättre upplevelse varken under interaktion eller i kontakt med kundtjänst, om en interaktionsdesigner 

har detta i åtanke vid design.  

Dock är användbarhet definitivt en del av UX, så som ISO beskriver. I sin genomgång av 66 studier som 

utvärderade olika aspekter av UX fann Bargas-Avila och Hornbæk (2011) att 30 av dem (45%) 

undersökte usability som en del av undersökningen av UX. Bargas-Avila och Hornbæk bortsåg dock 

från dessa, eftersom de tycker att det är viktigt att skilja de två begreppen åt för att de båda ska ha 

fristående meningar. Deras fynd antyder dock att forskningsvärlden faktiskt till stor del ser 

användbarhet som en del av UX. Även Hartson och Pyla (2012) menar att usability är en komponent 

som tillsammans med exempelvis effekter som upplevs som ett resultat av usability-faktorer, 

usefulness-faktorer samt emotionella faktorer. Usability och usefulness kan översättas till samma ord 

– användbar, men usability handlar alltså om användbarhet, och usefulness handlar om produktens 

nytta, hur väl den uppfyller krav eller behov som användaren har. 

3.3. Användbarhet 
Nielsen (1994) har tillfredsställelse som ett av sina fem kriterier för användbarhet. Nielsens 

tillfredsställelse är den subjektiva tillfredsställelsen; han viktar effektivitet mot tillfredsställelse och 

finner att givet en privat kontext, exempelvis att ett system används i hemmet på fritiden, så vinner 

ibland tillfredsställelsen över de andra aspekterna av användbarhet. Njutningsfaktorn var alltså en 

viktig del av Nielsens syn på användbarhet redan på tidigt 1990-tal. För att testa dessa aspekter av ett 

system föreslog Nielsen användandet av ett frågeformulär som tillåter testpersonen att berätta om sin 

upplevelse av systemet. 

Benyon (2014) hävdar att användbarhet idag inte längre bekymrar sig om tillfredsställelse, utan 

fokuserar på effektivitet och kraftfullhet. Det är också ur detta som Bargas-Avila och Hornbæk (2011) 

menar att UX inom HCI uppstod till att börja med – avsaknaden av fokus på icke-funktionella aspekter. 
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Jag utgår från att de har en poäng i detta, att det är vanligt att faktiskt inte arbeta med rent 

hedonistiska inslag som en del av användbarhet, och att UX är ett svar på kundernas krav på snygg 

funktionalitet i stil med Apples produkter. 

ISO-definitionen (i ISO 9241-11) av usability (användbarhet) är dock ”[t]he extent to which a product 

can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction 

in a specified context of use” (Jokela et al., 2003). ISO-standarden lyfter alltså tillfredsställelse som ett 

av nyckelorden för användbarhet. Tractinsky et al (2000) menar dock att de användbarhetsmodeller 

som tar hänsyn till estetik och tillfredsställelse inte tar hänsyn till njutningsaspekten, utan endast 

analyserar effektivitet av användarens tolkande av den information som systemet tillhandahåller. De 

menar att estetik lika väl som användbarhet, är instrumentalt för en god upplevelse av ett system. De 

menar vidare att estetiken inte är en logisk följd av att arbeta med användbarhet.  

Benyon (2014) menar att system med god användbarhet följer ett visst mönster: de är effektiva i 

relation till det arbete som krävs för att utföra en uppgift, de är funktionella, organiserade och 

informativa, de är lätta att använda och lätta att lära in, de är säkra i olika (förväntade) kontexter och 

de gör det användaren vill att de ska göra. För att uppnå dessa krav menade Gould och Lewis (1985, i 

Benyon, 2014) att det finns några principer man kan tillämpa som utvecklare: 

1. Tidigt fokus på användaren och dess uppgifter. 

2. Empiriska mätningar; användarna och användningsfall ska observeras och dokumenteras. 

3. Iterativ design. När problem eller fel upptäcks i användandet av systemet, ska detta åtgärdas. 

Det är därför viktigt att utveckla en prototyp som testas av användarna (ibid. s 81). 

Användbarhet täcker alltså många av de aspekter som UX säger sig göra, varför det nästan är 

nödvändigt att definiera UX som metod eller arbetssätt så som ISO 9241-210 gör, d.v.s. att 

användbarhet ingår i definitionen av UX.  

3.4. Icke-funktionella (hedonistiska) faktorer 
Hittills har vi sett att användbarhet och användarupplevelse har väldigt mycket gemensamt, så vad är 

det egentligen som skiljer dem åt; vad är det som krävs för att gå från usability till user experience? 

Den stora skillnaden mellan begreppen usability och user experience är att UX säger sig ta hänsyn till 

och värdesätta användarens vilja att förknippas med produkten i fråga och dess vilja att använda den. 

Detta kan åstadkommas genom att designa produkten på ett sådant sätt att individen tycker om den 

eftersom den exempelvis är väldesignad, estetiskt tilltalande – helt enkelt att användaren upplever 

hedonistisk tillfredsställelse. Tuch et al (2012) fann i sin studie att det förmodligen finns ett samband 

mellan estetik och upplevelsen av exempelvis användbarheten, men med brasklappen att det inte går 

att avgöra åt vilket håll sambandet drar, att ingen studie hittills kunnat användas för att dra någon 

korrekt slutsats. Dock fann de att efter att testpersonen använt systemet, upplevde de dess estetik 

som mer tilltalande om systemet hade god användbarhet. Det tycks alltså råda någon slags växelverkan 

mellan hedonistiska faktorer och upplevelsen av systemet. 

Det är också viktigt att inse att en produkt som har de funktioner som efterfrågas i sig inte ger någon 

positiv upplevelse; den nödvändiga funktionaliteten är underförstådd att den ska finnas där och 

avsaknaden av den ger en negativ upplevelse. Endast användbarhet i den funktionella bemärkelsen 

kan därför inte ge en god användarupplevelse. Tillfredsställelsen som efterfrågas i UX avser enligt 

Diefenbach och Hassenzahl (2011) sådana aspekter som är rent själviska och rör sådant som främjar 

användarens självbild, gör denna nöjd, men som inte har något funktionellt bidrag till systemet eller 

produkten. Begrepp som beskriver sådana faktorer är exempelvis rolig, intressant och fascinerande. 
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Dessa står i bjärt kontrast med de funktionella aspekterna som beskrivs i ordalag som praktisk, effektiv 

eller nödvändig.  

Diefenbach och Hassenzahl (2011) fann att det är svårt för en privatkonsument att rättfärdiga en 

investering i självuppfyllande syfte. I en köpesituation är det alltså enligt deras fynd rimligt att anta att 

om en konsument väljer mellan två produkter som erbjuder den önskade funktionaliteten, där en 

tillverkarna lagt krut på design eller upplevelse, och den andra produktens tillverkare inte gjort det, 

utan denna främst är funktionell, skulle de flesta välja den senare, funktionella men eventuellt ”fulare” 

produkten. Detta motsäger i sådana fall det som Benyon (2014) tar upp, att sociala faktorer, av vissa 

kallade ”co-experience” (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011), är en del av upplevelsen; att konsumenten 

definierar användandet av produkten delvis genom hur andra uppfattar den, och att detta därför är en 

faktor som tas i beaktning vid inköp. Detta bygger också på bilden av användarupplevelsen som något 

väldigt komplext, vilket vidare stödjer min tes om att UX har många aspekter som spelar olika roller i 

olika kontexter. Det faktum att upplevelsen är unik för varje gång den uppstår, gör också att det kanske 

oftast är som Diefenbach och Hassenzahl fann, men att det i en annan situation är helt andra 

värderingar eller förutsättningar som får en konsument att köpa en dyrare, snyggare produkt, än en 

mer funktionell. Denna aspekt av UX är viktig för att förstå hur UX skiljer sig från usability, men är inte 

något som fokuseras på i den här uppsatsen. 

3.5. Praktikerns guide till UX 
Gualtieri (2009) menar att upplevelsen måste vara nyttig, användbar och åtråvärd. Han menar att det 

finns ett antal åtgärder man kan göra för att åstadkomma denna goda upplevelse. Att enligt ett 

strukturerat arbetssätt framställa en god upplevelse är den aspekt av UX som jag fokuserar på i denna 

uppsats, därför har Gualtieri tillåtits ta mycket plats, eftersom det är en av få källor som faktiskt tar 

upp hela processen under UX-flagg. Hartson och Pyla (2012) har sju vägledande principer för att arbeta 

med (och framställa en god) användarupplevelse. Dessa är:  

 Var målinriktad 

 Var inte dogmatisk; använd sunt förnuft 

 Kontext är allt 

 Svaret på de flesta frågorna är ”det beror på” 

 Det handlar om människorna 

 Allt ska utvärderas på sitt eget sätt 

 Improvisera, anpassa och övervinn 

Genom att ha dessa i bakhuvudet vid utvecklingsarbete, sätter man automatiskt användaren i centrum 

(”det handlar om människorna”). Den kanske allra viktigaste lärdomen, anser jag, är dock att allting är 

relativt (”kontext är allt” och ”det beror på”), och att det inte finns ett statiskt arbetssätt som man kan 

applicera på alla sorters projekt. Även improvisation och anpassning lyfter hur viktigt det är att inse att 

det måste vara en dynamisk process att arbeta med att framställa goda användarupplevelser. Med 

detta är dock inte sagt att det inte behövs ett ramverk. Det är detta ramverk, och de förbehåll som 

teoretikerna förespråkar, som presenteras nedan. 

3.5.1. Användarcentrering 
Som nämndes i 3.2.2. ser vissa på begreppet UX som likställt med användarcentrering. Min förståelse 

av UX och av annan litteratur om UX är att användarcentrering på sätt och vis är just likställt med UX, 

eftersom den slutgiltiga användarupplevelsen inte går att skilja från användaren, på grund av 

upplevelsens natur (se 3.1). Användarcentrering är en förutsättning p.g.a. övriga komponenter, 

exempelvis personas (se 3.5.3), och är att betrakta som ett krav som dock förmodligen alltid kommer 

vara uppfyllt bara genom att UX som arbetssätt används. 
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3.5.2. Slutprodukten är användbar 
I ISO 9241-210 framgår att usability, d.v.s. användbarhet, är en del av UX-begreppet (se 3.2.4.); i ISO 

9241-11 framgår att usability innefattar att vissa aspekter av UX ingår i usability (se 3.3.). De två 

begreppen är tätt besläktade om än inte likställda med varandra, men det är ändå oundvikligt att ha 

en bra användarupplevelse, d.v.s. målet med att arbeta med UX, utan att också ha god användbarhet. 

3.5.3. Personas 
För att arbeta med UX ska man enligt Gualtieri (2009) först och främst ”bli sin användare”, d.v.s. sätta 

sig in i användarens situation, lyssna på deras behov, observera dem i sitt ”naturliga habitat” och skapa 

personas; Hartson och Pyla (2012) lägger även till att ”kopiösa, detaljerade anteckningar” ska föras 

över observationerna och intervjuerna. Även Leibtag (2013) menar att personas är en absolut 

essentiell del av UX-arbetet; Bach och Carroll (2010) säger att ”user research”, d.v.s. forskning om 

användaren, är en av komponenterna som utgör UX. Det är därför rimligt att anta att arbetet med att 

kartlägga användarna i form av personas eller motsvarande är en förväntad del av UX-arbete i en 

verksamhet. 

En persona är en ”hypotetisk arketyp” (s 264, Cooper, 2004, i Hartson & Pyla, 2012) av en användare 

eller kund. En persona är alltså inte detsamma som den genomsnittlige användaren. Det ska finnas en 

persona för varje användarroll (Goodwin, 2009). Vissa branscher använder fortfarande begreppet 

arketyp eller profil för att beskriva dessa grupper av användare eller kunder, men samma fenomen 

avses som med en persona, med förbehållning att en persona enligt vissa ska dokumenteras på ett 

visst, enhetligt och översiktligt sätt. Ett exempel där ordet arketyp används är spel i form av Magic: the 

Gathering, där de tre arketyperna eller profilerna Timmy, Johnny and Spike är välkända. Dessa föddes 

ut ett behov av att förstå vad som motiverar olika typer av spelare att agera på ett sätt eller ett annat 

(Rosewater2, 2006). Även en persona ska hålla koll på dessa faktorer, även om motivation inte är lika 

viktigt i de fall då det gäller en arbetsuppgift (vilket innebär att användaren inte har något val i frågan). 

