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Abstract

Do developers understand end users? A comparison
based on an investigation of software usage.

Anna Liss & Lisa Vester

This thesis examines if developers of software can be 
considered aware of the usage of the product. The 
study was made to reveal the developers perception 
about the usage, and comparing their perception with 
the actual usage. The scope of the study was to 
investigate a software system used in a contact center, 
specifically the part of the software where the 
administration is performed. The first part of the study 
consisted of interviews with the developers of the 
software to obtain their perception of the usage. 
Further, a second study was performed to determine 
the most important functionalities in the software for 
the end users, and evaluate the usability of the 
software. This was achieved by performing a contextual 
inquiry with end users. The results of the study 
concluded that the developers could be considered to 
have a moderate awareness of the usage. Although, the 
study revealed that the developers had limited 
understanding of the functionalities that are the most 
important for the end users. One of the essential 
functionalities according to the contextual inquiry, was 
left unmentioned by a majority of the developers. On 
the basis of Nielsen’s theoretical usability concepts, the 
usability of the client was evaluated as low, something 
the developers also were considered aware of. Finally, 
the study concludes a lack of a profound understanding 
amongst the developers regarding the difficulties and 
limitations that the end users face.
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Sammanfattning 
En aktuell och ofta diskuterad fråga inom kommersiell mjukvaruutveckling, är hur 
medvetna de som utvecklar mjukvaran är om den faktiska användningen. Kan de som 
utvecklar mjukvaran anses ha förståelse för de som i slutändan kommer att använda 
den? Stämmer utvecklarnas bild av användningen överens med den egentliga 
användningen? Syftet med examensarbetet är att undersöka hur väl uppfattningen hos 
utvecklarna av en mjukvara stämmer med användningen. För att besvara syftet i 
examensarbetet genomförs en kartläggning av användningen av en mjukvara som 
används i en kontaktcenterlösning. Arbetet fokuserar på att identifiera de essentiella 
funktionerna i den del av ett kontaktcenter där administrering utförs, i rapporten 
benämnd administratörsklienten. En ytterligare del i arbetet är att utvärdera 
användbarheten i klienten där Nielsens användbarhetsteori väljs som utgångspunkt.  

I examensarbetet genomförs två skilda kvalitativa undersökningar. I den första 
undersökningen intervjuas utvecklingsteamet hos leverantören som tillhandahåller 
kontaktcenterlösningen. Detta för att ta reda på vilka funktioner som utvecklarna 
uppfattar är viktigast för slutanvändarna, samt få en uppfattning omkring deras syn på 
administratörsklientens användbarhet. För att kartlägga användningen i klienten 
genomförs en andra undersökning hos kunder som använder mjukvaran. Den baseras på 
den användarcentrerade metoden kontextuell undersökning, i vilken utgångspunkten är 
att få förståelse för användningen genom att besöka slutanvändare i deras miljö.  

För att sammanställa de material och intryck som samlats under besöken hos 
slutanvändarna utförs tolkningssessioner. Under dessa skapas sekvensmodeller och 
artefaktmodeller som används för att få ett grepp om tillvägagångssätt i slutanvändarnas 
arbete i klienten. För att få struktur i det stora mängd data som samlats och identifiera 
mönster i användningen hos olika slutanvändare, skapas även ett närhetsdiagram. I 
undersökningen hos slutanvändarna identifieras tre essentiella funktioner i klienten. 
Dessa är att administrera handläggare som arbetar i kontaktcentret, ändra öppettider i 
kontaktcentret, samt hantera de fraser som spelas när en kund ringer in till 
kontaktcentret. Enligt utvecklingsteamet är de två funktionerna att administrera 
handläggare och ändra öppettider essentiella för slutanvändarna. 

Genom en analys utvärderas användbarheten, och utvecklarnas uppfattning jämförs med 
slutanvändarnas faktiska användning. Med utgångspunkt i teorin anses klientens 
nuvarande användbarhet relativt låg, vilket stämmer med utvecklarnas uppfattning i 
frågan. Utvecklarna anses ha en mindre detaljerad förståelse för de specifika svårigheter 
som slutanvändarna upplever. I jämförelsen framhävs en diskrepans i uppfattningen hos 
utvecklarna och användningen. Funktionen för hantering av fraser, som enligt 
utvecklarna inte är essentiell, påvisas vara är essentiell för slutanvändarna. En 
övergripande medvetenhet hos utvecklarna om slutanvändarnas arbetssätt fastslås, dock 



	

	

finns det luckor eftersom de missuppfattar hur viktig funktionen för hantering av fraser 
är. Därmed anses utvecklingsteamet sakna en detaljrik förståelse för användningen i 
klienten.  

  



	

	

Förord      
Examensarbetet och denna tillhörande rapport i vilken arbetet presenteras, har utförts 
och skrivit av båda oss två tillsammans. Den metod som har används i arbetet bygger på 
att minst två personer är närvarande under insamling av data, men även när insamlad 
data ska tolkas. Vi har arbetat både individuellt och tillsammans under arbetet. Lisa har 
fokuserat mer på arbetsmodellerna under tolkningssessionerna, medan Anna har varit 
ansvarig för notislapparna till närhetsdiagrammet. Under intervjutillfällena har även 
Lisa haft större ansvar för att ställa frågor medan Anna har ansvarat för att ta 
anteckningar. 

Vi vill passa på att tacka de personer som medverkat i undersökningen eller på annat 
sätt bidragit till vår möjlighet att genomföra det här examensarbetet. Det har varit en 
lärorik och spännande tid på företaget där vi utfört arbetet och vi vill särskilt rikta ett 
stort tack till vår handledare, Erika som varit ett utmärkt bollplank och som skapat 
förutsättningar för oss att genomföra arbetet. Vi vill också rikta en stort tack till vår 
ämnesgranskare Mats Lind på som kommit med många goda råd i arbetet. Tack, Åsa 
Cajander för att du tagit dig tid att läsa vår rapport och gett oss inspiration. Slutligen vill 
vi säga tack till alla de vänner som stöttat och bidragit med nya infallsvinklar i stunder 
då det behövts.   

 

Anna Liss och Lisa Vester 

Uppsala, januari 2016 

	  



	

	

Ordlista 
Break Down (BD) - sker då slutanvändaren utifrån sitt perspektiv, av någon anledning 
inte kan utföra en viss uppgift i ett system.  

Contextual Design – kontextuell design 

Kontaktcenterlösning - sammanfattande term för mjukvara som tillhandahåller 
möjligheter att besvara kundkontakt via olika ingångar, exempelvis samtal, e-post, 
chatt. 

Modala fönster – Ett fönster som vid öppning döljer bakomliggande huvudfönster, 
vilket gör att fönstret först måste stängas för att möjliggöra åtkomst till huvudfönstret.  

Slutanvändare - person som använder en produkt eller tjänst. I denna undersökning är 
slutanvändare de personer som utför uppgifter i den studerade mjukvaran. 

Sociotekniska system - system som involverar komplex interaktion mellan människor, 
maskiner och arbetskontext. 

Utvecklingsteam – anställda i en organisation som arbetar med utveckling av mjukvara.  

Workaround - steg som utförs av slutanvändare för att kringgå begränsningar i ett 
system. 

Förtydligande  

Kundtjänst och kontaktcenter nämns i rapporten med variation för att få omväxling i 
texten, men syftar till att beskriva samma sak. Detta gäller även för slutanvändare som i 
vissa fall i rapporten förkortas till användare, samt kontextuell undersökning som i vissa 
fall benämns kontextuell intervju. 
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1. Inledning 
Vårt samhälle präglas idag av stora förändringar, och den pågående teknologiska 
revolutionen inom IT-industrin har förändrat hur människor interagerar, uppgifter utförs 
och arbetsprocesser utformas [1]. Teknikutvecklingen fortgår i en rasande takt, och 
visar inga tecken på att bromsa in. Trenden pekar snarare på en ytterligare ökning av 
hastigheten i vilken nya teknologier utvecklas. [2] 

De senaste tjugo åren har en datorisering i arbetslivet skapat en helt ny arbetsmiljö. Förr 
var kroppen ett viktigt verktyg i arbetet, medan arbeten idag utförs sittandes framför en 
datorskärm. Musklerna vilar, medan vår hjärna och tankeverksamhet belastas. Att 
hantera datorer kräver ingen fysisk ansträngning, men det kräver att människor tolkar, 
tänker och kommer ihåg. Idag har tunga lyft ersatts av omfattande system och program 
som vi människor hanterar dagligen när vi sköter vårt arbete. En stark föreställning av 
att datorer alltid gör saker bättre och effektivare genomsyrar dagens samhälle. [3] Detta 
har bidragit till att allt fler individer idag förlitar sig på avancerade mjukvarusystem [4]. 
System som involverar komplex interaktion mellan människor, maskiner och 
arbetskontext kan beskrivas med den gemensamma termen sociotekniska system, som 
introducerades redan år 1960 av Emery och Trist [5]. 

Användbarhet i de sociotekniska systemen har blivit ett viktigt begrepp i dagens 
mjukvaruapplikationer, men trots detta är många interaktiva system fortfarande 
designade och utvecklade av ingenjörer med liten erfarenhet av användarcentrerade 
designmetoder [6]. Att få igenom användbarhet som prioritet inom IT-utveckling är ofta 
svårt. Orsaker till detta är att fokus hamnar främst på att skapa tekniska lösningar och 
funktionalitet. Tekniken sätts i främsta rummet och abstrakta kvalitéer som 
användbarhet, effektivitet i arbetet och nyttan prioriteras ned. [7] Forskning påvisar en 
problematik i att ingenjörsmässiga traditioner sätter käppar i hjulet för 
mjukvaruutveckling som präglas av förståelse för användarens kontext. [5] Bilden av 
den praktiskt orienterade ingenjören med begränsad kunskap om slutanvändares behov 
framhävs i forskning vara en bakomliggande orsak till att mindre användbara 
mjukvarusystem utvecklas [8]. Åsikterna går dock isär, då andra forskare inom ämnet 
snarare hävdar att mjukvaruutvecklare kan anses ha en god förståelse för slutanvändare 
och deras behov [9]. 

Globaliseringen av marknaden för produkter och tjänster inom mjukvaruindustrin sätter 
allt mer press på utvecklingsteamens förmåga att leverera högkvalitativa och komplexa 
produkter i en tuff konkurrenssituation [10]. Företagen investerar enorma resurser för 
att skapa effektiva metoder för att hantera de nya förutsättningarna för att utveckla 
mjukvara som är attraktiv på marknaden, men allt för ofta är dessa metoder inte 
kompatibla med det sociotekniska perspektivet. I verkligheten färdas systemen längs en 
krokig väg där olika beslut kring fortsatt utveckling styrs av snäva 
organisationsintressen, snarare än ett upphöjt allmänintresse [11]. Komplexiteten hos 
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mjukvara ökar i takt med att nya implementationer görs, vilket kan leda till bristande 
kontroll och en inneboende tröghet [11-12].  

Ett exempel på ett komplext sociotekniskt system är kontaktcenter. Kontaktcenter är ett 
verktyg som företag kan använda till att kommunicera med sina kunder [13]. 
Kundkommunikation är en viktig del både inom näringslivet, och den offentliga sektorn 
[14]. Mjukvaruutvecklingen för kontaktcenter har under de senaste åren präglats av 
stora förändringar i och med introduktionen av nya kommunikationskanaler. Ett 
modernt kontaktcenter har komplicerade könätverk och flera team med handläggare 
som arbetar från olika geografiska platser men ändå är sammanlänkade i samma 
kontaktcenter. De senaste årens teknologiska framsteg har bidragit till att kontaktcenter 
utvecklats i en rasande takt och idag hanterar olika processer som att styra 
samtalsflöden och inkommande ärenden via flera kanaler som sms, e-post, chatt, sociala 
medier och mobila applikationer. Att erbjuda flexibla kontaktcenterlösningar med 
anpassningar till olika kundkategorier är centralt för att lyckas på en konkurrensutsatt 
marknad. [13] 

1.1 Syfte 

En angelägen fråga inom mjukvaruutveckling för kommersiell mjukvara, så som för 
kontaktcenterlösningar, är utvecklarnas uppfattning om användningen. Kan de 
människor som utvecklar mjukvaran anses ha förståelse för människorna som i 
slutändan kommer att använda den? Stämmer utvecklarnas bild av användningen 
överens med den egentliga användningen? Syftet med undersökningen är att kartlägga 
hur medvetna utvecklarna är om slutanvändarnas användning och behov i ett visst 
system. I rapporten studeras en kommersiell mjukvara för kontaktcenter, hädanefter 
kallad Systemet. Systemet utvecklas och levereras av ett stort svenskt företag, i denna 
rapport benämnd Leverantören. För att kunna besvara syftet har följande delfrågor 
formulerats: 

§ Vilka funktioner i systemet är essentiella för slutanvändarna? 
§ Vilka funktioner i systemet uppfattar utvecklarna är essentiella för 

slutanvändarna? 
§ Hur användbart är systemet?  
§ Hur användbart uppfattar utvecklarna att systemet är för slutanvändare? 

1.2 Avgränsningar 

Då Systemet är omfattande och uppbyggt av flera olika delar har endast en av dessa 
valts som fokus i undersökningen. Den del i systemet som valts administrerar hela 
kontaktcentret och benämns vidare i rapporten som administratörsklienten.  
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1.3 Disposition 

Rapportens disponeras enligt följande. I avsnittet Bakgrund presenteras Systemet 
övergripande med fokus på administratörsklienten. Målet är att ge läsaren en bild av 
klientens uppbyggnad och funktioner. Därefter följer ett teoriavsnitt med utgångspunkt i 
användarcentrerade metoder, som följs av en ingång till Nielsens teori om 
användbarhet. Detta återföljs av ett avsnitt med redogörelse för tidigare forskning inom 
området, relationen mellan utvecklare och slutanvändare.  

I det efterföljande metodavsnittet presenteras de olika metodval som gjorts i 
undersökningen. Metoden för den kvalitativa undersökningen av utvecklarna beskrivs 
först, följt av den kontextuella undersökningen av slutanvändarna. Resultatet från 
intervjuerna med utvecklarna och slutanvändarna presenteras därefter i resultatavsnittet, 
enligt samma ordning som undersökningen utförts.   

I analysen behandlas sedan det erhållna resultatet genom en omfattande jämförelse av 
resultaten från de två kvalitativa undersökningarna som genomförts. Utvecklarnas 
uppfattning jämförs med slutanvändarnas användning och en analys med utgångspunkt i 
rapportens teoretiska underlag genomförs. Därefter görs ett försök att besvara 
frågeställningarna med en diskussion kring faktorer som påverkar undersökningens 
resultat. Avslutningsvis i rapporten återfinns tankar och förslag för vidare forskning 
inom området. 

2. Bakgrund 

2.1 Systemet  

Systemet är Leverantörens marknadsledande kontaktcenterplattform och används av fler 
än 200 företag runtom i Norra Europa. I Systemet hanteras inkommande och utgående 
kontakter till ett kundcenter, i form av chatt, sociala medier, sms, brev, fax, uppdrag, e-
post, talsvar, återuppringning och kampanjsamtal. Systemet består av flera klienter som 
tillsammans utgör kontaktcentret. Statistikklienten tar fram statistikrapporter av de olika 
aktiviteterna som sker i systemet. I realtidsklienten rapporteras nuläget i kundtjänsten. 
Via undersökningsklienten kan kundnöjdhet och annan liknande information mätas 
genom att skicka ut enkätundersökningar till kunderna. Interaktionsklienten visar 
kontakthistoria för all kontakt mellan en kund och kontaktcentret. De som besvarar 
kundkontakt i kontaktcentret arbetar i handläggarklienten. Handläggarna kan 
kommunicera med kunder via e-post, chatt, brev och fax, sms, mms och sociala medier i 
samma fönster. Sist men inte minst finns administratörsklienten, från vilken hela 
kontaktcentret styrs och konfigureras. Då undersökningen har för avsikt att fokusera på 
administratörsklienten följer nedan en mer detaljerad presentation av klienten. 
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2.2 Administratörsklienten 

Som namnet föreslår, är det i administratörsklienten som kontaktcentret administreras 
genom olika inställningar. I administratörsklienten kan en användare bland annat skapa 
användare och tilldela användare behörigheter, skapa och hantera köer och väntelistor, 
skicka meddelanden till handläggarna samt hantera öppettider för kontaktcentret. I 
administratörsklienten konfigureras även gränssnittet i handläggarklienten. Klienten 
innehåller även olika konfigurationsmöjligheter för kampanjer, återuppringning, 
telefonbok, e-post och statistik.  