En persona ska ha ett namn, ett foto, en bakgrund samt mål och aspirationer (Benyon, 2014; Goodwin, 

2009).  

En persona är en heltäckande profil, en berättelse, av slutanvändaren innehållandes allt som 

utvecklarna kan tänkas vilja veta om denne. Det är en konkret representation av en slutanvändare som 

ser till att man under utvecklingens gång hålls medveten om att det är andra, riktiga personer, inte 

utvecklarna, som ska använda slutprodukten och att dessa har förutsättningar, önskemål och 

förhoppningar om hur slutprodukten ska vara och fungera (Leibtag, 2013; Benyon, 2014). Goodwin 

(2009) utvecklar listan över beståndsdelar lite mer och menar att personan ska innehålla även följande 

aspekter: färdigheter, beteendemönster, frustrationer, attityder och andra faktorer som är intressanta 

att veta. 

Personan kan sedan enligt Goodwin användas i en mängd situationer, exempelvis för att designa en 

interaktion, att bygga samsyn om målbilden inom utvecklingsteamet, att fatta beslut om prioritering 

av buggfixning och så vidare. 

En fara, menar Gualtieri (2009), är att man antar att utvecklarna redan förstår slutanvändarna. En 

annan fara är att man endast använder intervjuer eller andra former av undersökningar, och inte 

observation som underlag för personan. Ett tredje problem är att det är lätt hänt att förväxla kunden 

med slutanvändaren; de två har sällan samma behov eller mål. Ett sista problem i detta avseende 

menar Gualtieri är att användarundersökningen tolkas som att vara detsamma som behovsanalysen 

för produkten. Detta är inte fallet – behovsanalys för funktionalitet fångar inte de aspekter av 

                                                           
2 Mark Rosewater är head designer för Magic: the Gathering, ett populärt samlarkortspel. 
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användarens behov som är intressanta för personan. Goodwin (2009) tar upp en annan fara – att den 

som skapar personan inte vet vad den gör, att man tror att genom att hitta på ett namn och bifoga ett 

foto, så har man skapat en persona av en punktlista, vilket inte är fallet. En persona måste innehålla 

det berättande elementet som gör personan mänsklig (ibid). 

Eftersom flertalet oberoende källor tar upp personas som en essentiell del i att förstå sina användare 

(vilket är högst relevant när man försöker skapa en god upplevelse för dessa) är personas att anse vara 

en given del av UX-arbete. Jag förhåller mig till personan som ett verktyg som ska hjälpa designern att 

förstå behov och förutsättningar för en viss användartyp, kunskap som i sin tur vägleder designern i 

resten av utvecklingsprocessen. Förslag finns om hur dessa ska dokumenteras, men argumentationen 

för detta, exempelvis att utvecklarna annars inte förstår att produkten utvecklas för någon som ”inte 

är vi”, är inte övertygande för mig. 

3.5.4. Scenarier 
Scenarier används tillsammans med personas för att vägleda interaktionsdesignern i dess val i hela 

utvecklingsprocessen (Benyon, 2014; Hartson & Pyla, 2012). Det finns fyra olika scenarier: berättelser 

(stories), konceptuella scenarier, konkreta scenarier samt användningsfall (Benyon, 2014). Berättelser 

är riktiga berättelser från verkligheten som den ser ut, som samlas in genom observation och dialog 

med användarna av dagens system. Konceptuella scenarier är berättelser utan den personliga 

kontexten som berättelserna har. De används enligt Benyon med fördel för att förstå vilka krav som 

finns på systemet, eftersom det som finns kvar efter abstraktionen är information om en process och 

vilka funktioner som behöver användas för att gå igenom den, helt utan någon upplevelse. Konkreta 

scenarier beskriver en väldigt konkret situation, exempelvis givet en viss kontext ska en person utföra 

en viss uppgift i det nya systemet, där denne måste välja ett alternativ i en rullista eller dylikt. Denna 

scenarionivå innehåller således också konkreta designkomponenter. Användningsfallet beskriver 

interaktionen mellan olika aktörer som är inblandade i processen, inklusive systemet. 

Hartson och Pyla (2012) tar även upp problematik med scenarier, att scenarier inte alltid är en rimlig 

eller ens vettig lösning, exempelvis eftersom fokus flyttas från konceptet till ytliga detaljer, och 

”konkretion underlättar inte innovativt tänkande” (s 221). Scenarier är alltså viktiga för att förstå 

kontexten som produkten används i, och därför är de viktiga att arbeta med. 

3.5.5. Prototyper 
Vidare ska man för att uppnå en god användarupplevelse designa först, d.v.s. ta fram en prototyp, 

designa interaktioner, innan själva kodskrivandet tar vid; börja med low-fidelityprototyper, skisser eller 

liknande, som kan testas och utvärderas (Gualtieri, 2009). Även Hartson och Pyla (2012) förespråkar 

low-fidelityprototyper i ett tidigt skede. För att designa ett koncept kan det vara en bra idé att se vad 

konkurrensen gjort. Det är också viktigt att man utnyttjar det arbete man redan gjort, d.v.s. att man 

använder sina personas för att utveckla designen. Det viktiga här är alltså att inte börja koda innan 

man har en klar bild över vilken upplevelsen man vill förmedla är (Gualtieri, 2009).  

3.5.6. Testning och utvärdering 
För att kunna avgöra om systemet i fråga faktiskt möter kriterierna för användbarhet och att de ger en 

god upplevelse måste systemet testas, detta är också Gualtieris tredje riktlinje: lita inte på någon – 

testa allt. När testresultat finns är det givetvis viktigt att dessa levereras till utvecklingsteamet på ett 

sådant sätt att det går att göra konkreta åtgärder baserat på det (Benyon, 2014). 

Det finns två nivåer av utvärdering som tillämpas i utvecklingsprojekt. Dels testas system på expertnivå 

där en användbarhetsexpert eller interaktionsdesigner utvärderar systemet. Dels kan systemet och 

dess design utvärderas med hjälp av oberoende användare. Tanken är att testpersonen ska 
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representera slutanvändarna; det kan vara slutanvändare, men behöver inte vara det, det enda kravet 

är att användaren inte är expert på systemet (Benyon, 2014). Expertutvärdering innefattar 

användbarhetsutvärderingar såsom Nielsens tio heuristiker (1995). Monk et al (1993, i Benyon, 2014) 

har tagit fram en modell för utvärdering genom samarbete, som ämnar samla in så mycket data som 

möjligt från en testningssession med en användare. Samarbetet sker mellan den anställde och 

användaren som testar systemet, denne är högst deltagande i processen. För att utvärdera systemet 

och dess upplevelse har Monk et al (ibid) tagit fram en mängd riktlinjer som styr arbetet både under 

och efter utvärderingen, som bygger på att scenarier har utvecklats tidigare, då dessa styr testningen. 

3.5.7. Icke-funktionella (hedonistiska) inslag 
Som framgick av 3.4 är det också viktigt att hänsyn tas till icke-funktionella aspekter av en produkt, för 

att det ska finnas en tydlig distinktion mellan UX och usability som begrepp. Den slutgiltiga användar-

upplevelsen kan förmodligen vara god utan att särskilt hänsyn tas till det hedonistiska, men rent 

semantiskt är det här de två begreppen skiljer sig åt enligt ISO-definitionerna.  

3.5.8. Iterativt arbete 
Arbetet med UX i form av design av interaktioner och gränssnitt bör vara iterativt eftersom användarna 

annars aldrig ges en chans att utvärdera och lämna feedback på designval, så som kapitel 3.5.5. och 

3.5.6. efterfrågade. I sin fallstudie fann Vredenburg et al (2002) också att iterativ design var en av 

grundpelarna för de flesta yrkesverksamma inom användarcentrerad utveckling (vilket ibland används 

för att beskriva samma fenomen som UX gör idag, se exempelvis Yamakami (2014)). Precis som med 

utvecklingen av en produkt är det svårt att få till en bra design som tar hänsyn till alla förändringar i 

behov och krav som sker under ett projekt; det är i princip omöjligt att få till en design på första 

försöket, varför exempelvis mock-ups eller wireframes (se även 3.5.5.) används i ett tidigt skede för 

att utvärdera funktionalitet och design. Söderström (2008) menar att det iterativa prototypandet är 

en förutsättning för god användbarhet, som givetvis är en delkomponent i UX. Den iterativitet som 

efterfrågas är alltså i första hand inom designarbetet, snarare än i form av agila utvecklingsmetoder; 

ska de båda användas i samma projekt kan det dock tänkas att de måste kombineras. Exempelvis har 

företaget Autodesk3 tagit fram en egen intern version av agil UX som användes tillsammans med agila 

utvecklingsmetoder, för att bli agila (i utvecklingsavseende), men bibehålla en god användarupplevelse 

i sina slutprodukter. Andra exempel är Lean UX, som är en anpassning av Lean, en annan agil metodik. 

Detta ligger dock utanför denna uppsats avsedda scope, varför de inte utreds mer ingående. 

3.5.9. Samsyn på UX 
För att upplevelsen inte ska förloras på vägen mellan designstadiet och den faktiska produkten, är det 

också viktigt att alla utvecklare är med på vad UX innebär, exempelvis genom utbildning i ämnet och 

varför det är viktigt. Ett steg i detta arbete kan vara att ha en UX-designer som en del av 

utvecklingsteamet (Gualtieri, 2009), som deltar under hela projektets gång, eftersom exempelvis 

mjukvaruutvecklare inte kan förväntas ha alla kunskaper som krävs för att framställa en god 

användarupplevelse genom UX (Hartson & Pyla, 2012). Det är rimligt att anta att detta är ett bra förslag 

som löser många problem, eftersom det är förhållandevis vanligt att verksamheter idag har själva 

utvecklingen i en annan del av världen, och det således är vanligt att lämna över kodandet till en del 

av organisationen som man kanske annars inte har så mycket utbyte med, p.g.a. de geografiska 

faktorerna. 

                                                           
3 Producenter av exempelvis Maya och 3ds Max. 
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3.6. Den förväntade metoden UX 
Här listas sådant som tagits upp i kapitel 3, som antingen explicit sagts vara absolut essentiellt för UX, 

eller som återkommit från flera ställen i litteraturen och således kan antas vara viktiga för att en metod 

ska kunna anses vara UX-orienterad. Nedan besvaras uppsatsens första frågeställning, om vilka 

gemensamma nämnare som finns för UX-arbetssättet i litteraturen. Det är alltså detta som är min 

utgångspunkt, min tagning på teorins ramverk för praktisk UX. Det är utifrån dessa punkter som jag 

kommer att titta på mina empiriska data: 

 Användarcentrerad utveckling 

 Personas dokumenteras (identifieras genom observation och intervjuer) och används 

 Scenarier konstrueras 

 En (eller flera) prototyp(er) utvärderas (gärna med slutanvändarna) 

 Produkten är användbar 

 Produkten är designad med hänsyn till icke-funktionella (hedonistiska) aspekter 

 Iterativt arbete 

 Samsyn på UX inom organisationen råder, vilket uppnås genom att UX-designern (eller 

motsvarande) finns med under hela utvecklingsprocessen 
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4. Resultat 
Här presenteras de empiriska data som samlats in, på ett strukturerat och kategoriserat sätt. Där en 

viss individ sagt något som var särskilt intressant eller som avvek från vad övriga sade (ibland p.g.a. att 

de andra inte fick samma fråga) anges en referens till denna individ. I de fall det inte framgår vem som 

sagt vad, är det för att jag som författare valt att syntetisera svaren till en helhetsbild. Även dessa 

avsnitt är givetvis baserade på insamlad data. 

Alla personnamn har maskerats för att värna respondenternas integritet. 

4.1. Småskaliga fallstudien 
Cambio, det företag som jag undersökt med semistrukturerade intervjuer som instrument, utvecklar 

en produkt som endast används av en viss sorts verksamhet, nämligen sjukvården. All utveckling görs 

alltså för just denna sorts organisation och antalet kunder är därför stora, men relativt få.  

På företaget i fråga kallar man dem som arbetar med UX-frågor för interaktionsarkitekter, vilket 

ungefär motsvarar en interaktionsdesigner.  

I detta avsnitt är alla data sammanställda så som de berättades, eftersom det var så jag förstod dem, 

om än syntetiserade. Det råder således inte fullständig samstämmighet mellan detta kapitel och 

punkterna som kom fram i kapitel 3.6. Allt förklaras dock i samma termer i analysen, i nästa kapitel. 