 

     Figur 1. Huvudfönstret i administratörsklienten 

För att ge en bild av Systemet, och administratörsklientens funktioner, presenteras 
nedan de mest relevanta begreppen i bokstavsordning. På grund av klientens komplexa 
omfattning presenteras begreppen kortfattat och delvis förenklat. Efter begreppen 
presenteras menyval i ordning från vänster till höger som de visas i huvudfönstret (se 
figur 1). All information har hämtats ur manualer från Leverantören.  

2.2.1 Begrepp 

Anknytningar är de telefonnummer som är uppkopplade till Systemet.  

Användare är användarkonton för alla fysiska personer som använder Systemet. I 
Systemet finns generellt tre typanvändare; handläggare, kundtjänstledare och 
systemadministratör. Varje person som använder Systemet måste ha ett användarkonto 
för att ha möjlighet att arbeta i det. Användare skapas i administratörsklienten, där ett 
unikt användarnamn anges och de befogenheter en användare ska ha tillgång till i 
Systemet specificeras.  

Behörighet är kopplat till vilka befogenheter en viss användare har i Systemet. Det finns 
så kallade behörighetsroller som kan väljas för en specifik användare, vilket ger 
användaren behörighet till olika delar i Systemet. Exempelvis har behörighetsrollen 
systemadministratör tillgång till hela Systemet, medan behörighetsrollen handläggare 
endast kan arbeta i handläggarklienten och besvarar samtal, chatt och utför uppgifter 
som ingår i en handläggares arbete. 
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Delområden delar in organisationsområden i mindre delar. En användare, grupp eller 
kompetens kan tillhöra flera olika delområden, till skillnad från organisationsområde, 
där en användare endast kan tillhöra ett.  

Dialogflöden definierar hur samtal ska hanteras beroende på till exempel tidpunkt för 
inkommande samtal, vilket nummer en kund ringt till, vilket nummer en kund ringt 
ifrån, kundens menyval i talsvaret eller det aktuella köläget i kontakttjänsten.  

Eskalering förekommer när kötiden är längre än den önskade i kontakttjänsten. Det 
innebär att kontakter automatiskt förflyttas till andra köer, där de snabbare kan bli 
besvarade. 

Kompetenser ges till Systemets olika användare för att kunna styra samtal som ska 
komma till en viss handläggare. Kompetens innebär att en viss handläggare innehar 
kunskap som gör denne duglig att svara på frågor inom ett visst område.  

Kontaktdata är en stödfunktion i handläggarklienten. Kontaktdata kan användas av 
handläggaren för att visa telefonnummer för inkommande samtal, eller e-postadressen 
för inkommande e-post. Det kan även visa vilka menyval en kund har knappat in i 
talsvaret.  

Köer fördelar automatiskt kunderna i kön till lediga handläggare som innehar rätt 
kompetens. 

Organisationsområden tillåter flera organisationer att arbeta i samma system, utan att 
de kan komma åt varandras realtidsinformation, konfigurationer och statistik. Varje 
organisationsområde har köer, grupper, kompetenser, väntelistor och agenter med unika 
inställningar. Att inneha fler organisationsområden är lämpligt då en organisation består 
av flera fristående enheter. En användare kan enbart tillhöra ett organisationsområde.  

Styrningen av samtal i Systemet är kompetensbaserat, vilket innebär att kundens ärende 
avgör vilken kö respektive väntelista och till sist vilken handläggare som besvarar det 
inkommande ärendet. 

Undantagsdatum är ett unikt datum som kan läggas till i schemat för kundtjänsten. Det 
används framför allt när kundtjänsten kommer stängas ner på grund av röd dag eller 
möte, i syfte att inte ordinarie schemat ska behöva ändras. 

Väntelistor låter handläggarna själva välja vilka kunder de ska betjäna, förutsatt att de 
har rätt kompetens för ärendet.  

2.2.2 Menyval/Funktioner   

I följande avsnitt presenteras de mest relevanta vyerna i administratörsklienten 
kortfattat. Eftersom klienten är så pass omfattande, finns det fler vyer och 
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konfigurationsmöjligheter än de beskrivna i denna rapport. Dessa anses dock vara av 
mindre betydelse i denna undersökning och förklaras därför inte närmare.  

I menyval Arkiv kan användaren byta lösenord, se versionsnummer, produktversioner 
och vilka licenser av Systemet som används. Användaren kan även tillgå ändringsloggar 
på förändringar som utförts i Systemet. Under Arkiv kan klienten avslutas, vilket även 
kan göras genom att klicka på det röda krysset uppe i höger hörn.  

Under menyval Användare, administreras användare, där ingår, lägg till användare, 
hantera användare genom att lägga till och ändra kompetenser och delområden. Det 
finns även möjlighet att skicka inloggningsmeddelande till handläggare samt 
administrera telefonboken.  

Menyval Handläggarapplikationer används då användaren ska konfigurera beteende 
och utseende för handläggarklienten. I menyvalet kan bland annat användaren 
konfigurera hur kontaktdata, pågående kontakter och generella inställningar visas i 
handläggarklienten. Konfigurationer rörande efterbehandlingstid för handläggare 
specificeras även här, det vill säga hur lång paus en handläggare tilldelas efter avslutat 
ärende innan nästa kontakt styrs fram.  

I menyval Media kan användaren konfigurera de grundläggande inställningarna för att 
kunna hantera de olika kontaktingångarna till Systemet; talsvar, chatt, sociala medier, 
sms, brev, fax, uppdrag, e-post, återuppringning och kampanjsamtal. Menyvalet Media 
är uppdelat i underrubrikerna Telefoni, Utgående telefoni, E-post och Chatt, där 
respektive kontakttyp konfigureras. Sociala medier, sms, brev och fax konfigureras 
under rubriken E-post.  

Under menyval Styrning konfigureras öppettider till kontaktcentrets e-post och chatt 
samt styrning av kontakter utifrån vilka val som görs i talsvar. Där anges och skapas 
även förutsättningar för väntelistor och köer. Vidare kan användaren bestämma när ett 
samtal ska eskaleras samt skapa möjligheten för kontakter att eskaleras från ett 
organisationsområde till ett annat. Konfigurering av kontaktdata, scheman för talsvar 
och dialogflöden sker även i Styrning.  

Menyval Organisera ger användaren möjlighet att skapa, ta bort och ändra på 
organisationsområden och delområden. Användaren kan även bestämma vilka 
behörighetsroller som ska finnas i Systemet samt vad dessa roller ska kunna utföra och 
ha tillgång till. Grupper och kompetenser kan läggas till och tas bort under menyvalet. 
Även konfiguration av så kallade kontaktdata, de datorer i Systemet mot vilka en klient 
är uppkopplad till, sker här.  

Menyval Statistik har skalats ned under de senaste åren allteftersom statistikklienten har 
utvecklats. Det funktioner som finns kvar i administratörsklienten är att konfigurera 
vilken servicenivå kontaktcentret ska ha, det vill säga hur lång tid en kund får vänta i kö 
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innan kontakten besvaras. I Statistik går det även att ändra, ta bort och lägga till 
ärendetyp för inkommande talsvar, e-post och chatt. 

3. Teori 

3.1 Användarcentrerade metoder 

Begreppet användarcentrerade metoder innefattar en rad olika metoder som alla sätter 
användarens behov i fokus och innehåller rekommendationer för hur användaren ska 
involveras i utvecklingsprocessen. I det användarcentrerade synsättet framhävs att 
utvecklare av kommersiella system behöver ha förståelse för slutanvändarens situation. 
[15-16] 

Det är avgörande att system som användare integrerar med dagligen, stödjer 
användarens arbetssätt på ett effektivt och tillfredsställande vis. Systemet ska vara ett 
verktyg som underlättar för användaren vid utförande av arbetsuppgifter. Det betyder att 
systemet behöver vara anpassat för att svara till de behov användaren har och 
möjliggöra för användaren att behålla fokus i arbetet för att undvika att användaren 
ödslar tid på att komma överens med systemet. Användbarhet är inget som uppstår av 
sig själv vid utveckling av system, och för att skapa ett användbart system kan det vara 
lämpligt att tillämpa olika varianter av användarcentrerade metoder. Några av dessa är 
bland andra Participatory Design (involverande design), Cooperative Design (interaktiv 
design), Contextual Design (kontextuell design) och Value Sensitive Design 
(värdekänslig design). [17-18] Denna undersökning baseras på den användarcentrerade 
metoden kontextuell design. 

Kontextuell design går ut på att förstå användarna i deras miljö, för att få en djupare 
insikt om deras användning. Insikten appliceras sedan på designproblem, i syfte att 
skapa ett bättre och mer användbart system [19]. För att kunna utveckla användbara IT-
system måste användare av teknologier förstås i sin kontext. Beyer och Holtzblatt menar 
att utveckling av mjukvara inte är enkelt, och de som lyckas på marknaden idag, är de 
som har förmågan att skapa system som passar strukturen i det dagliga arbetslivet. 
Kontextuell design används som ett tillvägagångssätt för att koppla samman multipla 
användarcentrerade tekniker och integrera dessa i designprocessen. Utförligare 
beskrivning av kontextuell design och utförande av undersökningen återfinns i 
rapportens metodavsnitt. 

“Understanding customers’ intent is the key to design” 

[19] s. 97 
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3.2 Användbarhet 

För att förklara begreppet användbarhet är en lämplig utgångspunkt den internationella 
standarden ISO 9241-11. Standarden innefattar de viktiga aspekterna gällande 
användbarhet och definieras som “den utsträckning i vilken en viss användare kan 
använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredställelse, i ett givet sammanhang” [16]. I ISO-definitionen tillämpas ett 
helhetsperspektiv på användbarhet. För att ge begreppet ett specifikt perspektiv, i linje 
med undersökningen, används i rapporten Nielsens definition av 
användbarhetsbegreppet.  

Nielsen framhäver att den huvudsakliga acceptansen av ett IT-system beror på en 
kombination av dess sociala acceptans och dess praktiska acceptans. Att ett system är 
socialt godtagbart beror på subjektiva bedömningar från olika människor med skilda 
behov. Givet att ett system är socialt acceptabelt, kan man ytterligare utvärdera dess 
praktiska acceptans inom ramen för flera olika kategorier så som kostnad, stöd, 
pålitlighet och även enligt kriterier för usefulness (nytta). Kriterierna för nyttan kan i sin 
tur delas in i två kategorier; utility (funktionalitet) och usability (användbarhet). Där 
funktionalitet syftar till att förklara om de funktioner som finns i systemet motsvarar de 
krav som finns, och användbarheten syftar till att beskriva hur enkelt det är för 
slutanvändare att arbeta med funktionaliteten som systemet tillhandahåller. [20]  

Eftersom denna undersökning syftar till att utvärdera användbarheten och kartlägga 
funktionalitet i ett befintligt system, kan en lämplig teoretisk utgångspunkt därför vara 
Nielsens förklaring av begreppet användbarhet. I figur 2 nedan illustreras definitionen 
av begreppen funktionalitet och användbarhet enligt Nielsen. [20] 
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Figur 2. Figuren är anpassad efter Nielsens [20], s. 25. Nyttan används för att 
utvärdera om ett system kan användas för att uppnå ett visst mål. Nyttan avgörs 
beroende på de två kategorierna, funktionalitet och användbarhet. Användbarheten av 
ett system kan i sin tur utvärderas enligt fem kategorier. 

Användbarheten gäller för att olika delar i ett system där mänsklig interaktion inträffar. 
Som figur 2 beskriver, är användbarhet en flerdimensionell kategori, och definieras 
enligt följande fem kategorier: 

§ Learnability (lätt att lära): Systemet ska vara lätt att lära, så att slutanvändaren 
snabbt får möjlighet att arbeta i systemet.  

§ Efficiency (effektivitet): Systemet ska vara effektivt att använda, och när 
användaren har lärt sig att arbeta i systemet ska en hög produktivitet vara möjlig 
att uppnå. 

§ Memorability (möjligheten att komma ihåg): Systemet ska vara lätt att greppa 
och komma ihåg, så att sällananvändare också ska ha möjlighet att återkomma 
till systemet efter en tid av inaktivitet och inte behöva lära sig allt igen.  

§ Errors (misstag): Systemet ska ha erbjuda skydd för att minimera risken för att 
användare utför misstag och fel. Om de gör fel, är det viktigt att systemet 
erbjuder en möjlighet att ångra utförandet, och enkelt återgå till stadiet innan 
felet inträffade. Dessutom får inga katastrofala fel uppstå i systemet. 

§ Satisfaction (nöjdhet): Systemet ska vara trevligt att använda, så att användare 
kan anses subjektivt nöjda när de arbetar i systemet och med systemet i helhet. 
[20] 
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För att avgöra användbarheten i ett system, behöver den övergripande användbarheten 
utvärderas med hänsyn till de fem olika attributen. Ett sätt att göra detta är beräkna ett 
medelvärde för de sammanlagda attributen. Dock menar Nielsen att det förmodligen är 
betydande att ta hänsyn till varje enskilt attribut, eftersom användare är olika. Det är 
därför värdefullt att inte summera i utvärderingen kring användbarhet och, istället för att 
beräkna ett gemensamt medelvärde för samtliga attribut, göra en utvärdering för varje 
enskilt attribut. [20] Även Gulliksen och Göransson förklarar att användbarhet är ett 
relativt begrepp, som kan utvärderas från en särskild grupp av användare i utförande av 
en särskild uppgift i ett visst sammanhang. Det är möjligt att betygen för attributen 
skiljer sig betydligt beroende på den grupp slutanvändare som tillfrågas. Exempelvis är 
det sannolikt att en grupp slutanvändare tycker om systemet medan en annan grupp inte 
alls är av samma åsikt. Det är därför viktigt att förstå användarna och deras 
arbetsuppgifter, mål och användningssammanhang för möjligheten att utveckla 
användbara system. [15] 

3.3 Utvecklarna och slutanvändarna 

Enligt Lee, Ko, Kang och Lee är det svårt att skapa gemensam förståelse mellan de som 
arbetar med användbarhet och de som utvecklar funktioner i ett IT-system. En god 
kommunikation mellan både interna och externa parter är viktigt när kraven för 
mjukvara specificeras. [21] Många företag tenderar att inte främja kommunikation 
mellan utvecklare och slutanvändare eftersom det inom många företag existerar en 
inneboende rädsla för att beblanda utvecklare med slutanvändare. Anledningarna till 
detta kan vara att utvecklarnas tid anses vara för värdefull för att spendera på 
kommunikation med slutanvändare, eller att det anses oprofessionellt att tillåta 
utvecklare möta slutanvändare. Rädslan har påvisats vara ogrundad då slutanvändare 
ofta uppskattar att prata om sin användning och gärna bistår med synpunkter. [8]  

Enligt Kuusinen, Väätäjä, Mikkonen och Väänänen-Vainio-Mattila tror utvecklare att 
effektivitet och produktivitet är viktiga egenskaper för slutanvändare i ett IT-system, 
medan slutanvändarna föredrar ett system som är lätt att använda. De som utvecklar 
mjukvara har svårt att förstå användarens situation och tenderar att fokusera på 
systemets praktiska tillämpningar och de funktioner som erbjuds. [22] 

I motsats till detta, framhäver Procaccino och Verner att utvecklarna har förståelse för 
vad slutanvändarna anser är bra och användbar mjukvara. Utvecklare är medvetna om 
att de viktigaste faktorer för slutanvändarna i ett system är; användbarhet, lättlärdhet 
och prestation. [9] Även Clemmensen m.fl., menar att utvecklare och slutanvändare har 
en liknande uppfattning när det kommer till synen på vad som definierar god 
användbarhet i ett system [23].  
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4. Metod 

4.1 Val av forskningsmetod 

Då syftet med undersökningen är att jämföra utvecklingsteamets uppfattning med 
slutanvändarnas faktiska användning, krävs två skilda undersökningar. Det finns olika 
sätt att utföra undersökningarna. Ett sätt är att utföra en kvantitativ studie med en 
enkätundersökning, bestående av frågor rörande slutanvändarnas arbete i 
administratörsklienten, som skickas till utvecklingsteamet. En liknande undersökning 
skulle även kunna genomföras för att kartlägga slutanvändarnas arbete i 
administratörsklienten, genom ett enkätutskick till olika slutanvändare. Den här typen 
av undersökning skulle förmodligen bidra till att fler utvecklare och slutanvändare 
tillfrågas, och resultera i ett mer generellt resultat. Även om undersökningen skulle bli 
bred skulle den också bli grund, och en djupare förståelse för utvecklarnas uppfattning 
och slutanvändares användning skulle bli svår att erhålla.  