Fallstudiens data följer också hela livscykeln, så som respondenterna tillsammans beskrev den, d.v.s. 

från konceptuella designer innan utvecklingsarbetet till förvaltning, som en sammanhängande process. 

4.1.1. Respondenterna 
Jag genomförde tre intervjuer totalt. Den första var med en designchef, Marcus, som arbetat på 

företaget i runt 10 år, vars uppgift det är att dels ta fram koncept för framtida produkter, dels att 

handleda företagets interaktionsarkitekter i deras arbete med produkterna för att se till att alla ror åt 

samma håll. Marcus berättade också, på min begäran, mer om själva företaget och dess produkt(er).  

Den andra intervjun var med en interaktionsarkitekt, Vincent, som arbetat på företaget runt ett år, 

men som även tidigare haft mycket med dem och deras verksamhet att göra i egenskap av konsult på 

en UX-byrå. Vincent har arbetat en del med förvaltning på Cambio, men är nu i nyutvecklingsprojekt. 

Den tredje och sista intervjun gjordes med en annan interaktionsarkitekt, Malin, som varit på Cambio 

längre än Vincent, men kortare än Marcus. Malin beskriver att interaktionsarkitekt är det hon ”ska 

göra”, men att hon har tagit an olika roller under åren, beroende på vilka behov som funnits inom 

företaget. 

4.1.2. Bakgrund 
Företagets kunder verkar i en sådan säregen verksamhet, sjukvården, att det är väldigt viktigt för 

Cambios anställda att ha goda kunskaper om denna domän. Detta gör att de ofta spenderar mycket 

tid på att vara ute i fält och göra observationer och intervjuer. Alla anställda har mycket stora 

kunskaper inom denna domän, vissa moduler har till och med utvecklats endast med hjälp av intern 

kunskap om domänen. Kunskapen förmedlas då muntligt, även om det ibland kan gå att hitta lite 

dokumentation och information om vissa designbeslut och dylikt i ärendehanteringssystemet. 

Produkten som Cambio säljer levereras utan så kallad ”klinisk kunskap”, d.v.s. information om 

behandlingar för olika tillstånd med tanken att läkare själva ska föra in dessa data i användning, 

emedan de har konkurrenter som har hundratals läkare anställda för att kunna leverera produkter som 

innehållandes denna typ av kunskap, berättade Marcus.  
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4.1.3. Varför arbeta med UX? 
”Ur mitt perspektiv så är ju användarupplevelsen otroligt viktig, affärsmässigt, och då tänker jag ju 

enbart affärsmässigt!”, sade Marcus. För att konkurrera med ”de amerikanska jättarna” (som levererar 

systemen som innehåller klinisk kunskap) bygger Cambios idé på att man ska konkurrera med 

upplevelsen, berättade Marcus. Systemet som sådant levereras utan kliniskt innehåll, men det kan 

läkare lägga in manuellt och på så sätt bygga upp en databas. ”[Vi vill] bygga ett system som är så pass 

bra användarupplevelsemässigt att våra läkare ska känna att ’det är värt för mig, personligen, att 

investera tiden i att koda ner de här reglerna i det här systemet’.” Upplevelsen ska vara bra så att 

företaget får förlängt förtroende om en sådan diskussion skulle komma upp; läkarna är förvisso inte 

kunderna, men om läkarna har en dålig upplevelse av systemet, kommer de vilja ersätta det – inte 

lägga tid på att förbättra det, menade Marcus. 

Respondenterna berättade att de sällan eller aldrig utvärderar den färdiga produkten, när den väl är 

på plats i kundorganisationerna, vilket ledde till följdfrågan om hur man då vet ifall UX ger bra resultat; 

om man kanske anser att det finns tillräckligt med stöd i forskningen, som övertygar om att UX ger bra 

resultat? På den frågan svarade Vincent: ”dels är [UX] en väldigt vedertagen metod, /…/ man märker 

ju under arbetet vi gör att det faktiskt funkar, genom användartester, som vi gör innan och 

observationerna som vi gör. Vi märker att det blir ju bättre, det funkar ju liksom. /…/ Jag är nog rätt 

säker på att vi arbetar på rätt sätt. Det är den metoden vi bör använda, och som man ska använda för 

att det ska bli bra.” 

4.1.4. Innan utveckling 
”Man måste veta vart man ska, man måste ha någon slags helhetsgrepp innan man går in [i 

utvecklingsfasen]”, sade Marcus, med anledning av att företaget tillämpar en blandning av agil och 

vattenfallsutveckling. De börjar med att designa iterativt innan utvecklingen drar igång, i vad man kallar 

pre-production för att ta fram ett designunderlag innan utvecklingen sätter igång, d.v.s. med inslag av 

traditionella metoder, men sedan kör man agilt. ”Men”, fortsatte Marcus ”det är väldigt dyrt att slänga 

saker som blivit fel, så… så agil är man nog inte.” 

Pre-production 

I början av ett utvecklingsprojekt har man något som man på företaget kallar ”pre-production” då man 

går ut i verksamheten man utvecklar för för att skugga slutanvändarna och ta reda på vilka behov de 

har. ”Vi vill ju se och förstå, inte höra dem berätta!” Marcus beskrev processen som etnografisk; 

interaktionsarkitekten går ut i verksamheten den ska utveckla för och tar in kunskap om denna kontext 

och dess användare.  

Detta moment gås igenom varje gång en produkt eller modul ska utvecklas, menar två av 

respondenterna. Den tredje påpekar att i vissa projekt saknas resurser för att gå ut i verksamheten och 

istället förlitar man sig på kunskapen som ens kolleger redan besitter (eftersom de varit ute och 

skuggat användare många gånger), d.v.s. kunskap som finns internt inom organisationen. Det finns 

ingen förvaltning av denna typ av kunskap, vilket designchefen tycker är synd, men 

interaktionsarkitekterna inte ser något problem med, utan de tycker att det fungerar bra som det är. 

Pre-production som process återfinns i alla sorters projekt, även om det är i mindre skala. För 

förvaltningsprojekt resulterar pre-production i design och idéer för vissa delar av modulen, vissa delar 

av flödena. Ett mindre förändringsärende genomgår samma steg, men mycket mer komprimerat.  

Personas och scenarier 

Baserat på kunskapen man samlat in i början av varje projekt, utformar man ett antal personas för 

huvudanvändarna i fallet. En persona täcker en viss arbetsroll, snarare än en viss typ av individ. ”I vår 
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värld är användarmönstret ganska hårt knutet till vilken yrkesroll du har, och vilken kontext du är i”, 

förklarade Marcus, de anser därför att de täcker behovet av personas genom att kartlägga rollerna. 

Vincent menade dock att en persona blir så specifik, eftersom den är skapad utefter en viss, väldigt 

specifik frågeställning, att det är svårt att återanvända den. 

På företaget ingår också användningsfallen i den aktuella personan, d.v.s. alla aktuella flöden eller 

scenarier som en viss arbetsroll genomför i sitt dagliga arbete, finns som en del av dess 

korresponderade persona, eftersom personan är tätt knuten till arbetsuppgifterna, berättade Marcus. 

Personas är bra verktyg vad gäller nyutveckling för att se vad som är egentligen behoven och de vanliga 

scenarierna, tycker Vincent. Malin, å andra sidan, berättade att det i vissa fall inte finns resurser till att 

göra så mycket med personas; interaktionsarkitekter skriver sina egna personas, som sedan inte riktigt 

används till något. Marcus sade att han tror det är vanligt att man som interaktionsdesigner slarvar lite 

när det gäller att dokumentera det man observerat för att man ”tycker att man förstår det man har 

sett, och så hoppar man direkt på – alla gillar att rita, nästan – så att då vill man börja göra GUI4.” En 

följd av detta är att det blir svårt att sälja lösningen till kunden, eftersom man inte har tydliga svar på 

vilka roller som tillgodoses, vilka scenarier som stöds. Även Marcus säger att personan mest är för 

interaktionsdesignerns egen skull. 

I förvaltning har man redan ganska bra koll på användarna, berättade Vincent. Har man inte det så går 

man ut och kollar på verksamheten och pratar med användarna. Personas används inte särskilt mycket 

i förvaltningsdelarna. ”Man gör inte riktigt en så djup analys om inte ärendet kräver det, vilket inte 

händer så ofta”, berättade Vincent. Även Marcus sade att resurser främst finns för detta i nyutveckling. 

Prototyper 

I pre-productions slutfas levereras en prototyp av interaktionsdesignen. Arbetet med att ta fram en 

slutgiltig design beskrivs som iterativt. Prototyper tas fram och testas tills man hittar rätt. Denna design 

behöver stämma överens med det övergripande konceptet som finns för produktserien. Som hjälp för 

detta träffar alla interaktionsarkitekter designchefen varje vecka för att diskutera vad de arbetar med. 

Det finns inga direkta riktlinjer för hur det grafiska se ut, mer än för hur själva gränssnittet faktiskt ska 

kodas, exempelvis designkomponenter såsom datumväljare och bestämmelser om dimensioner, 

exempelvis om hur många pixlar det ska vara i marginal mellan två knappar. Respondenterna bedömer 

att detta är tillräckligt.  

På företaget försöker man göra prototyper enligt en T-modell 

(se figuren till höger), vilket innebär att man försöker fånga 

systemet på bredden på en ganska grund nivå, d.v.s. utan några 

vidare djupdykningar i funktionalitet, men de delar som är mer 

komplexa eller som behöver testas mer, utvecklar man mer. Det 

är dessa specifika delar som utgör den höga stapeln i T:t, 

förklarade Marcus. 

I förvaltningsprojekt tas ett enklare lösningsförslag fram, 

berättade Vincent. Det kan vara en brukbar prototyp, men kan 

lika gärna vara skisser eller dylikt som stäms av med kund, 

användare eller kolleger som är väldigt insatta i domänen. 

Vilken väg man väljer beror till stor del på vilken storleksordning 

förändringen är. 

                                                           
4 Graphical user interface, d.v.s det grafiska gränssnittet. 

Figur 1 - T-modellen för prototyper 
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Icke-funktionella (hedonistiska) inslag och användbarhet 

På företaget tycker man att det är viktigt att ha en tilltalande grafisk profil, berättade Marcus. Det rent 

estetiska är väldigt subjektivt, menade han, så istället satsar man på att det ska vara ”rent och verka 

relevant”, minimalistiskt istället för utsmyckat. ”Det vi ska sikta på är att ha ett gränssnitt som man 

inte tänker på”, att det ska vara innehållet som står i centrum, snarare än det grafiska. Man vill kunna 

visa upp ett snyggt gränssnitt på mässor och dylikt, och det är något varje interaktionsarkitekt 

förväntas arbeta med efter egen smak och tycke, men med vägledning av Marcus i egenskap av 

designchef. 

Utvärdering 

På det aktuella företaget görs all testning och utvärdering ihop med slutanvändarna innan 

utvecklingsarbetet kommer igång. Beroende på projektets storlek kan det handla om att låta några få 

användare testa och utvärdera systemet, eller så kan det handla om flera som representerar olika delar 

av kundverksamheten. Vem som testar systemet eller prototypen ihop med användarna beror på; 

ibland gör interaktionsarkitekten själv utvärderingen, ibland ansvarar en kollega för den. I det senare 

fallet, berättade Marcus, finns det klara fördelar, eftersom denna kollega är opartisk och kan ta till sig 

kritik, på ett sätt som det ibland kan vara svårt att ta emot som upphovsman till en design. 

Man har kontaktpersoner i de olika verksamheterna, som man tar hjälp av för att få tag på rätt sorts 

slutanvändare, d.v.s. som representerar olika arbetsroller och avdelningar. I ett större projekt man 

genomförde hade man en heldags testning hos varje kund, minst. För att testa på ett jämförbart sätt 

använder man ett protokoll för att testa. Fokus på de saker som ändrats; protokollet utgörs av både 

väldigt specifika frågor om det som ändrats, men också mer öppna frågor, som ämnar samla in mer 

generell information om attityden till systemet. 

Huruvida något behöver ändras avgörs av frekvens i klagomål; om endast en respondent uttrycker att 

ett problem finns och ingen riktigt ser varför detta borde vara ett problem, åtgärdas det inte. Om ett 

flertal uttrycker besvär, eller behöver hjälp att slutföra ett uppdrag, tar man det med sig som ett tecken 

på att interaktionen måste designas om. Men ”det är svårt att värdera utvärderingsresultatet”, sade 

Marcus, som menade att resultat över längre tid eller specialfall i olika verksamheter är svåra att få 

med i utvärderingen. 