Genom en kvalitativ studie kan istället en djupare och mer detaljrikedom kring 
slutanvändning tillgås, då kvalitativa studier anses mer lämpade när forskaren ämnar 
studera strukturer, mönster och sammanhang för att skapa sig en bättre uppfattning av 
en företeelse [24]. Kvalitativa studier används också när intervjupersonens egen 
uppfattning efterfrågas. En intervju ger till skillnad från en enkätstudie även en 
möjlighet att ställa följdfrågor [25].  

Eftersom lite var känt om slutanvändarnas användning vid undersökningens början, 
skulle en kvantitativ studie i form av enkäter förmodligen bidra till en lägre validitet än 
en kvalitativ studie i form av intervjuer. Även om en enkätundersökning i sig, kan bidra 
till en högre reliabilitet än en intervjuundersökning, kan validiteten i en sådan studie då 
begränsad förkunskap innehas, ändå anses förhållandevis låg. Detta beror på att en enkät 
kan missa viktiga detaljer i användarnas användning, medan en intervju ger möjlighet 
till följdfrågor samt att anpassa frågorna under intervjutillfället. För att kunna erhålla 
god validitet i undersökningen utfördes därför två kvalitativa undersökningar. Den 
första undersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer med utvecklare, och den 
andra av kontextuella intervjuer med slutanvändare. 

4.2 Undersökning av utvecklingsteamet 

Intervjuer hos utvecklingsteamet hos Leverantören genomfördes för att kartlägga vilka 
funktioner som utvecklarna uppfattar användningen hos slutanvändarna, samt hur 
användbar de tror att administratörsklienten är för slutanvändarna.  

4.2.1 Val av intervjupersoner 

Med stöd från kontaktpersonen hos Leverantören tillfrågades anställda på företaget, som 
på olika sätt arbetar med administratörsklienten, att medverka i undersökningen. Totalt 
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intervjuades sju personer som alla på olika sätt är med och påverkar utvecklingen av 
klienten. I tabell 1 nedan redovisas dessa mer ingående. 

Tabell 1. Samtliga personer från utvecklingsteamet som medverkat i undersökningen. 

Intervjuobjekt Ålder Befattning Antal år arbetat 
med klienten 

Utvecklare 1  53 Utvecklare/ Systemintegratör 12 

Utvecklare 2 50 Testledare  10 

Utvecklare 3 48 Utvecklare/ Produktansvarig för 
handläggarklienten 15 

Utvecklare 4  45 Utvecklingsledare 3 

Utvecklare 5  43 Chef för kundleverans för 
Systemet 9 

Utvecklare 6  53 Konstruktionsledare 16 

Utvecklare 7  48 Senior Projektledare 15 

 

4.2.2 Tillvägagångssätt 

När urvalet intervjupersoner från utvecklingsteamet fastställts skickades en e-
postförfrågan ut till samtliga intervjupersoner om tid och mötesplats för intervju. I e-
posten förklarades syftet med intervjun samt vilka typer av frågor som skulle ställas. Att 
bistå med information kring intervjuns innehåll innan intervjutillfället främjar 
reliabilitet och validitet eftersom intervjupersonerna då kan förbereda sig [26].  

Intervjufrågorna till utvecklingsteamet presenteras nedan i tabell 2. Frågorna utformades 
med åtanke att undvika ledande frågor. Med öppna frågor minskar risken för forskaren 
att påverka intervjupersonen i sina svar och en mer korrekt bild av personens 
uppfattning kan erhållas [27]. Begreppet essentiella funktioner, har vid undersökningen 
med utvecklingsteamet, definierats som de viktigaste funktionerna för slutanvändare i 
klienten. De som utvecklarna benämner som essentiella funktioner är således de 
funktioner som utvecklarna uppfattar är viktigast för slutanvändare i sitt arbete i 
klienten. 
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Tabell 2. Intervjufrågor till utvecklingsteamet. 

Bakgrund utvecklaren 

Ålder 

Utbildning 

Nuvarande jobbtitel 

Antal år arbetat med administratörsklienten 

Beskriv dina arbetsuppgifter 

Användarkunskap i administratörsklienten 

Hur tror du att en slutanvändare skulle beskriva administratörsklienten?  

Ranka din kunskap om slutanvändares arbete i administratörsklienten på en skala 1-7? 

Har du någon kontakt med slutanvändare i dagsläget? Om ja 
   - Hur ser den kontakten ut, bra eller dålig och varför tycker du det? 
     - Får du feedback från slutanvändarna?  
    - På vilket sätt mottar du feedback? 

Vilka funktioner tror du är essentiella för en slutanvändare?  

Hur bra anser du att klienten svarar till en slutanvändarens behov på en skala 1-7? 

Om du skulle betygsätta administratörsklientens användbarhet, i den aspekten att slutanvändare kan 
arbeta problemfritt i programmet samt att programmet är lätt att förstå?  
Betygsätt på en skala 1-7, 1 som dåligt och 7 som bra.  

Enligt din uppfattning, vad för typ av svårigheter kan slutanvändarna stöta på i administratörsklienten? 

Vilken typ av stöd har slutanvändarna i klienten, exempelvis ringa support, manualer osv? 

 

För att öka pålitligheten, vidtogs åtgärden att förändra ordningsföljden i vilken frågorna 
ställdes under de olika intervjuerna som genomfördes med utvecklingsteamet. Under 
den första hälften av intervjuerna ställdes frågorna från den övre halvan av tabellen 
först. Under resterande hälften av intervjuerna ställdes istället den nedre halvan av 
frågorna i tabellen först. Detta för att urskilja om det är möjligt att svaren påverkas av 
ordningsföljden i vilken frågorna ställts. Efter fyra intervjuer byttes ordningen på 
intervjufrågorna, men ingen skillnad i svaren upptäcktes mellan de fyra första och de tre 
sista intervjuerna.  

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes av studiens två författare på 
Leverantörens kontor under två veckors tid i september 2015. Varje intervju pågick 
mellan 45 till 90 minuter, under vilka en av författarna var ansvarig för att ställa frågor 
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medan den andre antecknade. Samtliga intervjuer spelades, med intervjupersonernas 
tillåtelse, in och transkriberades efter intervjuns slut. För att undvika att 
maktförskjutning uppstod mellan forskare och intervjupersoner, eftersträvades en 
avslappnad interaktion dem emellan [28].  

4.3 Kontextuell undersökning 

För att kartlägga hur Leverantörens slutanvändare arbetar i administratörsklienten har så 
kallade kontextuella intervjuer genomförts hos samtliga slutanvändare som har 
medverkat i undersökningen. En kontextuell intervju ger möjlighet att samla data om en 
slutanvändare och dennes arbetsmetoder och rutiner genom att möta slutanvändaren i 
sin arbetsmiljö. Det är en undersökning där observationer och iakttagande av 
slutanvändarens arbetsprocesser är centrala. Genom att studera slutanvändaren i sin 
kontext finns möjligheten att urskilja detaljer i handlingar och utföranden. Holtzblatt, 
Wendell och Wood påpekar att en slutanvändare ofta är omedveten om detaljer i sitt 
arbete. Vid kontextuella undersökningar kan dolda aspekter i arbetssätt framhävas och 
forskaren kan skapa sig en bättre bild av de aktiviteter en slutanvändare ägnar sig åt. 
[29] 

Då det insamlade materialet från studiens kontextuella intervjuer inte kommer att 
användas för att bygga ett nytt system, har de metoder som presenterats av Holtzblatt 
m.fl. anpassats för att bättre passa undersökningens syfte, där fokus är att kartlägga hur 
slutanvändarna arbetar i klienten. När ett befintligt system studeras är det intressant att 
upptäcka de funktioner och delar i systemet som är viktiga för slutanvändare vid 
utförande av en uppgift. [29] 

En lämplig utgångspunkt vid en kontextuell intervju är att som forskare anta rollen som 
lärling och betrakta slutanvändaren som mästare. Under intervjuns fortgång menar 
Holtzblatt m.fl. att idén om lärjungen och mästaren kräver en viss modifikation. För att 
fånga de olika behov som slutanvändaren har vid utförandet av olika arbetsuppgifter 
kan slutanvändarens arbete förstås baserat på fyra principer, kontext, partnerskap, 
tolkning och fokus. När dessa fyra principer kombineras kan forskaren få en tydlig bild 
av slutanvändarens behov och användning. [29] 

Kontext  

Att möta slutanvändaren på sin arbetsplats och upptäcka de aktiviteter som användaren 
utför är det grundläggande kravet för en kontextuell undersökning. Genom att vara i 
slutanvändarens kontext, tillåts forskaren att samla pågående kunskap snarare än 
summerad kunskap, vilket genererar konkret data istället för abstrakt data. Den 
pågående kunskapen är värdefull eftersom intervjuaren får möjlighet att upptäcka 
strukturer i arbetet. De konkreta data tillgås genom att studera användaren i 
verkligheten, medan de abstrakta data ger en summering av aktiviteter. Människor är 
vana att summera och gör det ofta. Det innebär att vid en kontextuell intervju krävs att 
forskaren är uppmärksam på de signaler som användaren sänder ut när denne talar om 
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sitt arbete i abstrakt bemärkelse. Holtzblatt m.fl. beskriver hur en varningssignal kan 
vara kroppsspråk, handlingar och ord. Exempelvis då användaren lutar sig bakåt och 
sneglar uppåt taket är det viktigt att intervjuaren så snabbt som möjligt tar användaren 
tillbaka till verkligheten för att samla konkret data. Då användaren uttrycker ord som 
“generellt” eller “vanligtvis” kan det indikera att slutanvändaren återger abstrakt data. 
Om varningsklockor ringer kan intervjuaren ta hjälp av verkliga artefakter för att få 
användaren att återgå till sitt arbete. Genom att ställa frågor som “vad gör du den här 
morgonen?” och “kan du börja?” ökar möjligheten för att samla konkret data. [29] 

Partnerskap 

I det traditionella mästare- och lärlingsförhållandet blir lärlingen begränsad till att ställa 
ett fåtal frågor för att klargöra detaljer. Holtzblatt m.fl. menar att förhållandet leder till 
ett minskat utrymme för intervjuaren att ställa frågor. Motivet för intervjuaren är att 
observera arbetet och tillgå data som gör det möjligt att skapa ett system som stödjer 
användaren i sitt arbete. Det innebär att intervjuaren behöver uppnå ett förhållande som 
mer liknar ett partnerskap, snarare än att fullt agera utifrån rollen som lärling. När 
partnerskap uppnås blir användare och intervjuare tillsammans involverade i att 
identifiera arbetsstrukturer. [29] 

Tolkning 

Det är inte tillräckligt att observera och sedan enbart anteckna dessa observationer. 
Genom tolkning kan en slutanvändares ord och handlingar förstås i samspråk med 
forskaren. Tolkningen ger ytterligare möjlighet att identifiera omedvetna 
arbetsstrukturer i slutanvändarens arbete då forskaren kommunicerar hur denne 
uppfattar en slutanvändarens olika handlingar. Holtzblatt m.fl. menar att en nära relation 
och en öppen dialog mellan slutanvändare och intervjuare minskar risken för 
feltolkning. [29] 

Fokus 

Fokus definierar synsättet som intervjuaren antar när denne studerar användaren i 
arbetet. Genom att intervjuaren har tydligt fokus, kan konversationen styras. 
Intervjuaren behöver specifik information om ett visst arbete som användaren utför, och 
genom att fokusera konversationen kring områden som är centrala i arbetet kan den 
kontextuella undersökningen styras rätt. Olika individer ser olika saker. En intervjuare 
som fokuserar på detaljer inom ett specifikt område kan gå miste om detaljer inom ett 
annat område. Dock kan de olika områdena vara minst lika viktiga i användarens arbete. 
Att vara två intervjuare är därför fördelaktigt. [29] 

4.3.1 Urvalskriterier för slutanvändare 

Vid en kontextuell undersökning är ett av målen enligt Holtzblatt m.fl. att upptäcka 
likheter och mönster i arbetssätt hos olika slutanvändare. Detta kan uppnås genom 
kontextuella intervjuer hos flera slutanvändare med olika arbetssätt. [19] En 
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problematik som Ottersten och Berndtsson framhäver är att kontorsarbete vanligtvis har 
liknande arbetsmönster oavsett vilka olika typer av marknader man studerar. Därför är 
det intressant att lyfta fram andra faktorer som kan påverka en slutanvändares arbetssätt, 
så som tidigare kunskap, erfarenhet, arbetsuppgifter, användningsfrekvens och mål [17]. 
Beyer och Holtzblatt menar att affärsstrategi och affärskulturella skillnader påverkar en 
slutanvändares arbete [19], medan Gulliksen och Göransson tar upp faktorerna 
yrkeskategori och organisationsstorlek [15]. 

Organisationsstorlek operationaliseras i undersökningen som Systemets komplexitet och 
omfattning. Komplexiteten avgörs beroende på vilka olika kontakttyper som 
organisationen använder i Systemet. Omfattningen beror på antalet licenser som 
organisationen har i handläggarklienten respektive administratörsklienten. Affärsstrategi 
och mål operationaliseras som vilken typ av verksamhet en organisation bedriver, det 
vill säga om det är en privat aktör eller myndighet. Med den teoretiska bakgrunden i 
åtanke har följande sex faktorer som påverkar slutanvändares arbetssätt i 
administratörsklienten definierats: 

§ Befattning (vilken arbetstitel och vilka arbetsuppgifter personen utför) 
§ Erfarenhet (hur många år har personen arbetat med administratörsklienten) 
§ Användningsfrekvens (hur ofta använder personen administratörsklienten) 
§ Verksamhet (myndighet eller privat aktör) 
§ Komplexitet (vilka olika kontakttyper som organisationen använder i Systemet) 
§ Omfattning (antal licenser organisationen använder i Systemet) 

Faktorerna kan framhäva olika kategorier av slutanvändare och kan användas som 
utgångspunkt för att erhålla en bredare population av slutanvändare i urvalet. I tabell 3 
nedan kopplas de identifierade faktorerna till de teoretiska begreppen. 

Tabell 3. Operationaliseringstabell för urvalskriterier av slutanvändare 

Faktor Teoretiskt begrepp Innebörd 

Befattning Yrkeskategori, arbetsuppgifter Arbetstitel 

Erfarenhet Tidigare kunskap, erfarenhet Utbildning/bakgrund 

Användningsfrekvens Användningsfrekvens Hur många gånger klienten används i 
veckan  

Verksamhet Affärsstrategi, mål Privat aktör eller myndighet 

Komplexitet Organisationsstorlek Vilka olika kontakttyper  

 Omfattning Organisationsstorlek Antal licenser i handläggarklienten/ 
administratörsklienten 
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4.3.2  Val av slutanvändare 

Urvalet i undersökningen har baserats på olika faktorer, där den första faktorn är vilka 
delar i Systemet som slutanvändaren arbetar med. Då undersökningen syftar till att 
studera administratörsklienten, är således en grundläggande förutsättning att denna del 
av Systemet används. Därefter har urvalet baserats på slutanvändarens vilja att delta och 
avsätta tid. Kraljic förklarar hur graden av komplexitet hos en produkt har betydelse för 
vilken typ av relation som en leverantör etablerar med en kund [30]. Eftersom Systemet 
tillhandahåller en rad olika lösningar och delar har Leverantören olika nära kontakt 
beroende på hur många delar i Systemet kunden har valt att använda. Fördelar som 
effektiv kommunikation och etablerade ramar för ett fungerande samarbete skapas vid 
en nära relation mellan leverantör och kund [31]. Eftersom Leverantören har varierande 
kundrelationer baserades det första urvalet i undersökningen på vilka kunder som 
Leverantören har ett nära samarbete med.  