4.1.5. Under utveckling 
När utvecklingen påbörjats, d.v.s. när pre-production är över och prototypen accepterats, är det 

interaktionsarkitekternas jobb att se till att produkten, trots alla ändringar som görs i systemet mellan 

den inledande designfasen och den slutgiltiga leveransen, följer samma grundtankar som accepterades 

gällande prototypen i pre-production.  

”En sak är väl att försöka att hela tiden se att det som utvecklas blir som det var tänkt. Att man testar 

och känner på det så som det skulle vara i verkligheten. Och att försöka kommunicera till teamet vad 

det är man vill åstadkomma så att alla vet vad målet är. Det är svårt eftersom många utvecklare sitter 

[utomlands]”, berättade Malin. 

4.1.6. Efter utveckling 
När företaget släpper produkten går den genom ett par andra instanser, för integrationer och 

konfigurationer, som i ganska hög grad påverkar upplevelsen av systemet. ”Användarupplevelsen är ju 

inte det jag designar /…/ det kan ju komma ut som skräp på andra sidan”, sade Marcus, d.v.s. andra 

sidan av alla integrationer och konfigurationer. Därför tycker han att det är extra viktigt att arbetet 

med användarupplevelsen genomsyrar hela utvecklingsfasen, att alla är med på att det inte är ”en rad 
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i backlogen utan ett klarkriterium5 för varje rad”, men han nämner också att de kan öka 

medvetenheten om detta. 

4.1.7. Samsyn på UX 
Malin berättade att det inte finns någon dokumentation om hur designprocessen ska se ut. Dock träffar 

alla interaktionsarkitekter designchefen, Marcus, regelbundet, vilket man tror ihop arbetssättet 

ganska bra. Malin påpekade också att trots att det inte finns ”på pränt” så jobbar alla 

interaktionsarkitekter på ganska liknande arbetssätt. Marcus menar, som nämnt tidigare, att det är 

viktigt att öka medvetenheten om att en bra användarupplevelse är resultatet av att UX-arbetet 

genomsyrar hela utvecklingsprocessen. 

4.1.8. Den i fallstudien funna metoden UX 
I den teoretiska referensramen fanns att ett antal punkter skulle vara en del av arbetet med UX i 

praktiken. Utifrån dem presenteras här hur UX i praktiken i denna specifika verksamhet såg ut: 

 Användarcentrerad utveckling 

 Personas (som innehåller användningsfall, en typ av scenario) 

 Prototyper utvecklas, testas och utvärderas iterativt tills båda parter är nöjda med resultatet 

 Slutprodukten är användbar så till vida att allt följer samma riktlinjer och det ska vara tydliga 

handlingsrepertoarer och dylikt  

 Hedonistiska aspekter är svåra att ta hänsyn till, anser man, men designen hålls ren och snygg, 

för att inte störa någon användare 

 Arbetet är iterativt, men i två delar: pre-production, i vilken man tar fram prototyper), och 

sedan utvecklingsfasen 

 Interaktionsarkitekten finns med under hela projektet, för att stödja och vägleda utvecklarna 

i arbetet 

Ovanstående punkter, hur de avviker från eller överensstämmer med litteraturen (se 3.6), låg alltså till 

grund för enkätundersökningens frågor och berörda områden. 

  

                                                           
5 Används i agil utveckling för att avgöra när ett krav på backlogen ska anses vara klart och skall accepteras. 
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4.2. Enkätundersökningen 
Resultatet från enkätundersökningen presenteras i de fall det är applicerbart som frekvenstabeller och 

lämpligt diagram, annars, om svaren varit kvalitativa summeras de i text. Svaren är grupperade per 

fråga och inte per respondent, eftersom syftet med enkäten var att representera UX-verksamheter i 

allmänhet, snarare än de specifika verksamheterna.  

Generellt sett har svaren angetts vid aktuell fråga, men ibland har respondenten besvarat en annan 

fråga i ett visst svar och då har innehållet tagits upp under en annan rubrik. 

[Övrigt] i svarstabellerna indikerar svarsalternativ som respondenten själv kunnat skriva i, om denna 

upplevde att något saknades från listan. Dessa egenifyllda svar syntes sedan inte som alternativ för 

någon annan, varför de sällan uttryckt sig lika. 

4.2.1. Respondenterna 
De nio respondenter som svarade på webbenkäten på min begäran presenteras nedan. Eftersom jag i 

enkäten utlovat fullständig anonymitet och att inga data kopplas ihop till en individ eller en viss 

organisation (p.g.a. att detta skulle kunna vara känslig information), presenteras de kort i inledningen 

nedan, och refereras sedan inte till på individnivå. Istället är alla data syntetiserade för att visa på 

generella likheter och skillnader, oavsett bransch. 

För att vidare maskera identiteter och företag, används inte titlar som skulle kunna peka ut en viss 

organisation, exempelvis används ”interaktionsdesigner” för att beskriva alla som arbetar med dylika 

arbetsuppgifter, oavsett vad företaget i fråga kallar det internt. 

Respondenternas erfarenhet 
Av de svarande respondenterna såg erfarenhetsfördelningen 

ut enligt tabellen till höger: 

Av de två respondenter som hade 1-3 års erfarenhet inom UX 

hade den första en bakgrund inom medieteknik och arbetade 

som UX Software Engineer inom spelbranschen. Den andra 

respondenten med samma erfarenhet arbetar som 

interaktionsdesigner på konsultbasis och har en bakgrund 

inom data- och systemvetenskap. 

Av de tre respondenter som hade 3-5 års erfarenhet inom UX 

arbetar den första som interaktionsdesigner på ett företag 

som producerar och säljer en produkt och har en bakgrund 

inom kognitionsvetenskap. Den andra av tre arbetade som 

UX-konsult, med en mängd olika titlar beroende på behov, 

med en bakgrund inom kognitionsvetenskap. Den tredje och 

sista respondenten från denna erfarenhetsgrupp arbetar som 

interaktionsdesigner på konsultbasis och har en kandidat i 

kognitionsvetenskap och en master i design. 

Av de fyra respondenter med mer än 5 års erfarenhet, hade den första en bakgrund inom 

kognitionsvetenskap och arbetar som chef inom UX i en verksamhet som producerar och säljer en 

produkt. Den andra respondenten inom denna grupp arbetar som UX-designer på konsultbasis och har 

en bakgrund inom datavetenskap samt arbetsvetenskap. Den tredje arbetar med agil UX på 

konsultbasis, just nu som produktägare för en stor produkt, samt har en bakgrund som art director och 

Erfarenhet inom UX Frekvens 

0-1 år 0 

1-3 år 2 

3-5 år 3 

Längre än 5 år 4 

Totalt 9 

Titel Frekvens 

Interaktionsdesigner 3 

Gameplay/UX 
Software Engineer 

1 

UX-chef 1 

Konsult 4 

Totalt 9 
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interaktionsdesigner. Den fjärde och sista respondenten i denna kategori är också UX-designer på 

konsultbasis samt har en bakgrund inom kognitionsvetenskap samt dataingenjör. 

Respondenterna representerade ett antal olika verksamhetstyper, exempelvis sjukvårdssystem, 

spelutveckling och annan konsultverksamhet, exempelvis agil UX och UX-konsult. 

Konsultverksamheten som sådan representerar givetvis olika typer av verksamheter. 

4.2.2. Vad innebär UX? 
Observera att ordningen på svarsalternativen slumpades varje gång.  

Vad betyder UX för dig? [Obligatorisk] Frekvens 

En utvecklingsmetod 3 

Ett tankesätt 4 

Ett paradigm inom forskningsvärlden 2* 

En designmetod 2* 

Ett paradigm inom utvecklingsbranschen 2* 

[Övrigt] Ett synsätt  1 

[Övrigt] ”En konsekvens av en produkts design i användande.”  2* 

[Övrigt] ”Fokus på hur produkten upplevs och används av målgruppen” 1 

[Övrigt] ”UX kan vara många saker beroende på från vilken vinkel man ser 
det /…/ en bransch, ett forskningssätt, ett perspektiv osv”** 

1 

  

* indikerar att liknande svar angetts i fritextsvaret, men det förifyllda svarsalternativet inte kryssats i. 

** indikerar att delar av svaret har flyttats till övriga svarsalternativ för bättre överblick. 

På den här frågan hade en respondent lagt till en kommentar om att det aldrig går att designa en riktig 

användarupplevelse, men att ”man kan designa för en god användarupplevelse” (min kursivering). En 

annan kommentar var att ”nyttan uppstår i användning”, vilket enligt respondenten kräver att 

användning och upplevelsen måste stå i centrum. 

4.2.3. UX-beståndsdelar 
Observera att ordningen på svarsalternativen slumpades varje gång.  

Vilka processer ingår i arbetet med UX? [Obligatorisk] Frekvens 

Personas kartläggs 8 

Scenarier tas fram 8 

Användarcentrerad utveckling 9 

En eller flera prototyper utvecklas och testas 9 

Slutprodukten är användbar 9 

Designen tar hänsyn till icke-funktionella aspekter, såsom estetik eller dylikt 8 

Arketyper kartläggs 3 

Utvärderingar (av exempelvis prototyper) görs ihop med slutanvändare 8 

[Övrigt] Mycket mer (än nämnda punkterna) 3 

[Övrigt] Informationsarkitektur 1 

[Övrigt] Effektkartläggning 1 
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4.2.4. Personas 
Hela sidan är frivillig, inga frågor obligatoriska. Ordet arketyper refererar till samma fenomen som 

personas. 

Hur samlas data in till en persona/arketyp?  Frekvens 

Observation 7 

Intervjuer 8 

[Övrigt] Proto-persona (”som känner användarna bäst, t.ex. säljare, 
kundtjänst osv”) 

1 

[Övrigt] ”Genom diskussioner med verksamheten” 1 

 

Vem eller vilka representerar en persona/arketyp? [Fritextfråga] 

Detaljerna eller ordvalen skiljer sig ibland lite, men andemeningen överlag är densamma. Det finns 

bland respondenterna ett par olika roller en persona kan spela, beroende på vilket projekt det handlar 

om. 

 En persona är en viss typ av användare 

o Med eventuell addition att hon tillhör en viss yrkesroll eller funktion,  

 om det gäller en konsumentprodukt, en viss konsumentgrupp. 

o Med eventuell addition att hon har en viss bakgrund 

En av respondenterna beskriver det som att personas grundar sig på olika saker i olika projekt, men att 

den gemensamma nämnaren för dem är gemensamma beteendemönster. En annan respondent säger 

att i deras verksamhet baserar man personas på användarroller, just för att kunna identifiera 

gemensamma beteendemönster för dem. En tredje respondent svarar att grupperingen som utgör 

personans bakgrund avgörs av deras gemensamma ”behov och förutsättningar i relation till det som 

designas”. 

Hur dokumenteras en persona/arketyp? [Fritextfråga] 

Två respondenter lämnade svarsfältet tomt. 

En respondent skrev att de ibland arbetar med proto-personas, som en del av Lean UX6. Ingen övrig 

information angavs om vad det innebär att göra en proto-persona. 

Tre respondenter nämner att det är viktigt att personan dokumenteras på ett lättviktigt sätt som ger 

god överblick. Två av dem nämner en A4 som riktlinje. Formatet är textbaserat för dem som nämner 

det, ibland som powerpointpresentationer om de ska visas för kunder, annars är inget angivet. En 

respondent nämner att en persona dokumenteras med bild och med ”en beskrivande text om 

bakgrund, behov och förväntningar”. En annan respondent svarar att det som ”man vill lyfta fram” kan 

presenteras i annan form än skrift, exempelvis med hjälp av grader eller skalor, exempelvis i de fall en 

kund ska titta på personan. 

En respondent beskriver personan som en dokumentationsform i sig, men utvecklar inte vidare vad 

det innebär i praktiken. 

 

  

                                                           
6 Lean UX är ett sätt att arbeta med UX i den agila metoden Lean, som inte tas upp i uppsatsen. 
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Vad används [personas] till? [Fritextfråga] 

Två respondenter lämnade svarsfältet tomt. 

Personan används för att ”ta alla typer av beslut i tjänsten”, menar en respondent. Två andra 

respondenter menar att personan är ett stöd för designern i beslutsfattande under designarbetet, och 

att den också stödjer andra funktioner inom organisationen, exempelvis utvecklare och 

säljorganisationen om att användaren ”inte är vi” för att ”förstå vem det är man tar fram systemet till”, 

skriver en annan. Flera respondenter nämner att personan används under utvecklingsfasen för att se 

till att fokus ligger på den tänkta användaren. En respondent svarar att personan skapar ”förståelse 

och empati för användargrupper”. En annan respondent menar att personas, om de används rätt, 

används för att verifiera att rätt produkt tas fram, men säger också att de sällan används rätt. 

De används framför allt för att identifiera behov hos användarna, enligt en respondent. De används 

också som ett verktyg i dialog med kunder för diskussion om ”omfång för projektet och förväntan på 

vad som kommer levereras”; kunden kan lätt se vad användarna kommer kunna göra i produkten. ”Det 

är ett bra sätt att komma överens om förväntningar innan någon prototyp eller produkt börjat 

utvecklats”. Även en av de andra respondenterna nämner att personan används för ”både intern och 

extern förankring”, en tredje uttrycker det som ”förankring och kommunikation med intressenter”. 

4.2.5. Prototyper 
Hela sidan är frivillig, inga frågor obligatoriska. 

Hur tas en prototyp fram? [Fritextfråga] 

En respondent lämnade svarsfältet tomt. 

Alla utom en svarande respondent nämner att prototypandet normalt sett är iterativt och att testning 

görs kontinuerligt ihop med slutanvändare – eller i ett fall ”människor som finns i ens närhet /…/ 

eftersom det inte alltid finns tid och pengar till att utföra riktiga användningstester med riktiga 

slutanvändare”. En respondent beskriver processen som följer: så fort den funktionella prototypen är 

brukbar, får ”vanliga användare” testa; man utvärderar konceptet och synpunkter samlas in, ”sedan 

börjar det om igen”. 

Flera respondenter nämner också att det inte är nödvändigt att en prototypfas ser likadan ut varje 

gång. Prototypandet är ”Iterativt. Lättviktigt. Snabbt. Helst. Men många gör perfekta små 

designgodisar utan att verifiera med användare... Tyvärr.”, svarar en respondent. En annan svarar att 

framtagandet är iterativt, men att antalet iterationer är upp till den individuelle designern. Vidare 

svarar denne att prototyperna normalt sett är i form av mock-ups7 som görs med hjälp av mjukvara. I 

konceptdesignprojekt görs dock mer funktionella prototyper, som tas fram ”med mer 

implementationsnära kodning”. 

Flera respondent svarar att prototyper görs i form av mock-ups och skisser. En respondent svarar att 

”en prototyp är aldrig klar”, men att processen inleds med att ”hela teamet” brainstormar, varpå en 

eller två personer går vidare med idén för att prototypa i form av mock-ups. ”Så fort man kan stämmer 

man av med användare och sedan fortsätter man iterera (och parallellt kanske man börjar utveckla, 

beroende på vad det är för typ av mjukvara).” En annan svarar att man tar fram prototyper i form av 

”en pappersprototyp, en webbsida, en legomodell osv.” d.v.s. icke-funktionella. 

                                                           
7 En grafisk modell av den tänkta produkten, som dock saknar funktionalitet. 
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En respondent menar att en prototyp, ”till skillnad från rena gråskisser/wireframes8” är funktionell och 

interaktiv och att dess syfte är att testas ihop med slutanvändare. Hur prototypen tas fram beror på 

vilket medium som används, ”t.ex. digitalt vs. papper”. 

 

Hur testas en prototyp? Svarsfrekvens 

Av experter inom UX/UI/annat 6 

Av slutanvändare 9* 

[Övrigt] ”Ibland gör en designer en prototyp bara för sig själv” 1 

 

* indikerar att svar angivits i fritext, som passar in under ett annat svarsalternativ, som inte fylldes i. 

 

4.2.6. Iterativt arbete 
Den sista frågan som ställdes gällde huruvida användarupplevelsen blir bäst om man arbetar agilt 

eller sekventiellt, om man måste välja en. Svaren blev som följer:  

Ur en strikt UX-synvinkel: vilken utvecklingsparadigm levererar den bästa 
upplevelsen? 

Svarsfrekvens 

Agilt (iterativt-inkrementellt) 7 

Traditionellt (sekventiellt) 0 

[Övrigt] ”Jag är inte övertygad av någon av dessa. /…/ [kunderna] behöver veta 
vad som kommer och när och dom har inte någon möjlighet att ta emot ny 

funktionalitet mer än någon gång per år. Men jag tror inte på vattenfall heller…” 

1 

[Övrigt] ”Beror på vad som ska byggas men oftast en blandning av båda.” 1 

 

  

                                                           
8 Också kallade linjeskisser. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar i syntetisering genom triangulering av alla data 

från fallstudiens intervjuer med svaren på enkäten, som bildar en enda sammanhängande bild om UX 

i praktiken (i de verksamheter jag kommit i kontakt med representanter från). Utöver detta diskuteras 

de förutsättningar som rått under undersökningens gång för att förklara närmare varför resultaten ser 

ut som de gör. Analysen utgår främst från de punkter som identifierades i avsnitt 3.6 i den teoretiska 

referensramen, men kapitlet börjar med att förklara kontexten i vilken undersökningen gjordes.  

5.1. Snabb återblick 
Eftersom syftet och frågeställningarna är centrala för detta kapitel, finns frågorna återgivna nedan, 

med en lite utvidgad förklaring av syftet och hur undersökningen har besvarat problemet. 

Syftesformuleringen handlade om att tydliggöra vad UX är i praktiken, d.v.s. vad som händer i en 

verksamhet som kallar sig UX-avdelning, eller vad en yrkesverksam gör som har en titel i stil med UX-

designer. För att kunna visa en del av sanningen av hur man ”gör UX” i verkligheten, undersöktes en 

viss verksamhet, som producerar system för sjukvårdsverksamheter, i en småskalig fallstudie. Baserat 

på data från denna samt den kompletterande litteraturstudien, utformades även en 

enkätundersökning för att bekräfta att det som kom fram i fallstudien var korrekt. Enkäten handlade 

om vad den UX-verksamma respondenten ansåg var UX, vilka moment som ingår i UX-arbetet samt 

hur de utför dem, emedan varför inte togs upp. 

Frågorna som besvaras med hjälp av empirin (för teori, se kapitel 3: Teoretisk referensram): 

 Hur arbetar man med användarupplevelse, eller user experience, som arbetssätt eller metod i 

en verksamhet som arbetar med UX? 

o Vilka delmoment innebär det och hur genomförs de? 

o Vilka likheter eller skillnader finns mellan de tillfrågade verksamheterna? 

 Beskriver de samma arbetssätt? 

 Hur förhåller sig det som i praktiken kallas UX till teorin kring UX? 
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5.2. UX-tidslinje inom praktiken 
Här sammanfattas och behandlas tidslinjen 

för UX, genom att titta på respondenternas 

erfarenhet inom området. Respondenterna 

(i både intervjuerna och enkätunder-

sökningen) visade en antydan till bias mot en 

längre erfarenhet ”inom UX” (detta var vad 

som frågades efter); ingen hade mindre än 

ett års erfarenhet och sju totalt hade över 3 

års erfarenhet, varav fyra, d.v.s. nästan 

hälften, hade mer än 5 års erfarenhet. 

”Erfarenhet inom UX” är dock en tolkningsfråga; exempelvis Yamakami (2014) hävdar att UX som 

begrepp myntades på 90-talet, emedan exempelvis Fischer et al (2004) fortfarande inte pratade om 

UX i mitten på 00-talet. Antingen har de individer, alternativt deras organisationer, som jag fått data 

ifrån varit relativt tidiga med att anamma UX som arbetssätt och tankesätt, eller så är det en antydan 

att gränssnitt och användbarhet samt UX är väldigt nära besläktade och att det inte finns en tydligt 

dragen linje mellan de olika begreppen i praktiken.  

I efterhand är det uppenbart att det hade varit intressant att ta reda på hur mycket mer än fem år, 

även om det är en inledande indikation om hur respondenterna förhåller sig till sitt arbete. Mer än fem 

år inom UX betyder att de arbetat med det sedan det var ett relativt färskt begrepp, om man inte utgår 

från Yamakamis syn på UX uppståndelse som tätt knuten till usability, vilket jag väljer att inte göra 

eftersom jag anser att oavsett om det talades om vissa komponenter som idag är UX, så handlade 

diskursen inte om UX som vi känner det idag. 

5.2.1. UX betydelse för praktiker 
Som vi såg i 4.2.2. var det inget svarsalternativ som fick noll röster på flervalsfrågan om vad UX innebär, 

vilket stödjer idén om att tolkningarna av UX är väldigt olika, eller att vidden av begreppet är väldigt 

bred. Alla respondenter gav också flerfacetterade svar, vilket antyder att UX inte är något snävt eller 

helt enkelt för dem som arbetar med det i praktiken, på samma sätt som det är problematiskt för 

forskare inom HCI. UX tycks ha flera aspekter som alla är meningsfulla på sitt sätt. Det som 

undersökningen fokuserat på har dock varit metodaspekten av UX, och det är denna som ligger i fokus 

i resterande delen av analysen. 

Den mest populära tolkningen (fyra av nio valde detta alternativ i enkäten, d.v.s. inte ens hälften) är 

att UX är ett tankesätt, något som man har i bakhuvudet genom hela utvecklingsprocessen, en 

inställning till design som är fokuserad på slutanvändaren. Att se UX som ett tankesätt ger också stöd 

för bilden av UX som ett begrepp med många aspekter, som vi också kunde se i teoriavsnittet; det kan 

användas och appliceras på många olika processer, innebära olika saker i olika kontexter, men alltid 

med slutanvändaren i åtanke. Näst populäraste svaret var att det är ett paradigm inom 

utvecklingsbranschen, d.v.s. ett nytt sätt att utveckla mjukvara; detta synsätt är lätt att konsolidera 

med idén att UX är ett tankesätt, det blir nästan en logisk följd att utvecklingsprocessen påverkas när 

tankesättet ändras, särskilt om man också säger att det är ett klarkriterium för varje rad i backlogen, 

så som Marcus förklarade (se 4.1.5) i fallstudien. 

Två respondenter svarade att UX avser det som uppstår som en konsekvens av interaktion, d.v.s. precis 

det som Hassenzahl (2008), Beccari och Oliveira (2011) samt Gualtieris (2009) hävdar (se 3.2.3.). Det 

är dock uppenbart av empirin att UX är mer än ett tankesätt eller en konsekvens av användares 

interaktion. En respondent beskriver det också som att UX betyder olika saker beroende på vilket 

Figur 2 - Fördelning av enkätrespondenternas erfarenhet av UX-
arbete, mätt i år. 
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perspektiv man tittar från, vilket överensstämmer med Hartson och Pylas (2012) riktlinje om att ”det 

beror på” är svaret på de flesta frågorna.  

Att inte fler svarade att det är ett paradigm inom forskningsverksamheten (vilket jag anser att det är, 

med tanke på hur mycket forskning som görs om UX, oavsett att begreppet inte är helt tydligt 

definierat; se 3.2) skulle kunna förklaras av att de helt enkelt inte är insatta i det område som faktiskt 

undersöker UX, d.v.s. i första hand HCI. Eftersom flera också hade en förhållandevis lång erfarenhet av 

att arbeta med UX (som behandlades i 5.2.), är det rimligt att anta att det också är ett antal år sedan 

de utbildade sig, och specifikt inom området UX (om alls, se 4.2.1.); det skulle kunna vara så att vid den 

tidpunkten var UX ännu inte ett vedertaget begrepp så som det skulle kunna sägas vara idag. Att inte 

fler svarade att UX är ett paradigm inom utvecklingsbranschen är dock intressant, eftersom det, som 

jag nämnde ovan, egentligen borde vara en naturlig följd av att låta UX-synsättet genomsyra allt i 

arbetet. Dock kan det förklaras av att det är en tolkningsfråga; jämfört med exempelvis Scrum9, som 

är välkänt och välanvänt, finns det ju inget som heter UX på samma sätt, och UX-arbete utesluter inte 

heller agila metoder. Att svaren uteblir på vissa frågor behöver alltså inte vara särskilt intressant i sig, 

eftersom det kan finns olika förklaringar. 