En i andra hand påverkande faktor i urvalet är de olika typerna av slutanvändare. För att 
täcka ett bredare spektrum av användning, har ett andra urval baserats på att försöka 
uppnå en jämn fördelning mellan olika kategorier av slutanvändare, enligt 
urvalskriterierna i avsnitt 4.3.1.  

Beyer och Holtzblatt menar att vid undersökningar som fokuserar på att upptäcka 
detaljer i arbetssätt snarare än en övergripande arbetsprocess, är ett rådligt mått på antal 
deltagare kring sex till tio stycken [19]. Uppfattningen och bilden av slutanvändares 
arbetssätt förändras under en kontextuell undersökning. Därför rekommenderar 
författarna att samtliga kontextuella undersökningar inte bokas direkt. Istället bör det 
insamlade materialet från de olika intervjuerna bearbetas kontinuerligt för att få en 
uppfattning kring vilka delar av information som är otydlig eller saknas. Holme och 
Krohn-Solvang menar att det går att upptäcka om undersökningen nått en punkt där 
tillräcklig information samlats [24]. Om det trots allt ändå uppstår luckor eller 
oklarheter i de insamlade data finns möjlighet att återuppta kontakten med 
slutanvändaren för att ställa ytterligare frågor och klargöra detaljer. I denna 
undersöknings intervjuades totalt sju slutanvändare. Dessa presenteras närmare i tabell 4 
nedan. Efter de sju intervjuerna genomförts, ansågs en mättnad på konkret data ha 
uppnåtts, i enlighet med Holme Krohn-Solvang [24]. Därmed ansågs fler kontextuella 
intervjuer överflödiga att genomföra då författarna fått en tydlig uppfattning och bild av 
slutanvändarnas situation. 
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Tabell 4. Undersökningens slutanvändare 

Slut-
användare Befattning Erfarenhet 

(år) 
Användnings-

frekvens 
Komplexitet 

(kontakttyper) 

Omfattning 
(Antal licenser för 

handläggarklienten/ 
administratörsklienten) 

Verksamhet 

A01 System-
administratör 

 
6 
 

dagligen 
telefon, e-post 

och chatt, 
återuppringning 

ca 440/35 privat 

A02 Teletekniker 14 dagligen 

telefoni, e-post, 
chatt, 

återuppringning, 
kampanj 

600/14 privat 

A03 
Affärsstöds- och 

utvecklings-
ansvarig 

<1 dagligen telefoni 30/2 privat 

A04 Avdelningschef 2 ca 1 gång/vecka telefoni 16/1 myndighet 

A05 Ansvarig för 
service desk 3 ca 2 ggr/vecka telefoni, 

återuppringning 45/2 myndighet 

A06 IT-support 3 ca 1 gång/vecka telefoni, 
återuppringning 45/2 myndighet 

A07 Operatör 10 ca 3 ggr/vecka telefoni 91/2 myndighet 

 

4.3.3  Tillvägagångssätt 

Under de kontextuella intervjuerna har intervjusituationen efterliknats den metod för 
kontextuell undersökning som presenterats av Holtzblatt m.fl. [29]. Ett par dagar innan 
intervjun ägde rum skickades e-post med en kortare beskrivning till användaren, där 
undersökningens syfte förklarades och metoden, kontextuell undersökning, beskrevs 
kortfattat. Utskicket återfinns i appendix A. Användaren uppmanades, om möjligt, att 
motta intervjuarna i sin normala arbetssituation samt att inte städa arbetsplatsen innan 
besöket. I informationen ombads även användaren att spara arbetsuppgifter till besöket, 
detta för att uppnå insamling av konkret data som beskrivits av Holtzblatt m.fl. [29]. 
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Begreppet essentiella funktioner är de viktigaste funktionerna för slutanvändare i arbetet 
i administratörsklienten.  

Innan den kontextuella intervjun påbörjas bör de som intervjuar kort presentera sig 
själva och syftet med intervjun för slutanvändaren. Förfrågan om att få spela in 
intervjun tas även upp i samband med introduktionen, för att försäkra sig om att 
slutanvändaren inte motsätter sig. Det är även viktigt att klargöra att allt material från 
intervjun kommer att återges anonymt. [29]  

Under intervjun antecknas allt som sker under intervjutillfället i ett anteckningsblock. 
Att skriva på en bärbar dator är inte att föredra, då det kan skapa en barriär mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Artefakter, det vill säga objekt som slutanvändaren 
använder sig av i sitt arbete, bör noteras. Detta kan antingen göras genom att rita av 
objekten i blocket eller fotografera dem. [29] Undersökningen genomfördes hos 
slutanvändare och i samtliga fall fanns möjlighet att träffa användarna på sin arbetsplats. 
För att undvika att missa information har stödanteckningar förts under samtliga 
intervjuer. Vidare spelades alla intervjuer, efter slutanvändarnas medgivande, in.  

När intervjuaren upplever förvåning eller oklarheter är det viktigt att inte låta dessa 
varningsklockor gå obemärkt förbi. Då intervjuaren nickar, bekräftar denne att den 
uppfattar vad slutanvändaren beskriver och kopplar den till att stämma överens med sin 
egen erfarenhet. Det innebär en risk, och istället för att fortsätta nicka bör intervjuaren 
försöka se på situationen som om den vore helt ny. Därefter ställa sig frågorna; “Gjorde 
slutanvändaren verkligen det?” och “Varför?” Intervjuaren ska sträva efter att söka 
vägar som leder till att det som användaren faktiskt gör skiljer sig från vad intervjuaren 
förväntar sig. Vid tillfällen då slutanvändaren gör eller säger något som intervjuaren inte 
förstår är det viktigt att intervjuaren omfamnar situationen och ser det som en möjlighet 
att lära. Intervjuaren ska alltid ställa frågor för att inte riskera att förlora kontroll över 
situationen. [29]  

Efter att ha avslutat den kontextuella intervjun, har kortare frågor ställts till samtliga 
slutanvändare för att få en bild av deras uppfattning av klienten. Frågorna redovisas i 
tabell 5. Vid samtliga besök var användarna välkomnande och positiva till att få 
medverka i undersökningen. Längden för varje intervju varierade i tid och pågick från 
45 minuter till två timmar. 
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Tabell 5. Avslutande frågor efter kontextuell intervju 

Fråga 

Hur bra anser du att klienten svarar till dina behov på en skala 1-7?  
1 som dåligt och 7 som bra. 
 
Om du skulle betygsätta administratörsklientens användbarhet, i den aspekten att du 
kan arbeta problemfritt i programmet samt att programmet är lätt att förstå?  
Betygsätt på en skala 1-7, 1 som dåligt och 7 som bra. 
 
Vilka funktioner i klienten anser du är essentiella för dig? 
 
Vad för typ av svårigheter stöter du på i administratörsklienten? 

 

4.3.4 Validitet hos den kontextuella undersökningen 

För att validera resultaten från de kontextuella intervjuerna utfördes telefonintervjuer 
med ytterligare kunder till Leverantören. Detta för att undersöka om bilden av 
användningen som framkommit under de kontextuella undersökningarna kan anses 
representativ för ett större antal användare. Frågorna som ställdes under 
telefonintervjuerna presenteras i tabell 6 nedan. Totalt tillfrågades elva kunder att 
medverka som valdes ut av Leverantörens representant. 

Tabell 6. Valideringsfrågor som ställdes under telefonintervjuerna. 

Fråga 

Hur ofta arbetar du i administratörsklienten? 

Vilka funktioner anser du är essentiella för dig i administratörsklienten? 

Hur bra anser du att klienten svarar till dina behov på en skala 1-7?  
1 som dåligt och 7 som bra 

Om du skulle betygsätta administratörsklientens användbarhet, i den aspekten att du kan arbeta 
problemfritt i programmet samt att programmet är lätt att förstå?  
Betygsätt på en skala 1-7, 1 som dåligt och 7 som bra 

Vad för typ av svårigheter stöter du på i administratörsklienten? 

Finns det, enligt dig, några eventuella förbättringsmöjligheter av klienten? 
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4.4 Behandling av data 

4.4.1 Tolkningssessioner 

Data från de kontextuella intervjuerna har efterbehandlats i så kallade 
tolkningssessioner. Enligt Holtzblatt m.fl. beskrivs en tolkningssession som ett tillfälle 
då data från en kontextuell intervju behandlas för att skapa en gemensam uppfattning 
om användandet bland tolkningssessionens deltagare. Huvudfokus under sessionerna är 
att diskutera vad som hände under den kontextuella intervjun och hur det är relevant i 
sammanhanget. Under sessionerna skapas så kallade användarnotiser, där en 
användarens handlingar och de bakomliggande intentionerna för en handling noteras 
koncist [29].   

Användarnotiserna bör innehålla tolkningar av händelser, användning av artefakter, 
problem och möjligheter. Även designidéer, användarcitat och frågor kan antecknas 
med på användarnotiserna. Ytterligare har så kallade workarounds, steg som utförs av 
slutanvändare för att kringgå begränsningar i ett system, identifieras på notiser under 
tolkningssessionerna. Vanligen kan slutanvändare inte själva förklara när de gör 
workarounds, eftersom det har blivit en daglig rutin. Kontextuella intervjuer kan därför 
vara en effektiv metod för att upptäcka dessa [32]. På notiserna beskrivs även vem som 
utförde den handling som notisen berör, men för att bevara anonymiteten har 
namnkodning använts. I undersökningens tolkningssessioner har kodnamn av typen 
A01 (Användare 1) använts.    

Det minsta antalet deltagare att delta i en tolkningssession är två, då det möjliggör för 
olika åsikter och en diskussion om vad som är relevant [29]. Samtliga 
tolkningssessioner har genomförts av studiens två författare. Om tolkningssessionen 
utförs mer än 48 timmar efter en intervju bör deltagarna lyssna på inspelningen av 
intervjun innan sessionen påbörjas [29]. Om det har gått mindre än 48 timmar behövs 
ingen genomgång. Alla tolkningssessioner genomfördes inom 48 timmar efter de 
kontextuella intervjuerna, under vilka båda undersökningens författare närvarade. Trots 
att det inte krävdes, spelades materialet ifrån intervjuerna upp vid tolkningssessionens 
start i syfte att fräscha upp minnet hos de båda författarna. En tolkningssession bör i 
regel pågå under lika lång tid som den kontextuella intervjun. Vidare bör en två timmar 
lång intervju generera mellan 50-200 användarnotiser [29]. Totalt erhölls mellan 30 till 
40 användarnotiser från respektive kontextuell intervju under tolkningssessionerna. 
Tolkningssessionernas längd varierade mellan en till två timmar.  

4.4.2 Skapande av arbetsmodeller 

För att skapa struktur i data från olika kontextuella intervjuer kan arbetsmodeller 
användas. Modellerna fokuserar på olika aspekter i användningen. I denna studie har de 
två arbetsmodellerna en och artefaktmodellen valts ut. Sekvensmodellens syfte är att 
dokumentera ordnade steg som en slutanvändare tar vid utförande av en uppgift i sitt 
arbete, och är en nyckelmodell inom kontextuell design [29]. Att använda modellen 
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anses lämpligt eftersom den framhäver steg i användning och de funktioner som 
används i administratörsklienten i respektive steg. Sekvensmodellerna kan därför 
användas i undersökningen för att framhäva vilka funktioner som är viktiga för 
slutanvändarna. Eftersom de kontextuella intervjuerna pågår i två timmar under vilka 
samtliga slutanvändare uträttar sina vanliga arbetssysslor, kan en funktion som ofta 
förekommer i sekvensmodellerna anses vara en viktig funktion för slutanvändarna. De 
funktioner som förekommer ofta i sekvensmodellerna kan anses vara de mest 
essentiella. I modellerna framhävs även eventuella sammanbrott och workarounds som 
sker i slutanvändarnas arbete, något som kan underlätta i bedömningen av klientens 
användbarhet.  

För att ytterligare komplettera med förståelse för användning i klienten kan 
artefaktmodellen belysa vilka artefakter som nyttjas. Genom att använda både 
sekvensmodellen och artefaktmodellen kan artefakterna som används vid ett visst steg 
och tidpunkt i användningen identifieras. Det bidrar till en bättre helhetsbild av 
slutanvändarens arbetssätt och förklarar när och varför artefakterna är viktiga för 
slutanvändaren.  

Sekvensmodellen 

Sekvensmodellen skapas under tolkningssessionen, där användarens aktiviteter 
identifieras och behandlas. En ny sekvens skapas för varje ny uppgift en användare 
utför under intervjutillfället. Varje slutanvändare genererar i regel några stycken 
sekvenser. En sekvens består av ett steg (en uppgift), utlösare (situation som triggar 
användaren att utföra uppgiften) och avsikt (anledningen till att användaren utför 
uppgiften). Varje sekvens ska numreras med användarens kodnamn.  Den första 
slutanvändaren benämndes till exempelvis med kodnamn A01. Sekvensen påbörjas med 
att användarens avsikt beskrivs, till följt av vad som utlöste att användaren påbörjade 
arbetet med uppgiften. Efter avsikt och utlösare antecknas de olika stegen som 
användaren genomförde för att nå målet. I sekvensmodellen beskrivs även så kallade, 
Break Downs (BD), vilka sker då användaren utifrån sitt perspektiv, av någon anledning 
inte kan utföra en viss uppgift [29]. Totalt skapades 18 sekvensmodeller från de sju 
kontextuella intervjuerna. Varje slutanvändare genererade mellan en till fyra sekvenser 
var.  

Artefaktmodellen 

Artefaktmodellen används för att fånga olika föremål som slutanvändaren använder i 
sitt arbete. Exempel på artefakter kan vara telefon, kalender, notislappar eller Microsoft 
Office produkter. Samtliga artefakter antecknas på notiser under tolkningsessionen. 
Artefaktens notislapp märks med användarkod, datum för tolkningssessionen samt med 
information om vilken typ av indata artefakten kräver. Ytterligare finns en beskrivning 
av vad artefakten används till, och hur den används med på notisen. Notislappar med 
artefakter placeras i närhetsdiagrammet bredvid de olika stegen eller områden där de har 
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använts. [29] Totalt noterades 13 artefakter som slutanvändarna på olika sätt använde i 
sitt arbete i klienten.  

4.4.3 Närhetsdiagram 

Efter genomförande av samtliga tolkningssessioner påbörjades processen att skapa ett 
närhetsdiagram. Enligt Holtzblatt m.fl. är skapandet av ett närhetsdiagram det mest 
effektiva sättet att urskilja en användarpopulations behov och användning [29]. 
Diagrammet är ett verktyg som används inom användarcentrerad design för att skapa 
struktur i en stor mängd komplex data, som vanligen erhålls vid kontextuella intervjuer. 
Det bygger på användarnotiser från tolkningssessioner, och kan beskrivas som en 
hierarkisk representation över slutanvändares arbete [29]. Med hjälp av 
närhetsdiagrammet kan klientens användbarhet kartläggas ytterligare, eftersom de 
behov som slutanvändarna har kan identifieras i diagrammet. 

Vanligtvis består ett närhetsdiagram av data från åtta till tio användare, från två till tre 
organisationer och är uppbyggt av totalt 500-1000 användarnotiser [29]. 
Närhetsdiagram skapades av de två session- och intervjudeltagarna, tillika studiens 
författare, och presenteras i resultatet. 