5.3. UX-beståndsdelar 
Att respondenterna har olika syn på UX såg vi i svaren på föregående fråga, men de beskriver i stort 

sett samma delmoment eller beståndsdelar i sin utvecklingsprocess, och dessa ingår inte i någon 

varken agil eller traditionell utvecklingsmetod. Jag menar därför att det de gemensamt beskriver är ett 

arbetssätt eller en uppsättning verktyg, som används med avsikt att skapa en så god upplevelse som 

möjligt, så ofta som möjligt – d.v.s. UX är någon form av utvecklingsmetod, som kan användas i 

kombination med andra utvecklingsparadigm, exempelvis agil utveckling. Det är denna i praktiken 

existerande ”UX-metod” som beskrivs nedan. 

5.3.1. Användarcentrerad utveckling 
Användarcentreringen är given för samtliga av respondenterna i det aktuella stickprovet (se 4.2.3.). 

Om användaren inte står i centrum, är det i det närmaste omöjligt att få till en bra upplevelse, menar 

de, vilket inte är särskilt förvånande. Detta krav från teorin är således även en naturlig del av praktikens 

tolkningar av UX. Empirin visar att UX i praktiken är användarcentrerad, helt enkelt.  

Det är dessutom en fråga som i princip har ett rätt svar; det blir nästan ledande att fråga om deras 

verksamhet arbetar användarcentrerat, eftersom man som konsument idag kan förvänta sig att alla 

gör det och att det är viktigt att de gör det. Dessutom specificerades inte ”användarcentrering” som 

begrepp i enkäten, och eftersom detta inte gjordes är det nästan en självklarhet att säga att den egna 

verksamheten är just användarcentrerad. Det blir ett problem på samma sätt som UX-begreppet lyfts 

upp som ett problem i inledningen av just den här uppsatsen – det är odefinierat och därför nästan 

helt meningslöst. Med detta är dock inte sagt att verksamheterna i fråga inte arbetar 

användarcentrerat. Tvärt om är det högst troligt att de gör det, eftersom UX sätter användaren i fokus. 

Min tolkning av mina data, och av UX i allmänhet, är alltså att användarcentrering är målet, d.v.s. att 

genom användarcentrering kan man framställa bättre användarupplevelser. Detta bygger alltså vidare 

på Bargas-Avila och Hornbæks (2011) syn på UX som ett paradigm som främjar användarcentrering. 

Arbetet med UX handlar om att bli bättre på att fokusera på användaren, och att förstå vem 

användaren verkligen är, genom att använda ett strukturerat arbetssätt som exempelvis innefattar 

                                                           
9 En populär agil utvecklingsmetod. 
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personas och scenarier, eftersom man genom att förstå detta kan skräddarsy designen och 

interaktionerna därefter. 

5.3.2. Personas 
Personas eller arketyper återkommer i alla fall utom ett (se 4.2.3.), som var enda representant för sin 

bransch, så det är svårt att säga om det är representativt för branschen eller bara för det aktuella 

företaget. Det är dock fortfarande rimligt att göra antagandet att personas finns representerade i en 

stor del av alla UX-verksamheter i Sverige. Fallstudien visade att idealet är att personas används, men 

att så ibland inte är fallet. 8 av 9 svarade i enkäten att personas är en del av arbetet med UX. Detta är 

ett övertygande resultat: personas är, precis som teorin föreslagit, en essentiell del av UX (se 

exempelvis Leibtag, 2013). Dock är det i praktiken inte alltid är helt klart vad en persona ska innehålla 

eller användas till – det beror på.  

Informationen som ingår i personan samlas generellt sett in via intervjuer, det är i praktiken faktiskt 

ovanligt att detta inte sker. Många – men inte alla – UX-verksamheter använder också observation 

som insamlingsmetod. Detta går emot Gualtieris (2009) syn på UX, som menar att det är en fara att 

använda endast en datainsamlingsmetod, särskilt om denna inte är observation. Eftersom flera av 

respondenterna inte använder observation som insamlingsmetod alls, är det rimligt att anta att de 

anser att det går att framställa en god användarupplevelse i praktiken, utan att göra detta. Det är dock 

tänkbart att, genom att göra som Gualtieri förespråkar, man som leverantör kan öka chansen till en 

god upplevelse ännu mer. Data saknas dock för att bekräfta eller dementera detta; det enda som kan 

konstateras är att det antingen aldrig sker, eller bara sker ibland, i de tillfrågade verksamheterna. 

I praktiken är en persona en hypotetisk arketyp, precis som Cooper beskrev (i Hartson & Pyla, 2012); 

en persona representerar en arbetsroll eller användargrupp, som har vissa förutsättningar, 

arbetsuppgifter eller en viss bakgrund (se även 3.5.3., 4.1.4. samt 4.2.1.). I praktiken är innehållet 

viktigare än formatet, exempelvis svarade endast en respondent att de har ett foto i sina personas. 

Huruvida detta påverkar utvecklarnas förståelse för att slutanvändare när någon annan än ”vi” framgår 

inte. Baserat på mina data går det inte att utröna om Goodwin (2009) har rätt i att ett foto måste finnas 

med för att hjälpa utvecklarna i arbetet, men de deltagande verksamma verkar själva vara av 

uppfattningen att den metod de själva arbetar enligt fungerar bra. Särskilt kan Vincent från fallstudien 

nämnas, som uttryckte att UX (som de arbetar med det, och som han anser är det vedertagna 

arbetssättet), är det ”rätta” sättet att arbeta på, och interaktionsdesigners på företaget i fråga 

dokumenterar personas olika beroende på behov. 

Flera respondenter hävdar att syftet med personas är att vägleda i beslutsfattande under hela 

processen, men det är värt att poängtera att några exempel på hur detta går till aldrig kom fram under 

undersökningens gång. Det är tänkbart att idealet och verkligheten inte är desamma i detta fall, så som 

en av respondenterna berättade var fallet i dennes organisation. Eftersom användandet av personas, 

när de väl är gjorda och dokumenterade, alltså också är inkonsekvent och ofta inte går längre än till att 

interaktionsdesignern själv använder den för interna beslutsfattanden, skulle en brist på förståelse 

förmodligen lika gärna kunna härledas till detta. Det är svårt att veta om en annorlunda dokumenterad 

persona skulle bidra mer till en god upplevelse av slutprodukten, än att ha en interaktionsdesigner 

närvarande under hela processen, så som Gualtieri (2009) föreslår.  

Endast en respondent beskrev personan som dokumenterad ihop med en bild, vilket Goodwin (2009) 

förespråkar. Det betyder dock att de riskerar att gå i den fälla som Gualtieri (2009) målar upp, d.v.s. 

att man tror att man gjort en persona bara för att man bifogat ett foto på en person till en punktlista 

med krav. Praktiken verkar till viss del ha en annan uppfattning om formalia rörandes personas, jämfört 

med Gualtieri; för verksamheten är det inte intressant eller kanske inte värt resurserna det kostar att 
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dokumentera saker såsom frustrationer eller andra aspekter som forskaren tycker är av yttersta vikt. 

Detta sker dock inte nödvändigtvis för att man inte känner till dem, eller inte tar dem i beaktning när 

man utvecklar produkten. Informationen är förmodligen ofta känd, särskilt om man är i en verksamhet 

som den i fallstudien, där interaktionsarkitekterna där har mycket stor kunskap om domänen för 

kundorganisationerna, och förmodligen har med sig deras problem och behov i bakhuvudet, oavsett 

om de är nedskrivna på papper med ett foto eller inte. 

Praktiken möter inte teorins krav om vissa format för personan, eller vilka typer av information som 

ska finnas i den. Det är i praktiken också väldigt olika vad de används till, om de används alls. Min 

uppfattning är att personas används som ett verktyg för att säkerställa att man täcker vissa aspekter 

av slutanvändarens behov eller förutsättningar, som man kanske annars skulle missa eftersom som 

expert har en helt annan referensram; personas är en del i förarbetet som åsyftar att identifiera och 

förstå slutanvändaren, snarare än att följa en viss mall och användas på ett visst sätt. Det finns således 

mer som kan göras i den här arenan, avseende att skapa en god användarupplevelse, om man ska tro 

litteraturen. Dock är det inte rimligt att anta att interaktionsdesignern inte har all information som 

exempelvis Goodwin menar ska finnas i dokumentet, den är bara inte dokumenterad på det sättet. 

5.3.3. Scenarier 
Scenarier anses i forskningsvärlden vara väldigt viktiga, och de delas upp i olika kategorier (Benyon, 

2014) som alla är av stor vikt för ett lyckat projekt. Förmodligen ligger det också mycket i att arbeta 

strukturerat med olika typer av scenarier, eftersom de bidrar till en väldigt bred och djup förståelse för 

olika situationer som kan uppstå, och olika aspekter som behöver tas i beaktning i olika kontexter. 

Genom att identifiera korrekta scenarier lär man sig mer om sina användares beteendemönster.  

I mina data från enkätundersökningen framgår det att nästan alla arbetar med scenarier (se 4.2.3.), 

men inte hur. Från fallstudien tycks datan antyda att scenarier inte utformas som en del av arbetet i 

sin egen rätt, utan blir en del av personan och en del av utvärderingen och testningen. I fallstudien 

kom det fram att utvärderingar görs med hjälp av scenarier för att testa om slutanvändaren förstår 

vad den måste göra för att åstadkomma något i systemet, samt att personas innehåller information 

om hur den aktuella yrkesrollen använder systemet i sitt arbete, d.v.s. användningsfall för den specifika 

rollen. 

I fallstudien såg man scenarier som problematiska, på så sätt att det är svårt att täcka alla typer av 

scenarier som kan uppstå (och ställa till problem) i en verksamhet, då man inte har möjlighet att testa 

eller utvärdera specialfall, eller användande på lång sikt. Detta skulle således kunna vara något som 

scenarier i teorin borde täcka, hur man konstruerar scenarier som fångar upp problem som annars är 

svåra att förutse eller förebygga. Användningsfallen är givetvis viktiga, men det är också ett vedertaget 

verktyg, så det är oklart om det faktiskt är värt att lägga så mycket krut på detta, som en essentiell del 

av UX-arbetet. 

Eftersom ingen i undersökningen beskrivit något som ens med god vilja kan jämföras med samtliga av 

Benyons fyra sorters scenarier och berättelser, men det inte heller nödvändigtvis fanns ett naturligt 

ställe att göra detta på, är det svårt att säga om UX i praktiken och UX i teorin stämmer överens på den 

här punkten. På grund av fallstudiens syn på scenarier, noterar jag ändå en skillnad. Inte för att 

praktiken inte värdesätter scenarier, utan för att man inte tycks arbeta med dem i den utsträckning 

som teorin förespråkar. 

En annan viktig aspekt som cynikern i mig också måste poängtera är att en konsult kan ha helt andra 

motivationer än en producent av en produkt. Det är på så sätt inte orimligt att anta att scenarier kanske 

arbetas med mer utförligt i konsultfall där en extern kund debiteras för timmarna. Det betyder dock 
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inte att arbetet på något sätt blir sämre av det, förmodligen tvärt om, men det förklarar varför en 

verksamhet som producerar en produkt, inte nödvändigtvis är lika glad åt att lägga tid och pengar på 

att göra detta arbete så explicit. 

5.3.4. Prototyper 
Samtliga respondenter arbetar med prototyper som en del av arbetet med UX. Dock fanns i rådatat 

två tolkningar av vad som räknas som en prototyp: dels att en prototyp måste vara funktionell, dels att 

enkla skisser på papper också är prototyper som kan testas och utvärderas. Alla respondenter 

använder sig av den senare formen av prototyp, och vissa (i vissa lägen) mer tekniska lösningar. Flera 

respondenter förklarade att de tidigt arbetar med wireframes eller mock-ups för att testa interaktioner 

eller gränssnitt. I fallstudien berättade man att man använder så kallade T-modellsprototyper (se 

4.1.4.), där endast vissa viktiga delar utvecklas mer ”på djupet” för att kunna testa funktionaliteten 

bättre. Synen på skisser och dylikt som prototyper är den som används i litteraturen (se exempelvis 

Gualtieri, 2009 och Hartson & Pyla, 2012).  

Nästan alla respondenter beskrev också arbetet som iterativt i sin natur, men inte särskilt reglerat; 

antalet iterationer etcetera, avgörs ibland av den individuelle designern, ibland av andra faktorer. 

Precis som med alla andra delmoment är det något som anpassas efter förutsättningarna och behoven. 

Det hoppas dock aldrig över, varför likheterna är fler än skillnaderna – det råder överensstämmelse 

mellan teori och praktik på denna punkt. 

5.3.5. Testning och utvärdering 
Enkäten frågade efter de två olika sorterna av 

testning och utvärdering som Benyon (2014) 

presenterade, d.v.s. expertnivå, där exempelvis 

användbarhetsexperter testar, och personnivå, 

där den som testar inte har något med 

utvecklingen av produkten att göra, och som 

representerar slutanvändaren i de fall man inte 

kan använda en slutanvändare (vilket är exakt 

den situation som en av respondenterna 

beskrev). Resultatet från praktiken speglar 

idealet från teorin; alla testar sina produkter ihop med slutanvändaren eller en representant för denna 

(eftersom man anser att slutanvändaren står i fokus i hela utvecklingsprocessen). Figur 3 är något 

missvisande, eftersom det övriga svaret täckte båda övriga alternativ också, men med brasklappen att 

det skiljer sig från situation till situation – ibland utvärderas en prototyp inte av någon annan än den 

individuelle designern. I fallstudien berättade Marcus att de ibland låter kolleger gå ut i verksamheten 

för att utvärdera en prototyp, och att detta har stora fördelar eftersom man som upphovsman har 

svårt att förhålla sig helt objektivt till sin egen skapelse, vilket gör att det kan vara svårt att ta till sig 

kritik från slutanvändarna. Detta är alltså ett exempel på ett fall då en (relativt) oberoende expert 

tillsammans med slutanvändare genomför testning och utvärdering.  

Det är också värt att notera igen att i fallstudien testas prototyper innan utvecklingen kommit igång, 

och sedan aldrig när den är klar. Denna möjlighet täcktes inte av enkätundersökningen, men det är 

inte otänkbart att övriga verksamheter har liknande problem. Den här studien har inte tittat på den 

faktiska upplevelsen av det färdiga systemet, så det går inte att säga om detta är tillräckligt för att 

faktiskt uppnå en god upplevelse. Förmodligen skulle upplevelsen kunna göras bättre genom att 

utvärdera kontinuerligt, men den stora frågan är huruvida det är värt att göra den investeringen av 

resurser. 

Figur 3 – Svar på frågan hur prototyper testas. Övriga var att 
det beror på, att en prototyp ibland endast används av 

designern som tagit fram den. 
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Teorin säger att prototypen gärna ska utvärderas med eller av slutanvändare eller representanter för 

dessa, vilket antyder att detta är drömläget, men att expertutvärderingar är fullt tillräckliga. Trots att 

testningen och utvärderingen för de flesta verksamheter skiljer sig lite från fall till fall, är normen ändå 

att en prototyp allra helst skall testas och utvärderas ihop med slutanvändare, och de flesta låter även 

experter utvärdera dem. Teorin och praktiken stämmer överens även här, även om de tycks värdera 

de olika utvärderingsmetoderna lite olika. 

5.3.6. Slutprodukten är användbar 
Samtliga respondenter menar att deras produkter är användbara, vilket jag inte har någon anledning 

att ifrågasätta, trots att data saknas om vilka kriterier de utgår ifrån eller dylikt. Användbarhet är ett 

så gammalt (Nielsen, 1990; Yamakami, 2014) och vid det här taget vedertaget begrepp, att alla seriösa 

producenter arbetar med användbarhet som en naturlig del av utvecklingsprocessen idag. Det skulle 

därför kunna sägas att ISO 9241-210 har rätt i att användbarhet är en del av UX-arbetet, men det går 

inte att utesluta att användbarhet också är en del av andra utvecklingsmetoder. Fallstudien gav också 

vatten på Bargas-Avila och Hornbæks (2012) kvarn, vad gäller testning av usability som en del av 

testning av UX, då användbarhetsaspekter är en del av de tester man genomför ihop med 

slutanvändarna i utvärderingar av prototyper, som en av respondenterna i fallstudien beskrev som 

exempelvis om någon har svårt att utföra givna uppgifter. 

Den iterativa processen med att ta fram prototyper som beskrivits av respondenterna stämmer väl 

överens med Benyons (2014) modell över hur man framställer ett användbart system, d.v.s. fokus är 

tidigt på slutanvändaren, användningsfall och användare identifieras via observation (eller intervjuer), 

samt processen är iterativ och upprepas tills resultatet är rätt. Hela UX-processen kan mer eller mindre 

rymmas i denna modell, där personas kan sägas vara en del av förarbetet där användare och 

användningsfall dokumenteras. Detta är dock inte ett argument för att UX är ett nytt namn på usability; 

UX är mer än bara användbarhet. Istället talar Benyons modell snarare för att fler metoder än UX 

förmodligen naturligen inkorporerar usability. Även avseende denna aspekt råder samklang mellan 

teori och praktik, men med den nyss nämnda förbehållningen, att det skulle kunna vara fallet för fler 

moderna utvecklingsmetoder, exempelvis Scrum. 

5.3.7. Icke-funktionella (hedonistiska) aspekter 
8 av 9 respondenter i enkätundersökningen uppgav att de tar hänsyn till icke-funktionella aspekter i 

designen av en ny interaktion eller produkt. Vidare specificering gjordes inte, men exempel som gavs 

var estetik. Detta var något som lyftes i intervjuer också, att man försöker designa gränssnitt eller 

produkter som är estetiskt tilltalande på så sätt att de inte är motbjudande eller ger upphov till olust, 

genom exempelvis svåra färger eller plottriga vyer. Problemet med estetik och andra icke-funktionella 

aspekter är att det är svårt att designa något som alla tycker är bra eller tilltalande; förmodligen borde 

man se på estetik som man gör på upplevelsen, man får försöka ha en grafisk profil som så många som 

möjligt upplever som bra, snygg eller trovärdig, så ofta som möjligt. Förmodligen skulle liknande 

riktlinjer kunna tas fram för en lyckad estetik, som för en lyckad användarupplevelse. Kanske finns de 

redan, men det ligger utanför den här studiens undersökningsområde. 

En icke-funktionell aspekt som tyvärr inte kom med i undersökningen var synen på exempelvis support 

och interaktion med kundtjänst och huruvida detta anses vara en del av upplevelsen – vilket 

exempelvis ISO-definitionen säger att det ska vara, och som även Hassenzahl (i Liu et al 2013) ställer 

sig bakom. Det undersöks inte heller hur man inom UX-arbetet tar hänsyn till dessa under design- och 

utvecklingsfaserna.  

Med avseende på icke-funktionella (hedonistiska) aspekter är teorin och praktiken överens – det är en 

viktig del av UX-arbetet, även om det i denna undersökning inte framgår hur eller exakt vad. 



46 
 

5.3.8. Iterativt arbete 
Det iterativa arbetssättet finns redan 

representerat i frågan som gällde prototyper och 

hur dessa tas fram (en majoritet av de tillfrågade 

uppgav att de arbetar just iterativt med detta), 

vilket stämmer väl överens med teorin. Det agila 

är populärt och modernt, och att det finns 

representerat inom UX är inte särskilt 

förvånande, och av samma anledning inte heller 

särskilt intressant. I fallstudien beskrev man, som 

tidigare nämnt, att man inte påbörjar 

utvecklingen förrän man ”vet vart man ska”, 

vilket stämmer väl överens med vad Gualtieri lyfte som sin tredje riktlinje för UX-utveckling. Övriga 

respondenter svarade inte på denna frågeställning, och det är omöjligt att veta om de arbetar agilt i 

hela processen, eller om de, precis som Cambio, valt att först ta reda på vad det är som ska framställas. 

Istället för att fråga efter en utvecklingsmetod (eftersom fokus låg på den individuelle yrkesutövaren, 

men utveckling förmodligen är ett beslut som fattas av helt andra personer än mina respondenter), 

ställdes frågan om vilken paradigm som producerar de bästa resultaten, från respondentens perspektiv 

– agil eller traditionell. Under en av intervjuerna nämnde en respondent att agila metoder löser många 

problem för utvecklarna, d.v.s. programmerarna, men att det inte direkt löser några problem med 

upplevelsen. En av hans kolleger stämmer in i uppfattningen att för upplevelsen är den bästa lösningen 

förmodligen att ta lite från de båda paradigmen. Trots deras tveksamheter till renodlad agil metodik, 

är praktiken rörande överens om att iterativa-inkrementella metoder är att föredra för UX-arbete (se 

4.2.6.), precis som teorin föreslår. 

5.3.9. Samsyn på UX – UX-designern med under hela processen 
Hartson och Pyla (2012) menade att det var viktigt att ha en samsyn på UX inom hela utvecklingsteamet 

för att lyckas få till en bra upplevelse. Deras lösning på problemet var att ha med UX-designern i hela 

projektet, vilket också är hur fallstudiens företag arbetar, även om de också påpekade att det trots 

detta är svårt att se till att hela kedjan förstår vikten av UX. Tyvärr är även detta ett område som inte 

frågades efter specifikt i enkäten, varför det inte heller finns några tydliga svar på frågan.  

I fallstudien berättade respondenterna att man som interaktionsarkitekt finns med som stöd under 

hela processen för att se till att utvecklingen går i rätt riktning. I deras fall finns de således med under 

hela utvecklingsprocessen, och om övriga verksamheter som finns representerade i enkätsvaren finns 

ingen information. 

Eftersom Marcus i fallstudien också berättade att upplevelsen är ”ett klarkriterium för varje rad i 

backlogen”, vill det nästan till att de har med en UX-expert hela vägen, som kan styra och vägleda, 

eftersom Hartson och Pyla (2012) påpekade att det inte är rimligt att exempelvis utvecklare ska vara 

experter på UX, utan att de är experter på olika områden. Frågan blir därför vilken samsyn det 

egentligen är som efterfrågas eller behövs? Min åsikt är att det kanske främst är UX-expertens 

auktoritet som måste erkännas och respekteras av alla inblandade, och att alla måste förstå att i princip 

allt de gör påverkar upplevelsen, varför det är viktigt att se till att det görs ”rätt”, enligt goda UX-

riktlinjer. 

Det som går att säga är att åtminstone en del av företagen som arbetar med UX, har UX-arbetare med 

under hela processen, så som teorin förespråkar. För övriga verksamheter är svaret okänt, det skulle 

kunna vara så att de också har med UX-designern genom hela processen. 

Figur 4 - Fördelning på frågan om vilken typ av metod som 
ger upphov till bättre upplevelser. De två övriga var båda att 

en blandning av båda (oftast) är bäst. 
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5.4. Den funna metoden UX 
I tabellen nedan är teorins krav, kompletterad med sådana moment eller fenomen som upptäckts i 

praktiken. Syftet är att visa på de generella likheterna, snarare än att visa i detalj vad UX innebär i 

praktik eller teori. Detta är alltså en sammanställning av allt som framkommit under undersökningens 

gång, strukturerad i punktform för enklare överblick över likheter och skillnader. 

✓ indikerar att fenomenet återfinns 

( ) indikerar att det finns visst stöd, eller stöd med förbehåll. 

– indikerar att stöd inte finns. 

? indikerar okänt om stöd finns eller inte finns. 

Delprocess, moment eller fenomen I teorin I praktiken 

Användarcentrerad utveckling ✓ ✓ 
Personas identifieras ✓ ✓ 

- Genom observation ✓ ✓ 

- Genom intervjuer ✓ ✓ 

Personas dokumenteras ✓ ✓ 

- Kortfattat ✓ ✓ 

- Med foto ✓ (–) 

- Med bakgrunder, frustrationer, 
behov 

✓ (–) 

- Med scenarier och användningsfall – ✓ 

Personas används ✓ (✓) 

Scenarier dokumenteras (fristående från 
andra dokument) 

✓ (–) 

Scenarier dokumenteras som en del av 
andra dokument 

– (✓) 

Scenarier används ✓ ✓ 

Prototyper tas fram ✓ ✓ 

- Iterativt ✓ (✓) 

- Utvärderas ✓ ✓ 

- Av slutanvändare ✓ ✓ 

- Av experter ✓ ✓ 

Produkten är användbar ✓ ✓ 

Produkten är designad med hänsyn till 
icke-funktionella aspekter 

✓ (✓) 

Utvecklingsarbetet är iterativt ✓ ? 