Skapandet av närhetsdiagrammet 

Undersökningens närhetsdiagram har skapats i enlighet med Holtzblatt m.fl. [29]. 
Samtliga användarnotiser delades upp mellan de två medverkande i byggandet av 
närhetsdiagrammet. Notislappar innehållande workarounds, sammanbrott och artefakter 
behandlades inledningsvis separat eftersom dessa, enligt metoden, ska placeras ut sist i 
diagrammet [29]. 

Närhetsdiagrammet byggdes nedifrån och upp genom att skapa kolumner med notiser 
som behandlar samma tema. Den första notisen som påbörjar en kolumn får inte vara en 
designidé eller fråga [29]. Samtliga användarnotiserna sorterades in i kolumner och när 
en notis inte passade in i en befintlig kolumn, skapades en ny. Ovanför de olika 
kolumnerna skapades blåa etiketter, där temat i respektive kolumn noterades. De blåa 
etiketterna bör skrivas i jag-form från slutanvändarna. Syftet med de blåa etiketterna är 
att den som studerar närhetsdiagrammet inte ska behöva läsa de underliggande 
användarnotiserna [29]. Efter att samtliga användarnotiser placerats i kolumner och 
tilldelats sammanfattande blå notiser, kontrollerades dessa noggrant, för att försäkra 
författarna om att alla användarnotiser tillhörde rätt gruppering, samt att de blåa 
lapparna som skapats reflekterade innehållet på samtliga användarnotiser i respektive 
kolumn. En kolumn bör bestå av tre till sex användarnotiser, och om den innehåller mer 
än så bör kolumnen delas upp då den troligtvis innehåller mer än ett tema [29]. Genom 
att gå igenom diagrammet kunde kolumnerna ytterligare delas upp och nya blåa etiketter 
skapades.  
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I nästa steg i byggandet av diagrammet kategoriserades de blåa etiketterna under rosa 
etiketter i större teman. De rosa etiketterna framhäver teman i de blåa lapparna 
nedanför, och beskriver mer detaljerat kring vilka delar och funktioner som används i 
klienten. Även de rosa etiketterna noteras utifrån slutanvändaren perspektiv. En 
tumregel är att varje rosa etikett ska ha 2 till 6 blåa etiketter under sig. Efter 
grupperingen av samtliga blåa etiketter under de rosa, skapades de slutliga gröna 
etiketterna. Syftet med de gröna etiketterna är att fånga kärnan i slutanvändarnas arbete. 
De gröna lapparna sammanfattar de viktiga delarna i de rosa lapparna och är av mer 
abstrakt karaktär. [29] Dessa har skapats i linje med undersökningens fokus, för att 
belysa centrala delar i användning och viktiga funktioner för slutanvändare. Som sista 
steg i skapandet av närhetsdiagrammet kategoriserades de rosa etiketterna under 
lämpliga gröna etiketter. För en bild av närhetsdiagrammets struktur, se figur 3. 

 

    Figur 3. Närhetsdiagrammets struktur och uppbyggnad 
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5 Resultat 
Resultatet presenteras i kronologisk ordning och inleds med en sammanfattning av 
utvecklingsteamets intervjuer i tabell- och textform. Därefter presenteras resultatet från 
de sju kontextuella undersökningarna i form av text och tabeller. Avslutningsvis återges 
en kortare sammanfattning av resultatens validitet.  

5.1 Utvecklingsteamet 

Resultatet från intervjuerna med utvecklingsteamet presenteras i följande stycke baserat 
på vilket område de berör. 

5.1.1 Behov- och användbarhetstabell 

Tabell 7. Samtliga ur utvecklingsteamets uppfattning om slutanvändarnas behov och 
användbarhet  

Intervjuperson 

Kunskap om 
slutanvändares 
arbete i klienten 

(skala 1-7) 

Hur bra svarar 
klienten till 

slutanvändares 
behov (skala 1-7) 

Klientens 
användbarhet 

för 
slutanvändarna 

(skala 1-7) 

Befattning 

Utvecklare 1  3 5 4 Utvecklare och 
systemintegratör 

Utvecklare 2 6 2 3 Testledare  

Utvecklare 3 3 7 4,5  
Utvecklare/ 

Produktansvarig för 
klienten 

Utvecklare 4  5 5,5 2 Utvecklingsledare 

Utvecklare 5  3,5 6 3 Chef för 
kundleverans 

Utvecklare 6  3 5 3 Konstruktionsledare 

Utvecklare 7  6 5 3 Senior 
Projektledare 

 

5.1.2 Viktiga funktioner 

De flesta i utvecklingsteamet är överens om att de essentiella funktionerna i 
administratörsklienten är de som berör slutanvändarnas dagliga rutiner. De är av 
uppfattningen att de flesta slutanvändare använder funktionen där användarkonton 
administreras, där ingår, lägg till användare, hantera användare genom att lägga till och 
ändra kompetenser och delområden. Fem av utvecklarna nämner att ändring av 
öppettider är essentiellt för användarna och tre personer förklarar att det är vanligt att 
slutanvändare lägger till anknytningar i klienten. Majoriteten av utvecklingsteamet har 
uppfattningen att slutanvändarna sällan hanterar kärnfunktioner som klienten 
tillhandahåller i dialogflödet. Endast två av utvecklarna nämner att en viktig funktion 
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för många slutanvändare återfinns i dialogflödet, vilket är att hantera fraser. 
Kampanjkonfigurering nämns även av två personer i utvecklingsteamet som en funktion 
slutanvändare ofta använder. Samtidigt framhäver dessa att de anser att 
kampanjkonfigurering är en relativt komplicerad och svårhanterlig del av klienten. 
Teamet har en gemensam uppfattning om att slutanvändare sällan eller aldrig hanterar 
systemparametrar, även om en person i teamet är av en annan åsikt och förklarar att 
slutanvändare hanterar systemparametrar. 
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Tabell 8. Rangordning av de essentiella funktionerna för slutanvändarna enligt 
utvecklingsteamet. Presenterade i tabellen enligt nedstigande ordning. 

Rank Funktion Beskrivning 

Antal 
utvecklare 

som uppfattar  
funktionen 

som essentiell 

Kategorisering 
viktighetsgrad 

1 
användare 

àanvändarkonton 
 

administrera användarkonton 7 hög 

2 
styrning 
à schema 

 
ändra öppettider 5 hög 

3 
styrning 

à styrning av kontakter 
 

styra kontakter 4 måttlig 

4 
styrning 

à dialogflödet 
 

hantera dialogflödet 3 måttlig 

5 

media 
à telefoni 

à anknytningar 
 

lägg till nummer 3 måttlig 

6 

organisera 
à köer och väntelistor 

à köer 
 

administrera köer 2 låg 

7 

media 
à utgående telefoni 

à kampanjer 
 

kampanjkonfigurering 2 låg 

8 

styrning 
à dialogflödet 
à frasobjekt 

 

hantera fraser 2 låg 

9 

statistik 
à tröskelvärden för 

servicenivåer 
 

ändra servicenivå 1 låg 

10 
media 
à chatt 

 
konfigurera chatt 1 låg 

11 media 
à e-post konfigurera e-post 1 låg 

12 
 

systemparametrar 
 

konfigurera systemparametrar 1 låg 

13 
organisera 

à delområden 
 

skapa delområde 1 låg 

14 

organisera 
à grupper och kompetenser 

à kompetens 
 

skapa kompetens 1 låg 

15 
styrning 
à schema 

à undantagsdatum 
skapa undantagsdatum 1 låg 
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I tabell 8 har de funktioner som uppkommit under intervjuerna med utvecklarna 
kategoriserats in i tre grupper, beroende på antalet utvecklare som svarade att 
funktionerna var viktiga för slutanvändarna. De funktioner som nämndes av fem till 
samtliga (sju) utvecklare har kategoriserats att ha en hög viktighetsgrad. De funktioner 
som har nämnts av tre till fyra utvecklare kategoriseras ha måttlig viktighetsgrad. 
Slutligen kategoriseras de funktioner som nämnts av en till två utvecklare att ha låg 
viktighetsgrad.   

5.1.4 Svårigheter 

Alla i utvecklingsteamet är eniga om att administratörsklienten är stor och komplex. De 
menar att eftersom den är så omfattande blir den svår att överblicka. Flera personer i 
teamet tror att slutanvändare kan uppleva svårigheter att hitta i administratörsklienten. I 
samband med detta nämner flera personer att mer stöd till användaren i de olika delarna 
i klienten skulle göra det enklare för en slutanvändare att hitta, exempelvis genom 
interaktiva lathundar.  

Ett par intervjupersoner beskriver också att administratörsklienten kräver att olika 
uppgifter utförs i en viss ordning, något som de misstänker är svårt för en slutanvändare 
att förstå. Någon förklarar att även om en slutanvändare vet vad de vill uppnå och vad 
de har för mål, kan vägen dit kantas av svårigheter eftersom användaren måste utföra 
vissa funktioner i den specifika ordning som administratörsklienten kräver. Om 
slutanvändaren glömmer att utföra en viss uppgift måste användaren i vissa fall avbryta 
och börja om från början. Administratörsklienten tillåter inte att en slutanvändare sparar 
konfigurering som inte är slutförd. Ordningen baseras på de bakomliggande tekniska 
begränsningarna, som till exempel klientens modala fönster. Enligt flera personer i 
utvecklingsteamet ställer de modala fönstren till problem för slutanvändaren, eftersom 
det kräver att ett fönster stängs ned för att det ska gå att öppna ett annat. 

5.2 Slutanvändarna 

I följande avsnitt presenteras de kontextuella intervjuer som genomförts hos 
slutanvändare i kronologisk ordning. Detta med syfte att ge läsaren en tydligare bild av 
deras situation och förståelse för hur organisationens verksamhet påverkar 
slutanvändarens arbete. Dessa redogörelser återföljs av en behov- och 
användbarhetstabell för att presentera slutanvändarnas betygsättning för behov- och 
användbarhet i klienten. Efter detta följer ett avsnitt där resultaten från de två 
arbetsmodellerna presenteras, samt en presentation av de centrala delarna i 
närhetsdiagrammet. Avslutningsvis återfinns ett stycke med resultatet från de 
telefonintervjuer som utförts för att undersöka validiteten i de data som har samlats 
under de kontextuella intervjuerna. 
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5.2.1 Presentation av slutanvändare och respektive organisationer 

Slutanvändare A01  

A01 arbetar som systemansvarig på en privat bank- och försäkringskoncern med över 
2500 anställda. Han arbetar i administratörsklienten under större delen av dagarna, och 
har sex års erfarenhet av klienten. Som systemansvarig är hans främsta uppgift att se till 
att den dagliga driften av Systemet fungerar. Han är ansvarig för att det skapas struktur i 
Systemet och att flödena som organisationen använder styrs till rätt handläggare. 
Eftersom rollen innebär ansvar för hela organisationen fungerar han även som stöd när 
det gäller administration och framtagning av statistik.  

Organisationen använder de fyra olika kontakttyperna telefoni, e-post, chatt och 
återuppringning i Systemet. A01 förklarar att de ska uppdatera till den senaste versionen 
av Systemet under nästkommande månad, och är medveten om att de använder en äldre 
version. A01 använder alltid två administratörsklienter samtidigt i sitt arbete för att 
kringgå begränsningarna som orsakas av de modala fönstren.  

Arbetsuppgifterna för A01 initieras ofta genom att ärenden inkommer via e-post eller 
samtal från olika delar av organisationens delområdesansvariga, teamledare eller 
handläggare. A01 berättar att akuta förändringar ibland måste utföras, till exempelvis att 
styra om inkommande samtal till ett annat nummer på grund av tekniska problem med 
telefonerna på en avdelning. Andra uppgifter som han utför är att ändra 
frasmeddelanden som spelas upp.  Detta sker till exempelvis när han måste stänga ned 
en kö för en del av kundtjänsten eftersom avdelningen sitter upptagna i möte. 

A01 är mycket nöjd med Systemet och förklarar att han tycker att 
administratörsklienten är komplett. Han förklarar att en av Systemets starkaste fördelar 
är att han har möjlighet att göra mycket själv. Han framhäver att han har förstått den 
“röda tråden” i klienten. Det som han påpekar som negativt i administratörsklienten är 
att han i vissa fall upplever en viss begränsning. Han skulle vilja kunna göra ännu mer 
själv, till exempelvis skapa nya frasplatser i Systemets dialogflöden.  

Slutanvändare A02  

A02 arbetar på ett stort privat försäkringsbolag med över 2000 anställda. Han har 
befattningen teletekniker och har arbetat med administratörsklienten i 14 år. Han arbetar 
dagligen i klienten, under större delen av dagen. De främsta uppgifterna han har som 
teletekniker är att sköta driften av Systemet som används i organisationens verksamhet i 
Sverige, Norge och Danmark. Ofta utför han felsökningar i sitt arbete, där han 
exempelvis undersöker varför vissa handläggare inte kan motta samtal.  

Organisationen använder alla kontakttyper som Systemet tillhandahåller, det vill säga 
telefoni, e-post, chatt, återuppringning och kampanj. Han påpekar att han alltid har 
minst två administratörsklienter öppna när han arbetar eftersom han alltid vill ha 
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tillgång till dialogflödesfönstret. Detta beror på att det tar en lång tid för klienten att 
ladda dialogflödet eftersom organisationen har så pass många olika flöden. 

Arbetsuppgifterna för A02 initieras genom att ärenden inkommer via ett ärendeverktyg 
som organisationen nyligen installerat. A02 förklarar att all information måste beskrivas 
utförligt i ärendeverktyget, vilket underlättar hans arbete.  

Det flesta uppgifter som A02 hanterar i administratörsklienten är att kontrollera och se 
över konfigurationer gällande Systemet. Han förklarar att han utnyttjar funktionen för 
att skapa undantagsdatum i scheman för att exempelvis stänga ned kundtjänsten under 
en röd dag. Ibland behöver han göra akuta ändringar i schemat och gör då detta genom 
att stänga ned en del av kundtjänsten i schemats veckovy. Om han får in ärenden i god 
tid använder han istället funktionen för att skapa undantagsdatum i schemat. Ibland 
använder han funktionen för inloggningsmeddelande till handläggare. A02 förklarar att 
användarkonton och kompetenser som är kopplade till rätt handläggare är något som 
han dagligen använder, då han ofta utför uppgifter gällande felsökningar för att 
kontrollera detta. Dessutom skapar A02 nya dialogflöden till organisationen. För att 
göra det måste A02 först skapa testflödesanläggningar som han sedan kontrollerar 
genom att själv ringa in till det nummer han skapat ett flöde till, och utföra olika 
menyval. Oftast använder A02 en befintlig flödesanläggning, duplicerar den och 
modifierar de fraser och menyval som behövs i flödet för att de ska stämma med 
dokumentationen som han har fått. 

A02 är nöjd med Systemet och har efter många års arbete i administratörsklienten en 
djup kunskap om samtliga delar i klienten. Han förklarar att de begränsningar han 
upplever är främst att arbetet i klienten ibland blir “hoppigt”. Han hänvisar till att det är 
svårt när man är inne i dialogflöden och vill till styrningen eftersom de ligger i en annan 
del av klienten. Det skulle vara bättre om de här delarna var sammankopplade för att 
skapa ett mer sammanhängande arbete. En annan sak som han påpekar är begränsningen 
av antalet tecken i ärendetyper. Han skulle gärna vilja ha möjlighet att göra längre 
beskrivningar för att underlätta i arbetet.  

Slutanvändare A03 

A03 arbetar på en stor svensk återförsäljare av transport- och personbilar med cirka 500 
anställda. Han har arbetstitel affärsstöd- och utvecklingsansvarig, och arbetar någon 
timme per dag i administratörsklienten. Han har arbetat med klienten under åtta 
månader och har under den här tiden varit med vid driftsättning och uppstart av hela 
Systemet då organisationen nyligen börjat använda det. Organisationen har telefoni som 
enda kontakttyp i Systemet. A03 arbetar i en administratörsklient, och framhäver att han 
fortfarande inte hunnit sätta sig in i alla delar av klienten eftersom Systemet nyligen 
sattes i drift. A03 påpekar att han är mån om att alla nya förändringar och uppdrag som 
han hanterar i klienten ska vara genomtänkta. Han är noga med att se till att det finns 
struktur och konsistens i namnsättning, till exempelvis när han skapar nya delområden 
och kompetenser. Detta, förklarar han, för att fler personer ska ha möjlighet att hitta och 
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arbeta i klienten i framtiden. Organisationens verksamhet präglas för närvarande av en 
ökad tillväxt, och A03 berättar att fler anställda kan behöva arbeta i 
administratörsklienten.  