UX-designers föredrar iterativt arbete ? ✓ 

UX-designers är med under hela 
utvecklingsprocessen 

✓ ? 
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6. Slutsats 
Studien ämnade utreda huruvida det finns en tydligt definierad, eller kollektivt sammansättbar (genom 

att kombinera flera olika källor) metod eller ramverk för att arbeta med UX för utveckling av system 

eller andra produkter enligt litteraturen, samt att undersöka vad det egentligen är som kallas UX i 

praktiken. Litteraturstudien visade en viss antydan till föreslagna moment, men också att det fanns 

flera andra synsätt på UX, exempelvis som att det endast är det där flyktiga som uppstår när en 

användare interagerar med ett system. På frågan om vad UX betyder, svarade även respondenterna i 

min undersökning väldigt spritt. Vanligast var att se det delvis som ett synsätt (men inte ens hälften 

uppgav detta), som genomsyrar allt. Det erkändes av respondenterna till viss del också som paradigm 

inom både praktiken och teorin; anledningen till att inte fler respondenter uppmärksammade UX som 

ett paradigm inom HCI-forskning, skulle lika gärna kunna förklaras av att de inte är utbildade inom HCI, 

eller att detta helt enkelt inte berördes i deras utbildning, som att de inte anser att så är fallet. 

I min studie fann jag alltså att det finns olika sätt att se på UX, och att de inte utesluter varandra; 

halvvägs genom undersökningen insåg jag att UX helt enkelt är ett begrepp med många facetter eller 

aspekter. Den del av UX som jag valt att undersöka i den här uppsatsen, är den del som föreslår ett 

arbetssätt eller ramverk som hjälper till att ta hänsyn till alla de andra aspekterna av UX, d.v.s. det 

arbetssätt eller den metod som kallas UX.  

Det är uppenbart att de svarande verksamheterna i stora drag beskriver samma arbetssätt eller 

delmoment i utvecklingsprocessen, trots att jag hört av mig till respondenter som arbetar inom olika 

verksamheter och som (i vissa fall) har helt olika utbildningar. Jag menar därför att det finns ett tydligt 

gemensamt arbetssätt eller ramverk, eller en gemensam uppsättning verktyg som används med syfte 

att framställa en bra upplevelse, som i praktiken går under namnet ”UX”. Exakt vad de olika 

komponenterna innehåller eller hur de används skiljer sig dels från verksamhet till verksamhet, men 

också internt mellan olika projekt. Det kanske allra viktigaste inslaget är personas, vilket skiljer UX från 

andra arbetssätt; en arbetsroll eller konsumentgrupp med en viss bakgrund och vissa förutsättningar 

ska identifieras innan utvecklingsarbetet sätter igång genom observation och intervjuer. I praktiken är 

det inte hur data samlas in som är det viktiga, inte heller hur personan dokumenteras. Teorin föreslår 

ganska strikta dokumentationsformer och datainsamlingsmetoder, men i praktiken anpassar man sig 

efter situationen, men satsar på att ha ett överskådligt resultat – det beror alltså på. Samma tankesätt 

genomsyrar hela processen med UX för de flesta respondenterna (någon följer nästan till punkt och 

pricka de riktlinjer som exempelvis Goodwin (2009) presenterar avseende formatet med foto och 

dylikt). Andra komponenter av UX-arbetet är prototyper, exempelvis, som skapas normalt iterativt och 

utvärderas internt eller externt eller både och. Prototyperna utvärderas ihop med slutanvändare och 

experter för att säkerställa den goda användbarheten och upplevelsen. Dessa komponenter är också 

återfunna i litteraturstudien, vilket talar för att de båda världarna på något sätt ändå har samma 

uppfattning om vilka verktyg man kan ta till för att främja användarupplevelsen. Exakt hur arbetet i 

praktiken går till skiljer sig lite från projekt till projekt. Det beror helt enkelt på, precis som Hartson och 

Pyla (2012) påpekade är svaret på de flesta frågor när man arbetar med användarupplevelse. Det 

viktiga för UX-arbete är att slutanvändarna står i centrum, även om det inte är definierat hur detta ska 

gå till, mer än att UX presenterar en uppsättning verktyg, exempelvis personas och scenarier för att 

försöka stödja utvecklingsarbetet. 

UX i praktiken beskriver således ungefär samma arbetssätt som teorin. Min uppfattning om teorin är 

att den ibland kan låta som att den beskriver utopin av UX, och praktiken har översatt denna drömbild 

till något som är praktiskt applicerbart och användbart. Inom HCI finns mycket att, om ämnen som är 

intressanta, men som inte kan översättas till ett direkt värde för praktiken, exempelvis om vad en 

upplevelse är, dess natur. Problemet med UX-teorin som jag läst är att de ofta presenterar ett svar på 
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vad man ska arbeta med UX, men utan att förklara varför det föreslagna arbetssättet bidrar till att göra 

upplevelsen bättre. Praktiken tycks vara i behov av vägledning eller ramverk för frågor som exempelvis 

hur kunskap som samlas in i en persona ska kunna förvaltas, särskilt i de fall där, som för Cambio, 

kundorganisationen alltid är av samma typ. 

Jag fann alltså följande svar på mina frågor: 

 Teorin är spretig och använder UX för att benämna en mängd olika aspekter av en upplevelse. 

Stora delar av den forskning jag tagit del av handlar om de psykologiska aspekterna och varför 

användarupplevelsen är viktig, snarare än hur man ska arbeta med att framställa en god 

upplevelse. Dock finns föreslag till metod som innehåller ett antal moment (se kapitel 3.6). 

 Praktiken arbetar enligt en uppsättning delmoment eller verktyg, med reservation för att 

exempelvis dokumentationsformer eller utvärderingsperson ”beror på” en mängd faktorer, 

exempelvis resurser och projektform. Personas är en viktig del av detta arbete. 

o I studien var svaren från de olika branscherna väldigt liknande, vilket är anledningen 

till att jag kallar det ”ett arbetssätt”. Det finns alltså ett uniformt ramverk om än kanske 

inte en detaljerad metod. 

 De delar av teorin som berör arbetssätt som används i anslutning till UX, stämmer väl överens 

med det arbetssätt som praktiken beskrev i min undersökning, om än med reservation för 

detaljer kring exempelvis dokumentationsform. 

En sista slutsats jag tycker mig ha stöd i mina data för att kunna dra, men som inte besvarar någon i 

förväg ställd fråga är att UX är ett medel för att uppnå användarcentrerad utveckling eller design. Som 

jag nämnde i diskussionen är det just så jag tolkar de data som framkommit; genom att arbeta med UX 

eller en liknande metod, som sätter användaren eller användarna i fokus, där interaktionsdesignern 

förstår användaren, dess behov och mål med produkten, resulterar i en mer informerad design. UX 

hjälper designern att förstå vilka beteendemönster som förekommer, och denna kan därefter designa 

interaktionerna kring dessa, vilket ger en goda förutsättningar för att producera bra upplevelser.  
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7. Reflektion 
Mitt bidrag till världen är en strukturerad jämförelse mellan teorins drömläge av UX – och praktikens 

verklighet. Genom att samla in data från representanter från olika verksamheter i 

utvecklingsbranschen har ett något större sammanhang än bara den individuella fallorganisationen 

kunnat studeras, vilket visar på mer generella mönster inom UX bland UX-experter i Sverige, eftersom 

likheter faktiskt hittats. Det ger alltså ett starkare stöd åt mitt resultat, att det faktiskt finns ett 

arbetssätt eller ramverk för UX. Det har dock också visat sig att det finns ett behov av att tydligare 

definiera detta ramverk eftersom exempelvis personas inte används så som teoretikerna förespråkar 

(och som jag förutsätter att de förespråkar av en bra anledning), och företag inte har några bra sätt att 

förvalta kunskapen som finns i dem. Hela industrin skulle förmodligen dessutom må bra av att 

reflektera över varför de gör som de gör, hur de olika komponenterna faktiskt bidrar till en bättre 

upplevelse för användaren (om alls). 

I undersökningen har det blivit uppenbart för mig att det finns ett arbetssätt som är tätt förknippat 

med UX i praktiken, och att detta också finns dokumenterat på sina ställen inom teorin – dock inte som 

”peer-reviewed” forskning som varit tillgänglig för mig. Huruvida detta beror på att forskning inte 

gjorts på just detta område, eller om man inte funnit något gemensamt arbetssätt kan jag inte svara 

på. Dock, har jag blivit varse, är UX ett arbetssätt som man i vissa fall helt enkelt utgår ifrån är bra, och 

att det ska se till att användarupplevelsen blir bra. Detta är ett riskabelt antagande, då exempelvis 

företaget i fallstudien inte utvärderar produkten när den väl är ute i kundverksamheten. Det är 

riskabelt eftersom jag i min litteraturstudie inte hittat särskilt övertygande forskning på området; HCI, 

som ligger närmast UX, fokuserar ofta på helt andra aspekter av begreppet, exempelvis vad som utgör 

en användarupplevelse, hur långt den sträcker sig, och vilken signifikans det icke-funktionella har för 

upplevelsen. Ofta förklaras varför UX är värt att arbeta med, snarare än hur man ska göra det. Jag har 

inte fog att säga att praktikerna har ett helt ogrundat förtroende för metoden, men det faktum att det 

inte är riktig samstämmighet om vad man exempelvis ska använda en persona till – eller hur – är ändå 

en indikation på att det förmodligen går att göra mycket mer på detta område. Praktiker behöver ställa 

sig frågan varför de gör vad de gör – eller en forskare ställa frågan åt dem – och det samlade svaret 

kan inte få vara att det är ”vedertaget” eller att man ”alltid gjort så”. Här tror jag alltså att det är viktigt 

att forskningsvärlden tar sitt ansvar för att främja arbetet i praktiken, genom att även fokusera på 

praktiskt omsättbar nytta i sin forskning. Tänkbara frågeställningar skulle exempelvis kunna vara: på 

vilket sätt bidrar personan, med den enligt teorin föreskrivna dokumentationsformen (med foto och 

namn), till upplevelsen (om alls)? Eller: hur kan andra yrkesverksamma än UX-designers (e d) använda 

personas för att utveckla bättre användarupplevelser; vilken information behöver personas innehålla 

för att exempelvis en utvecklare ska ha konkret användning av den, och skriva kod som ger upphov till 

bättre upplevelser i slutändan? Jag anser också att det är intressant att ifrågasätta huruvida magin 

verkligen ligger i att göra personas med foton eller fyra typer av scenarier låter jag vara osagt, men det 

kan vara värt att fundera över hur mycket interaktionsdesignern lär sig om användaren på vägen, och 

hur mycket lättare det är att designa rätt produkt när all denna kunskap är inhämtad. Kanske är UX det 

bästa sättet att hämta in denna kunskap, men samtidigt kanske det finns rum för förbättring eller 

effektivisering? 

Under förutsättning att resultatet från min undersökning är något så när representativt för UX-

verksamheter i allmänhet – och det har jag försökt se till att det i högsta möjliga mån är – så är nästa 

steg att bygga vidare på dessa fynd, att ta fram en standardisering av det som är bäst, och inte bara 

det som är vedertaget eller populärt. I praktiken har man fullt upp med att applicera det teoretikerna 

upptäcker, men fokus i forskningsvärlden är inte nödvändigtvis det mest relevanta för praktiken just 
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nu. Där ser jag att min undersökning kan vara en del i en ny satsning inom HCI eller intilliggande 

områden, som har ett större fokus på praktisk applikation och nytta. 

I min undersökning har jag upptäckt att UX är populärt bland dem som arbetar med det. Dock är det 

(för mig) fortfarande okänt huruvida övriga utvecklingsteamet tycker att UX är bra och underlättar 

arbetet. Kanske skulle en framtida forskningsfråga därför kunna vara att titta på själva utvecklingen av 

slutprodukten, från exempelvis programmerare och testares perspektiv?  

Slutligen tror jag att det är viktigt praktiker och teoretiker att inse att UX är både abstrakt och konkret, 

men att det helt enkelt finns olika aspekter, som olyckligt nog beskrivs av samma begrepp idag. Detta 

ska inte tolkas som att UX är spritt och otydligt, utan bara som att det är ett väldigt komplext begrepp, 

som innefattar olika delar som tillsammans förklarar varför en användare vill ha ut något av en 

interaktion, samt förklarar hur en praktiker ska arbeta för att ta reda på vad detta något är, samt hur 

det framställs i praktiken. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Webbenkäten 

 

Figur 5 - Välkomstsida med information 



 
 

 

Figur 6 - Första sidan med frågor, om respondentens bakgrund och erfarenhet. 



 
 

 

Figur 7 – Om UX-arbetet i stort 



 
 

 

Figur 8 - Om personas/arketyper. Ingenting obligatoriskt. 



 
 

 

Figur 9 - Om prototyper. Ingenting obligatoriskt. 



 
 

 

Figur 10 - Om föredragen utvecklingsparadigm. 



 
 

 

Figur 11 - Om anonymitet och intresse av resultatet. 

 