De uppgifter som A03 utför i administratörsklienten initieras i dagsläget ofta efter 
möten där A03 i samråd med organisationens ledning beslutar om förändringar eller 
olika uppgifter som A03 behöver utföra i administratörsklienten. Det har varit mycket 
fokus på att organisera köer och väntelistor eftersom Systemet nyss börjat användas. Då 
får han hantera uppgifter i användarkonton och styrning av kontakter samt se över 
villkor för när inkommande samtal förflyttas från en samtalskö till en annan inom 
organisationen. Det händer också att en handläggare upplever problem vid inloggning 
och kommer till A03 personligen och ber om hjälp. Vid dessa tillfällen kontrollerar A03 
att handläggaren har rätt typ av kompetenser som krävs. I övrigt hanterar A03 uppgifter 
som ändring i öppettider för kundtjänsten, till exempelvis i samband med röda dagar när 
handläggare är på ledighet. När de skulle marknadsföra ett julerbjudande fick A03 även 
i uppgift att ändra den fras som spelades upp i vissa delar av kundtjänsten.  

A03 är nöjd med administratörsklienten och förklarar att han tycker att den är relativt 
enkel när man förstått sig på helheten och kopplingen till hela Systemet. Han förklarar 
att som nybörjare var det ibland svårt att hitta i administratörsklienten eftersom den är 
komplex. I början var det många inkommande samtal som hamnade hos fel 
handläggare, men nu har han fått klart för sig hur kompetenser fungerar. A03 förklarar 
vidare att en del som han saknar i administratörsklienten är möjligheten att kontrollera 
hur många licenser organisationen använder. Eftersom organisationen anställer mycket 
ny personal vill han ha tillgång till information om hur nära licensgränsen 
organisationen befinner sig, innan en handläggare får ett felmeddelande vid 
inloggningsförsök.  

Slutanvändare 04 

A04 arbetar på en fackförening med cirka 170 anställda. Hon har befattningen 
avdelningschef och arbetar i administratörsklienten någon gång i veckan, men påpekar 
att ibland går det flera veckor mellan de gånger som hon öppnar klienten.  

Organisationen har kontakttypen telefoni. De uppgifter som A04 hanterar i 
administratörsklienten är främst att kontrollera att alla handläggare har möjlighet att 
besvara samtal i den kö som organisationen använder. Då det är en mindre organisation 
med låg personalomsättning, är det sällan hon behöver lägga till nya användare i 
Systemet. Hon beskriver att de uppgifter som hon främst hanterar är att lägga upp ny 
anknytning så att handläggare kan besvara samtal via mobiltelefon. Det händer ibland 
att handläggare meddelar A04 personligen eller via e-post att de inte kan logga in med 
sin mobil för att arbeta i handläggarklienten. A04 ser då till att handläggaren får ett nytt 
lösenord. A04 förklarar också att hon ändrar kundtjänstens öppettider, vid till exempel 
röda dagar, genom att skapa undantagsdatum i schemat. När ny personal tillkommer 
lägger hon även till nya användare, även om det inte sker så ofta.   
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A04 uttrycker att hon är nöjd med administratörsklienten, men förklarar att hon sällan 
arbetar i den och inte använder alla delar. Hon förklarar att det ibland är “svårt att hitta i 
djungeln”, men lägger till att klienten förmodligen är väldigt bra för de som använder 
alla funktioner. A04 säger att hon ibland har svårt att komma ihåg hur hon ska utföra 
vissa uppgifter. Hon förklarar vidare att manualen är så pass omfattande att hon helst 
inte sätter sig och letar instruktioner där när hon inte kommer vidare. Då kontaktar hon 
istället Leverantören för att få hjälp.  

Slutanvändare 05 

A05 arbetar på en kommunal myndighet med ca 100 anställda, och har jobbat i 
administratörsklienten i tre år. Hon har befattningen Service Deskansvarig, och arbetar 
som funktionsansvarig för IT-supportavdelningen där hon utför arbetsuppgifter i 
administratörsklienten ungefär två gånger i veckan. De uppgifter hon hanterar i 
administratörsklienten berör den dagliga driften av organisationens verksamhet.  

Vanliga förfrågningar som hon behöver utföra i administratörsklienten är att kontrollera 
att olika inkommande samtal styrs till rätt avdelning. En del av organisationens 
avdelning hanterar tidskritiska samtal som inkommer, och det är viktigt att dessa samtal 
har högsta prioritet och alltid besvaras av handläggare under dygnets alla timmar. Hon 
kontrollerar tröskelnivåerna för inkommande samtal i Systemet för att se till att de 
samtal som behöver besvaras omedelbart kommer fram till en handläggare. Andra 
uppgifter som A05 utför i klienten är att stänga ned delar av organisationens verksamhet 
i samband med möten eller utbildningar som inträffar. Detta gör hon genom att skapa 
undantagsdatum i scheman. Ofta finns det redan passande undantagsdatum, vilket 
innebär att A05 endast behöver uppdatera datumet. A05 lägger även till användare i 
Systemet, anknytningsnummer och lösenord till handläggare som ska arbeta via mobil i 
kundtjänsten. A05 administrerar även telefonboken, i vilken hon ibland måste uppdatera 
telefonnummer som handläggarna behöver ha tillgång till.  

A05 menar att hennes arbetsbelastning ökar när Leverantören utför uppdateringar av 
Systemet. Eftersom vissa avdelningar i organisationens verksamhet har öppet dygnet 
runt, händer det att handläggare som arbetar under tillfällen då Leverantören utför 
uppdateringar kastas ut när de arbetar. A05 mottar då ofta felanmälningar från de 
drabbade handläggarna, och försöker hantera dem i samråd med Leverantören för att 
undvika samma problem i framtiden.  

De uppgifter som A05 ska utföra i administratörsklienten initieras främst genom att A05 
går in i organisationens ärendeverktyg. Hon beskriver att alla ärenden ska hämtas 
därifrån men att vissa anställda på organisationen tycker att systemet är krångligt och 
därför istället väljer att skicka e-post istället. Vid dessa tillfällen behöver hon ofta ta 
kontakt med den person som skickat e-posten för att få tillgång till ytterligare 
information.  
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A05 anser att administratörsklienten är funktionsrik, och hon säger att hon skulle vilja 
lära sig mer för att kunna använda de olika delarna av klienten på ett bättre sätt. Det hon 
framhäver som begränsande i klienten, är att hon ibland inte har möjlighet att utföra 
vissa ändringar och måste kontakta Leverantören. Hon vet inte om det beror på att 
hennes behörigheter i Systemet är begränsade. Den del som hon upplever som svårast 
att hantera i administratörsklienten är tidsstyrningen av fraser. Dessutom framför hon att 
logiken i trädstrukturen i dialogflödena är otydlig.  

Slutanvändare A06 

A06 arbetar som systemförvaltare på samma organisation som A05, och har cirka tre års 
erfarenhet av administratörsklienten. A06 arbetar främst med felanmälningar som 
inkommer, men har även hand om vissa delar i administration av kundtjänsten. När A05 
inte är på plats delegeras även hennes arbetssysslor till A06. A06 förklarar att hon inte 
arbetar så mycket i klienten, kanske någon gång i veckan.    

Uppgifter som A06 utför i klienten kan bland annat vara att administrera 
användarkonton, ändra lösenord till en handläggare och lägga upp nytt telefonnummer 
under anknytningar. Ibland är hon inne i dialogflödet, exempelvis när en del av 
kundtjänsten ska stängas ner under en kort period. A05 har då gjort en lathund som A06 
följer när hon är inne i dialogflödet, eftersom hon inte är så van vid att administrera det. 
A06 säger att hon även är inne i schemat och stänger ner kundtjänsten under exempelvis 
röda dagar eller möten. När A06 stänger ner kundtjänsten använder hon sig inte av 
undantagsdatum utan stänger istället ned det ordinarie schemat. Detta innebär att hon 
måste påminna sig själv om att ändra tillbaka i schemat när stängningen har ägt rum.   

A06 säger att hon önskar att klientens huvudmeny alltid kunde finnas tillgänglig, så att 
hon inte behöver trycka ned de modala fönstren för att kunna orientera sig i klienten. 
Hon är trots detta nöjd med klienten, även om hon tycker att den skulle kunna vara mer 
lättanvänd i dialogflödet. A06 påpekar även att det borde finnas mer utrymme i 
textrutan för beskrivningarna av fraser så att allt som meddelas i frasen står med i 
beskrivningen.  

Slutanvändare A07 

A07 arbetar på en svensk myndighet med 850 anställda som operatör. I hennes 
arbetsuppgifter ingår bland annat att administrera Systemet via administratörsklienten. 
A07 har arbetat med klienten i minst tio år, och använder den cirka tre gånger i veckan. 
Organisationen har i nuläget endast telefoni som kontakttyp. A07 förklarar att hon 
nyligen har blivit flyttat från organisationens IT-support till en ny avdelning som ska ha 
hand om Systemet. A07 utbildar, i och med flytten, sina kollegor på den nya 
avdelningen i att hantera administratörsklienten.   

A07 förklarar att hon får inkommande ärenden via e-post eller telefon. Oftast handlar 
ärendena om att lägga upp användare, lägga upp nya telefonnummer i anknytningar och 
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ändra i kundtjänstens öppettider. Det är framför allt årets röda dagar som ska läggas in i 
administratörsklienten eftersom kundtjänsten inte har öppet då. När A07 stänger ned 
kundtjänsten för röda dagar använder hon sig alltid av undantagsdatum. Efter att A07 
har stängt ned schemat för de röda dagarna måste hon även aktivera en lämplig fras som 
ska spelas upp för de kunder som ringer in. A07 säger att hon även administrerar 
telefonboken som handläggarna använder sig av när de arbetar i kundtjänsten. Ibland 
händer det att A07 får in ett ärende om att hon ska aktivera en enkät i kundtjänsten som 
ska spelas upp för organisationens kunder när de ringer in. A07 aktiverar enkäterna i 
dialogflödet, men hon måste även välja vilken enkät som ska aktiveras via en hemsida 
som Leverantören har.  

A07 är nöjd med klienten och säger att den generellt är lättanvänd, med några få 
undantag. Exempelvis tycker hon att det är svårt att schemalägga en fras, och kringgår i 
dagsläget det genom att manuellt aktivera frasen dagen innan den ska börjas spelas upp, 
och inaktiverar den dagen efter. A07 förklarar vidare att hon är nöjd med hur mycket 
som går att göra i klienten.  

5.2.2  Behov- och användbarhetstabell 

I tabell 9 nedan presenteras slutanvändarnas betyg berörande behov- och användbarhet i 
administratörsklienten. I tabellen redovisas slutanvändarnas svar på de frågor som ställts 
efter den kontextuella intervjun. I motsvarande tabell 9 från slutanvändarnas, finns 
tabell 7 från utvecklingsteamets för att redovisa deras betyg i samma fråga. 

Tabell 9. Samtliga slutanvändares uppfattning om administratörsklienten. 

Slutanvändare 

Hur bra svarar 
klienten till 

slutanvändarens 
behov  

(skala 1-7) 

Klientens 
användbarhet för 
slutanvändaren 

(skala 1-7) 

Befattning  

A01 6 6 Systemadministratör 

A02 6 5 Teletekniker 

A03 6 6 Affärsstöd- och 
utvecklingsansvarig 

A04 6,5  3 Avdelningschef 

A05 5 6 Ansvarig för service desk  

A06 6 5,5 IT-support 

A07 6 7 Operatör 
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5.2.3 Sekvensmodeller 

I följande avsnitt beskrivs undersökningens sekvensmodeller. De vanligast 
förekommande sekvenserna behandlar daglig administration av Systemet. Där ingår att 
administrera användare och lägga till anknytningar samt att stänga ned hela eller en del 
av kundtjänsten under en röd dag eller ett möte. När slutanvändarna stänger ned 
kundtjänsten i schemat behöver de därefter aktivera en fras som informerar kunden om 
varför kundtjänsten är stängd. De sekvenser som förekommer ibland hos slutanvändarna 
är att lägga till en viss kompetens till en handläggare samt att lägga till ett nytt lösenord 
till en handläggare, så att denne kan logga in på handläggarklienten via sin mobil. 
Ändra tröskelvärden för servicenivån i kundtjänsten, radera en kompetens som är 
kopplad till en kö samt att skapa en ny kö, är alla uppgifter som utförs sällan av 
slutanvändarna. Nedan följer ett exempel på en sekvensmodell som kan anses 
representativ för ett stort antal av slutanvändarna. Alla sekvenser återfinns i sin helhet i 
appendix B.    

	  



A07     
Titel: Ändra öppettider ti l l  jul och nyår 
 
 
Sekvens #2   Sida 1 av 2 
 

Avsikt: Ändra öppettider i schemat under julen 
Utlösare: A07 ska ändra i schemat så att ingångarna är stängda under de röda 

dagarna kring jul och nyår 
 
	

	
 

Klickar på menyvalet Organisera och vidare till Scheman och anknytningar och 
öppnar fönstret 

 
 
 

 
A07 väljer i listan med organisationsområden de organisationsområde som A07 ska 

stänga under de dagar som personalen är lediga över jul och nyår  
Avsikt: Se till så att de som ringer till kundtjänsten får ett meddelande att det är 

stängt  
 
 

 
A07 vet att det finns färdiga typdagar skapade som kan användas för att stänga 

schemat under julafton, juldag och nyårsafton. Väljer den typdag som A07 vet ska 
användas i scroll-listan med färdiga typdagar och skriver in rätt datum och trycker 

ok 
 
 
 

A07 lägger därefter till två typdagar till men anger andra datum för de båda och 
trycker ok 

 
 
 

 
A07 går därefter in i Dialogflöden och väljer rätt dialogflödet som tillhör den 

avdelning och organisationsområde som A07 nyss skapat typdagar för och stängt 
ned under jul och nyår 

 
 
 
 
A07 trycker på frasplatsen där A07 vill ändra den fras som spelas upp eftersom till 

en annan fras där som istället talar om att organisationen har stängt 
 
 

 
 
 



A07     
Titel: Ändra öppettider ti l l  jul och nyår 
 
 
Sekvens #2   Sida 2 av 2 

 
BD: A07 kan inte ändra frasen nu eftersom A07 tycker att det är svårt och 

förstår inte hur man gör för att inte aktivera den direkt, och eftersom 
organisationen inte har stängt för julen nu så ändrar A07 inte frasen just nu. 

Workaround: Eftersom A07 är osäker väljer A07 istället att skriva en påminnelse i 
sin kalender för att ändra frasen och aktivera den fras som beskriver att 
organisationen har stängt dagen innan A07 går på ledigheten över jul.  

 
 
 

A07 förklarar att uppgiften tillsvidare är slutförd och påpekar att det kommer att 
behövas ändras fras dagen innan jul-ledigheten infaller.  
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Sammanställning av funktioner från sekvensmodellerna 

Eftersom besöken för de kontextuella intervjuerna i undersökningen kan betraktas som 
slumpmässiga stickprov hos slutanvändarna, kan funktioner som påvisats i användning 
hos ett stort antal slutanvändare anses vara viktiga för slutanvändarna. Vid 
tolkningssessionen har alla funktioner som förekommit hos slutanvändarna identifierats 
genom sekvensmodellerna. För att kunna fastställa vilka funktioner som är essentiella 
för slutanvändare har funktionerna som återfinns i samtliga 18 sekvensmodeller 
sammanställts. Antalet gånger en viss funktion förekommer i sekvensmodellerna har 
summerats. De funktioner som förekommit flest antal gånger anses vara viktigast. Detta 
presenteras närmare i tabell 10 nedan.  

Tabell 10. Funktioner som påvisats i användning hos slutanvändarna vid den 
kontextuella undersökningen. Presenterade i nedstigande ordning enligt antal gånger 
funktionen har förekommit i sekvensmodellerna. 

Rank Funktion Beskrivning 

Antal gånger 
funktionen 
används i 

sekvensmodell 

Kategorisering 
viktighetsgrad 

1 
användare 

à användarkonton  
 

administrera 
användarkonton  10 hög 

2 

styrning 
à dialogflödet 
à frasobjekt 

 

hantera fraser 9 hög 

3 
styrning 

 à schema 
 

ändra öppettider 7 hög 

4 
styrning 

à scheman 
 à undantagsdatum 

skapa undantagsdatum 4 måttlig 

5 

media 
à telefoni 

 à anknytningar 
 

lägg till nummer 3 måttlig 

6 

organisera 
à grupper och 
kompetenser 

 à kompetens 
 

skapa kompetens 3 måttlig 

7 

styrning 
à köer och väntelistor 

 à köer 
 

administrera köer 2 låg 

8 

styrning 
à styrning av 

kontakter 
 

styra kontakter 1 låg 

9 

organisera 
 à grupper och 

delområden 
à delområden 

skapa delområde 1 låg 
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10 

statistik 
à tröskelvärden för 

servicenivåer 
 

ändra servicenivå 1 låg 

11 
styrning 

à dialogflödet 
 

hantera dialogflödet 1 låg 

  Funktioner som nämnts av utvecklingsteamet men inte förekommit i användning 
hos slutanvändarna.   

 
12 

media  
à utgående telefoni 

à kampanjer 
 

 
kampanjkonfigurering 

 
0 

 
låg 

 
13 

media 
à chatt 

 

konfigurera chatt 0 låg 

 
14 

media 
à e-post 

 

konfigurera e-post 0 låg 

15 systemparametrar konfigurera 
systemparametrar 

0 låg 

 

Precis som i tabell 8, kategoriseras funktionerna i tabell 10 enligt kategorierna hög, 
måttligt och låg viktighetsgrad. De funktioner som har förekommit sju till tio gånger i 
samtliga sekvensmodeller anses ha hög viktighetsgrad, medan de funktioner som 
förekommer tre till sex gånger anses ha måttlig viktighetsgrad. Funktionerna som inte 
förekommit alls, eller funktioner som förekommit mellan en och två gånger anses ha låg 
viktighetsgrad.  

5.2.5 Artefaktmodeller 

I det här avsnittet presenteras de artefakter som påvisats under den kontextuella 
undersökningen. Främst används artefakter vid initiering av uppgifter i 
administratörsklienten. De flesta får ett inkommande ärende via ett e-post meddelande i 
programmet Microsoft Outlook eller något av de olika ärendeverktyg som några av 
organisationerna använder. Ärendeverktygen som identifierats i undersökningen är HP 
Service Manager och Oracle Service Cloud. Ärendeverktygen kan underlätta för 
slutanvändare i sitt arbete, men då verktygen kräver viss information av medarbetare 
som registrerar ärenden, används de inte alltid. Några slutanvändare har berättat att 
medarbetare inom deras organisation istället skickar ett e-postmeddelande eller ringer 
till slutanvändaren för att beskriva ärenden, eftersom de vill slippa arbetsinsatsen som 
verktyget kräver. Detta leder ofta till att slutanvändaren får utföra ytterligare arbete och 
besvara e-post och samtal med uppföljande frågor.  

Artefakter förekommer även vid andra tillfällen i arbetsprocessen, exempelvis då 
slutanvändaren behöver stöd för att utföra en uppgift i administratörsklienten. Här har 
notislappar använts av slutanvändare för att anteckna ett telefonnummer vid upplägg av 
en ny anknytning. Kalenderfunktionen i Microsoft Outlook har använts av de flesta 
slutanvändare för att anteckna påminnelser att utföra en ändring i klienten vid ett 
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specifikt tillfälle. Exempelvis kan de lägga in en påminnelse att ändra ett 
frasmeddelande som ska spelas upp i kundtjänsten under en dag då ett möte inträffar på 
organisationen. Ytterligare artefakter som identifierats är almanackor som använts i 
syfte att se över helgdagar som inträffar under året. Generellt har artefakter som nyttjas 
senare i arbetsprocessen påvisats då slutanvändare behöver kringgå svårigheter och 
begränsningar i administratörsklienten, och många av artefakterna har framhävts vid 
sammanbrott och workarounds i sekvensmodellerna.  

5.2.6 Närhetsdiagram 

Utifrån närhetsdiagrammet presenteras i det här avsnittet anteckningar som återfinns på 
de gröna etiketterna. Detta eftersom dessa lappar framhäver en övergripande bild av 
användningen i administratörsklienten. Följande fem centrala användnings- och 
behovsområden i administratörsklienten har identifierats i närhetsdiagrammet: 

§ Hantering av inkommande samtal till kundtjänsten 
§ Hantering av scheman och öppettider i kundtjänsten 
§ Administration av handläggare i kundtjänsten 
§ Vägledning och uppgiftsbaserat stöd i administratörsklienten 
§ Daglig ärendehantering i administratörsklienten 

Samtliga områden presenteras detaljerat nedan. 

Hantering av inkommande samtal till kundtjänsten 

Ett av de identifierade användningsområdena i administratörsklienten är att hantera 
förändringar i kontaktcentret. Eftersom dagens kontaktcenter utgörs av flera team med 
handläggare som arbetar på olika geografiska platser kan lokala företeelser leda till att 
användare i administratörsklienten behöver hantera detta. I verkligheten kan oförutsedda 
omständigheter leda till att kundtjänsten behöver ändra styrningen av inkommande 
samtal. Exempelvis kan en uppgift vara att akut styra om samtal till ett nytt nummer för 
att en avdelning inom organisationen har problem med strömförsörjning.  
 
En annan uppgift i administratörsklienten kan vara att hantera köer i kundtjänsten och 
att se till att handläggare med rätt kompetens besvarar inkommande samtal. Det är 
viktigt att kunder som tagit kontakt med organisationen får rätt betjäning och hjälp. 
Slutanvändaren hanterar handläggares kompetenser i administratörsklienten för att se 
till att en handläggare med vissa kompetenser besvarar inkommande samtal och frågor 
inom dennes kompetensområde.  

Hantering av scheman och öppettider i kundtjänsten 

I driften av ett kontaktcenter är hantering av scheman och öppettider i kundtjänsten en 
viktig del i slutanvändares arbete i administratörsklienten. För att upprätthålla goda 
kundrelationer är det avgörande att bistå kunden med service och meddela förändringar 
i öppettider. Kunderna förväntar sig att det är möjligt att nå kontaktcentret under 
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öppettiderna och i händelse att dessa avviker, exempelvis på grund av att möten eller att 
röda dagar inträffar, är det viktigt att kunden får en förklaring. Detta för att undvika att 
kunden upplever missnöje med organisationens verksamhet.  

När en slutanvändare ändrar i schemat för kundtjänsten, måste användaren först gå in i 
schemat och ändra öppettiderna för att sedan gå in i dialogflödet och aktivera en lämplig 
fras.   

Administration av handläggare i kundtjänsten 

Då många kontaktcenter har varierande behov och omsättning av personal är en viktig 
del av slutanvändarnas arbete i administratörsklienten att administrera Systemets 
användare, där handläggarna som sitter i handläggarklienten utgör en stor del. En viktig 
del i arbetet för en slutanvändare i administratörsklienten är därför bland annat att se till 
att handläggaren har tillgång till uppgifter som gör att de kan logga in i 
handläggarklienten för att ha möjlighet att besvara inkommande samtal, samt att tilldela 
handläggare kompetenser så att de betjänar kunder som har frågor inom deras 
kompetensområde.  

Vägledning och uppgiftsbaserat stöd i administratörsklienten 

För kontaktcentret, är en grundläggande förutsättning att slutanvändarna i 
administratörsklienten behärskar de uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla 
den dagliga driften av kontaktcentret. Det kräver att slutanvändarna har en viss kunskap 
i administratörsklientens olika delar och funktioner. Slutanvändare som arbetar i 
klienten har olika bakgrund, förutsättningar och förväntningar i sitt arbete. Gemensamt 
för de slutanvändare som inte dagligen arbetar i administratörsklienten, är att de 
behöver mer vägledning. Det framgår av undersökningen att dessa slutanvändare 
upplever svårigheter att hitta i klienten. Eftersom många användare endast utför få 
uppgifter sällan i klienten, försvårar klientens omfattning deras arbete.  Dessa 
slutanvändare har exempelvis haft svårt att hitta och navigera i olika fönster eftersom 
huvudmenyn inte alltid finns tillgänglig. 

Daglig ärendehantering i administratörsklienten 

Förändrade förutsättningar i kontaktcentret som påverkar möjligheterna att besvara 
samtal leder till akuta ändringar i administratörsklienten. En ändring som görs i 
samband med detta, har ibland behövt återtas igen, då omständigheterna återgått till det 
normala. Vid många av dessa tillfällen har slutanvändare behov av att nyttja ytterligare 
hjälpmedel som inte finns tillgängliga i klienten, för att komma ihåg att ändra tillbaka. 
Vid dessa tillfällen kan exempelvis slutanvändarna anteckna en påminnelse i sin 
kalender.  

Ett behov av ärendehantering i klienten har även kunnat påvisas i närhetsdiagrammet. 
Vanligtvis inkommer ärenden till slutanvändaren från kollegor eller överordnade inom 
organisationen. I de flesta fall, via ett internt ärendesystem eller ett e-post meddelande, 
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vilket innebär att slutanvändaren arbetar i två system parallellt. Avslutningsvis ges en 
glimt av närhetsdiagrammet som skapades i figur 4 nedan.  

 

Figur 4. Översiktlig bild av närhetsdiagrammet. 

5.2.7 Validering av resultaten 

Eftersom urvalet av slutanvändare som medverkat i undersökningen i första hand har 
påverkats av kundernas relationer till Leverantören, är det möjligt att fler behov, 
kategorier och funktioner skulle ha upptäckts om fler slutanvändare medverkat i 
studien. En annan påverkande faktor som bör poängteras, är det faktum att studiens 
författare vid utförandet av samtliga kontextuella intervjuer representerade 
Leverantören. Det är möjligt att detta kan ha påverkat vilka åsikter slutanvändarna valde 
att framföra, vilket i sin tur kan anses påverka resultatet.  

Telefonintervjuerna som utfördes i syfte att validera resultatet från den kontextuella 
undersökningen, bekräftade många av de funktioner, behov och svårigheter som 
framkommit. Resultatet kan därför anses vara trovärdigt. Frashanteringen i dialogflödet 
kunde inte bekräftas vara en vanligt förekommande funktion från telefonintervjuerna, 
trots att den enligt den kontextuella undersökningen är en av de mest frekventa 
funktionerna i klienten. Orsaken till detta kan med stor sannolikhet vara urvalet av 
slutanvändare till telefonintervjuerna, som enbart beslutades av Leverantören. I 
telefonintervjuerna medverkade mindre kunder som endast använder få delar i 
Systemet. Av slutanvändarna som deltog i telefonintervjuerna, var det flera som inte 
hade behörighet och tillgång till dialogflödet, där exempelvis ändring av fraser sker. De 
två funktionerna administrera användare och ändra schemat för kundtjänsten stämde väl 
överens med de vanligaste funktionerna enligt tabell 10.  

Av de elva utförda telefonintervjuerna, kunde endast fem av dessa användas i syfte att 
validera resultaten. Detta eftersom vissa medverkande slutanvändare inte använde 
administratörsklienten i Systemet, och därför ansågs deras svar inte relevanta med tanke 
på undersökningens fokus.  
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Tabell 11. Resultat från telefonintervjuerna 

Slut-
användare 

Frekvens 
(ggr/ 

vecka) 
Essentiella funktioner 

Hur bra svarar 
klienten till 

slutanvändarens 
behov 

(skala 1-7) 

Klientens 
användbarhet 

för slut-
användaren 
(skala 1-7) 

Svårigheter 

A08  2 

användare 
à användarkonton 

 
styrning 

 à schema 
 
 

 
5 
 

5 - 

A09 1  
 

användare 
à användarkonton  

 
styrning 

 à schema 
 

användare 
à telefonbok 

 
 

6 6 

Svårt att 
orientera sig i 
klienten lilla 

fönster, 
eftersom 

menyn inte är 
tillgänglig från 

fönstren 
 

A10 
 

6 
 

styrning 
 à schema 

 
användare 

à användarkonton 
 

media 
à e-post 

 
 

 
3 
 

 
3 
 

- 

A11 
 

2 
 

styrning 
 à schema  

à undantagsdatum 
 

styrning 
à styrning av kontakter 
à  köer och väntelistor  
à eskaleringsvillkor  

  
användare 

à användarkonton 
 
 

6 4 

Hjälpfunktion 
i klienten där 

man genom att 
klicka 

kommer till 
den delen av 

manualen 

A12 1  

användare 
à användarkonton 

 
styrning 

 à schema 
à undantagsdatum 

 
styrning 

à köer och väntelistor  
 

 dialogflödet 

4 4 

 
 
 
 
 
- 
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6 Analys 

6.1 Funktionalitet 

6.1.1 Viktigaste funktionerna i administratörsklienten 

Antalet gånger en funktion nämns av utvecklarna som essentiell eller viktig under 
intervjuerna, anses vara ett mått på utvecklingsteamets gemensamma uppfattningar om 
de viktigaste funktionerna för slutanvändare i klienten. Funktioner som tilldelats en hög 
viktighetsgrad, enligt tabell 8, kan anses vara de funktioner som utvecklingsteamet 
uppfattar är viktigast för slutanvändare i klienten. För slutanvändare anses funktioner 
som påvisats i användning, samt förekommit i störst utsträckning i sekvensmodellerna 
vara viktigast. De viktigaste funktionerna för slutanvändare i klienten är därmed de 
funktioner som enligt tabell 10 tilldelats hög viktighetsgrad.  

Funktioner med hög viktighetsgrad anses lämpliga att nämna i besvarandet av 
undersökningens första två frågeställningar, det vill säga vilka funktioner som är 
essentiella för slutanvändarna samt vilka funktioner som utvecklarna uppfattar är 
essentiella för slutanvändarna. Funktioner placerade i kategorierna måttlig 
viktighetsgrad och låg viktighetsgrad i de båda tabellerna 8 och 10 anses inte vara 
essentiella för slutanvändarna. Därav omfattas dessa funktioner heller inte inom ramen 
för svaren på de två första frågeställningarna. Enligt tabell 10 är de tre viktigaste, och 
därmed de tre essentiella funktioner för slutanvändarna i klienten att administrera 
användarkonton, ändra öppettider i schemat och hantera fraser i dialogflödet. Svaret på 
den andra frågeställningen återfinns i tabell 8, och skiljer sig från föregående. Enligt 
tabellen framgår att utvecklarna inte är av samma uppfattning, då sammanlagda antalet 
funktioner som tilldelats hög viktighetsgrad är färre än motsvarande tabell för 
slutanvändarna. Endast två utvecklare är av uppfattningen att funktionen för att hantera 
fraser i dialogflödet är essentiell, och därför tilldelas funktionen enligt teamets 
gemensamma uppfattning, en låg viktighetsgrad. Därmed är de två funktioner som 
utvecklarna uppfattar är essentiella för slutanvändarna, funktionerna administrera 
användarkonton och ändra öppettider i schemat.  

6.1.2 Jämförelse viktigaste funktioner i administratörsklienten  

Enligt resultaten från den kontextuella undersökningen och intervjuerna med 
utvecklarna kan utvecklingsteamet anses ha en relativt god uppfattning om vilka 
funktioner som används av slutanvändarna. För att grafiskt presentera hur väl de 
funktioner som utvecklingsteamet uppfattar som viktigast, stämmer överens med de 
funktioner som anses viktigast för slutanvändarna, har en korstabell skapats, se tabell 12 
nedan.  

Kategoriseringen som återfinns i tabell 8 och 10, kombineras i korstabellen för att skapa 
en översiktlig bild av hur väl uppfattningen av funktionerna stämmer överens med 
användningen. De funktioner där uppfattningen stämmer med användningen, återfinns i 
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tabellens diagonal. Exempelvis placeras funktioner som tilldelats hög viktighetsgrad 
både i tabell 8 och 10 i skärningen för den övre rutan enligt kategorin hög 
viktighetsgrad.  

Tabell 12. Korstabell med jämförelse av de mest använda funktionera enligt 
utvecklarnas uppfattning och enligt slutanvändarnas arbete. Data och kategorisering av 
viktighetsgrad återfinns i tabell 8 och 10 i rapporten.  

                                                                      
Frekvens Viktighetsgrad 
                    slutanvändare 
 
Viktighetsgrad 
utvecklare 
 

Hög Måttlig Låg 

Hög 
• administrera 

användarkonton 
• ändra öppettider 

  

Måttlig  • lägg till 
nummer 

• styra kontakter 
• hantera dialogflödet 

Låg • hantera fraser 

• skapa 
undantags-
datum 

• skapa 
kompetens 

• administrera köer 
• skapa delområde 
• ändra servicenivå 
• kampanjkonfigurering 
• konfigurera chatt 
• konfigurera e-post 
• konfigurera 

systemparametrar 

	

En diskussion är intressant att föra kring de funktioner som placerats utanför 
korstabellens diagonal. Detta eftersom dessa rutor representerar de fall där 
utvecklingsteamets uppfattning om de viktigaste funktionerna för slutanvändarna, inte 
stämmer med användningen. Den mest påfallande missuppfattningen gäller funktionen 
att hantera fraser som placeras två steg utanför diagonalen. Detta beror på att få 
utvecklare uppfattar att funktionen är essentiell, men funktionen är vanligt 
förekommande i sekvensmodellerna. Funktionen har tilldelats låg viktighetsgrad enligt 
utvecklarnas uppfattning då endast två av sju utvecklare nämner att hantera fraser är en 
essentiell funktion för slutanvändarna. Det här är anmärkningsvärt eftersom det enligt 
användning kategoriserats som en funktion med hög viktighetsgrad, då den återfinns nio 
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gånger i sekvensmodellerna. Funktionen förekommer i användning hos alla 
slutanvändare som besökts, utom en. I resultatet framgår det även att funktionen är den 
näst mest använda av samtliga funktioner som påvisats hos slutanvändarna.  

Att uppfattningen hos utvecklingsteamet och användningen skiljer sig i sådan stor 
utsträckning kan leda till negativa konsekvenser. Eftersom utvecklingsteamet är av 
uppfattningen att funktionen inte är viktig för slutanvändare, finns risk för att färre 
resurser läggs på att utveckla funktionen. Två ytterligare funktioner återfinns utanför 
diagonalen på grund av samma anledning. Utvecklingsteamet uppfattar inte att 
funktionerna är lika viktiga som användning påvisar. Att skapa undantagsdatum och 
skapa kompetens är något som har förekommit i måttlig utsträckning i användning, men 
som utvecklingsteamet inte uppfattar är en viktig funktion. Det här riskerar på samma 
sätt att leda till att utvecklingen av dessa funktioner får låg prioritet. 

Ytterligare en ruta som inte återfinns utanför korstabellens diagonal innehåller 
information som är värd att diskutera. Det förefaller att utvecklarnas uppfattning kring 
funktionerna att styra kontakter rätt samt hantera dialogflödet, inte stämmer med 
användningen. Funktionerna har inte påvisats i stor utsträckning hos slutanvändare 
under den kontextuella undersökningen, men utvecklingsteamet uppfattar att dessa är 
relativt viktiga för slutanvändarna. De tillhör enligt utvecklingsteamets uppfattning 
kategorin måttlig viktighetsgrad, medan funktionerna enligt användning tillhör den 
lägsta viktighetsgraden. Missuppfattningen kan även i det här fallet, leda till fel 
prioriteringar. Det är möjligt att Leverantören slösar värdefulla resurser på att utveckla 
dessa funktioner trots att de sällan används av slutanvändarna.  

Utvecklarna är medvetna om att schemat är en funktion i klienten som slutanvändarna 
använder ofta när de ändrar öppettider och därför återfinns funktionen i korstabellens 
diagonal, i rutan som representerar skärningspunkten för hög viktighetsgrad. Att 
administrera användarkonton är enligt tabell 8, den funktion som utvecklingsteamet 
uppfattar som viktigast i slutanvändarnas arbete. Enligt den kontextuella 
undersökningen är funktionen att administrera användarkonton, även något 
slutanvändarna ägnat sig åt i stor utsträckning och därmed stämmer uppfattningen 
överens med användningen, och återfinns även den i korstabellens övre vänstra hörn. 
Leverantören har lagt resurser på att utveckla den här delen av klienten, och det framgår 
enligt den kontextuella undersökningen att de lyckas. Vid undersökningen har flera 
slutanvändare uttryckt att de upplever administration av användarkonton som en 
användbar funktion. Det här belyser att det är gynnsamt både för Leverantör och 
slutanvändare då uppfattningen hos utvecklingsteamet och slutanvändning stämmer 
överens. Då att administrera användarkonton uppfattas som en funktion med hög 
viktighetsgrad hos utvecklingsteamet är sannolikheten stor att den prioriterats vid 
utveckling. Funktionen har således blivit mer användbar, något som återspeglas i 
slutanvändares problemfria arbete i den delen av administratörsklienten. 

Sammanfattningsvis kan utvecklarnas svar i undersökningen anses tyda på en 
övergripande medvetenhet om slutanvändares arbetssätt då många funktioner återfinns i 
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korstabellens diagonal. Dock påvisas luckor i uppfattningen och en detaljrik förståelse 
saknas. Under intervjutillfällena med utvecklarna förklarade många i teamet i stora drag 
avsikter och behov som slutanvändare har i arbetet men de hade problem med att nämna 
specifika funktioner i klienten. En av förklaringarna till detta kan vara utvecklarnas 
begränsade kontakt med slutanvändare, som kan bero på en inneboende rädsla hos 
Leverantören för att beblanda utvecklare med slutanvändare, som Beyer och Holtzblatt 
menar existerar inom många företag [8].  

En annan intressant aspekt värd att framhäva i diskussionen om utvecklarnas 
begränsade kunskap om de mest använda funktionerna och detaljer i slutanvändarnas 
arbetssätt, är att majoriteten av utvecklingsteamet betygsätter sin egen kunskap om detta 
som låg. Enligt tabell 7 rankar de flesta utvecklare sin egen kunskap om slutanvändarna 
på den nedre halvan av skalan. Faktum är att utvecklarnas själva anser att de inte har en 
god uppfattning om slutanvändarnas situation. Många av utvecklarna uttrycker 
dessutom att de skulle vilja vara ha mer kommunikation med slutanvändare. Det 
framgår att det finns luckor i utvecklingsteamets kunskap om slutanvändares arbetssätt, 
med hänvisning till funktionen för frashantering i dialogflödet. Samtidigt är det tydligt 
att utvecklingsteamet är medvetna om att så kan vara fallet. Det faktum att de flesta i 
teamet anser sig ha låg kunskap om slutanvändarnas arbete kan innebära en risk enligt 
Ottersten och Berntsson. Ottersten och Berntsson framhäver nämligen att när frågor 
rörande en produkts användning behandlas ytligt i utvecklingen, kan ett gap uppstå 
mellan de förväntade effekterna och den resulterande produkten [17]. 

6.2 Användbarhet  

6.2.1 Utvärdering av administratörsklientens användbarhet 

Genom att jämföra de fem identifierade behoven från närhetsdiagrammet som 
slutanvändarna har i klienten med administratörsklientens nuvarande uppbyggnad och 
utseende, kan klientens användbarhet utvärderas. Klientens nuvarande användbarhet kan 
ytterligare utvärderas enligt Nielsens användbarhetskriterier genom sammanbrott och 
workarounds som framhävts i sekvensmodellerna.  

Hantering av inkommande samtal till kundtjänsten 

Det första identifierade behovsområdet för slutanvändarna i klienten är hantering av 
inkommande samtal till kundtjänsten. I den nuvarande klienten ligger de flesta av de 
funktioner som hanterar inkommande samtal samlade under menyvalet styrning. En 
viktig funktion i att hantera inkommande samtal, grupper och kompetenser, återfinns 
dock i en annan del av klienten under menyval organisera. Ett förslag för att förbättra 
användbarheten är att samla samtliga funktioner som hanterar inkommande samtal 
under samma menyval. Att separera de olika funktionerna som tillsammans svarar till 
samma behov minskar klientens effektivitet, och bidrar till sämre användbarhet enligt 
Nielsens kriterier [20]. 
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Hantering av scheman och öppettider i kundtjänsten 

Även i det andra identifierade behovet, hantering av scheman och öppettider i 
kundtjänsten, kan en bidragande orsak till ineffektivitet påvisas i den nuvarande 
uppbyggnaden av klienten. De flesta slutanvändare måste först gå in i schemat och 
ändra öppettiderna, för att sedan gå in i dialogflödet där de aktiverar en informerande 
fras om varför de har stängt. Att dessa är frånskilda i klienten innebär att en ökad 
ansträngning krävs, samt att slutanvändaren måste komma ihåg att gå in i dialogflödet 
efter att ha utfört ändringar i schemat. Sammanbrott och workarounds gällande 
frashanteringen kan även påvisas ur sekvensmodellerna. Vissa slutanvändare väljer till 
exempelvis att inte schemalägga en fras i dialogflödet på grund av dess komplexitet. 
Istället aktiveras och inaktiveras fraserna manuellt. Den kontextuella undersökningen 
visar att funktionerna schema och frashantering i dialogflödet är de mest förekommande 
i slutanvändarnas arbete. Det skulle därför underlätta i slutanvändarnas arbete om dessa 
två funktioner blev sammanslagna. På så vis skulle ökad effektivitet i klienten uppnås, 
och slutanvändarna skulle inte behöva gå in i det komplexa dialogflödet efter en 
schemaändring. 

Administration av handläggare i kundtjänsten 

Att administrera användarkonton är det enda behovet som är väl uppfyllt i klienten ur 
användbarhetssynpunkt. Alla de funktioner som på olika sätt administrerar Systemets 
handläggare ligger under användarkonton i klienten. Detta medför att slutanvändarna 
lätt kan tillgå och greppa funktionen, samt att de kan arbeta effektivt i klienten. Enligt 
Nielsen tyder ett system som är lätt att minnas och effektivt på god användbarhet [20]. 
Med detta i åtanke kan funktionen som administrerar användare i klienten anses ha god 
användbarhet.  

Vägledning och uppgiftsbaserat stöd i administratörsklienten 

Det faktum att många slutanvändare har behov av ytterligare stöd i klienten enligt 
närhetsdiagrammet, tyder på att klienten är svår att greppa och att lära sig. En 
slutanvändare med åtta månaders erfarenhet av klienten kunde till exempelvis i ett 
sammanbrott inte lokalisera i vilken del av klienten en ny kompetens skapas. I enlighet 
med Nielsens kriterier tyder detta på mindre god användbarhet, eftersom ett användbart 
system ska vara lätt att lära och greppa [20].  

Att huvudmenyn endast går att tillgå när användaren inte har öppnat något fönster, samt 
att det bara går att tillgå ett fönster i taget, bidrar även till att klienten kan anses mindre 
användbar. Två av slutanvändarna i undersökningen arbetar till exempelvis med två 
olika administratörsklienter på olika skärmar för att kringgå denna begränsning. Bristen 
på en tillgänglig huvudmeny och de modala fönstren minskar klientens effektivitet, 
eftersom slutanvändarna måste utföra flera steg i sitt arbete.  
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Daglig ärendehantering i administratörsklienten 

Även de workarounds i form av påminnelser som vissa av undersökningens 
slutanvändare ägnar sig åt i sitt arbete, tyder på att klienten är svårhanterlig för 
användarna. Detta kan till exempelvis vara då slutanvändarna aktiverar en fras i 
dialogflödet och sedan skriver en påminnelse om att inaktivera frasen under ett senare 
tillfälle. Även om det finns en funktion i klienten som schemalägger fraser, väljer 
många slutanvändarna enligt den kontextuella undersökningen att inte använda den då 
de anser att funktionen är svårhanterlig.  

Det faktum att de samtliga slutanvändare tar emot ärenden via ett ärendeverktyg eller e-
post anses behandla klientens funktionalitet, och anses därför inte ha någon inverkan på 
klientens användbarhet. 

Klientens användbarhet 

Administratörsklienten kan sammanfattningsvis inte anses uppnå de kriterier som 
motsvarar god användbarhet. Klienten kräver att slutanvändarna kommer ihåg olika steg 
och lär sig hitta. På grund av att funktionaliteten i klienten karaktäriseras av segregering 
och att många behov motsvaras under skilda menyval, kan slutanvändares arbete i 
klienten inte anses effektivt. Ytterligare är klienten svår att greppa, framför allt för de 
användare som inte arbetar frekvent i den, vilket enligt Nielsens är en indikation på ett 
mindre användbart system [20]. Den delen av klienten som kan anses uppnå god 
användbarhet är där slutanvändare administrerar användarkonton. 

Intressant i utvärdering av klientens användbarhet, är slutanvändarnas egna höga 
betygsättning på användbarheten. När slutanvändarna efter genomförandet av den 
kontextuella intervjun tillfrågats om hur de upplever klientens användbarhet, gav 
samtliga användare utom en, höga betyg. Det beräknade medelvärdet av 
slutanvändarnas betyg var 5,5 rankade på en skala från 1 till 7, vilket kan anses vara ett 
gott betyg. I motsats till detta kan administratörsklienten, enligt de sammanbrott, 
workarounds och behov som framkommit i närhetsdiagrammet genomgående präglas av 
en sämre användbarhet. Slutanvändarnas betygsättning i frågan kan förklaras med hjälp 
av det Holtzblatt och Beyer påpekar, nämligen att användare ofta är omedvetna om 
workarounds i sitt arbetssätt [29].    

6.2.2 Utvecklarna och slutanvändarna 

Användbarhet 

Utvecklarnas betygsättning av hur användbar administratörsklienten är för 
slutanvändarna landar på den nedre delen av skalan. Medelvärdet av utvecklarnas betyg 
var 3,2 av 7, och tyder på en uppfattning om att klienten är mindre användbar för 
slutanvändarna. Utvecklarnas uppfattning kan därför anses stämma överens med 
utvärderingen av klientens användbarhet i stycke 6.2.1, där klienten fastslås vara mindre 
användbart. 
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Även om utvecklarna verkar ha god kännedom om klientens användbarhet, bör det 
tilläggas att det finns möjliga faktorer som påverkade utvecklingsteamets svar. Det är 
exempelvis en möjlighet att utvecklarna som medverkade i studien svarade låga betyg 
på användbarheten för inte framstå som okunniga eller arroganta. Det är även möjligt att 
deras egen uppfattning om klientens användbarhet påverkade svaret.  

Trots att administratörsklienten enligt analysen anses vara mindre användbar, 
betygssatte slutanvändarna själva användbarheten hos klienten som hög. En förklaring 
till detta kan vara att slutanvändarna trots att de upplever svårigheter i klienten, är av 
uppfattningen att de själva har för låg kunskap i klienten. Flera av slutanvändarna har 
nämligen framhävt att de borde arbeta mer i klienten för att de ska få ökad förståelse för 
alla dess delar och funktioner. Flera slutanvändare uttrycker att de har bristande 
erfarenhet vilket orsakar svårigheter i deras arbete.  

Svårigheter 

Utvecklarna är medvetna om klientens komplexitet, och flera av utvecklarna menar att 
klienten därför förmodligen är svår att överblicka och hitta i. I ett av de sammanbrott 
som påvisats i sekvensmodellerna från den kontextuella undersökningen, kan en 
slutanvändare inte hitta funktionen som lägger till kompetenser. Användaren tar hjälp 
av manualen och klickar sedan runt i klienten, där han till slut hittar vart kompetenser 
läggs till. De flesta av utvecklarna som har intervjuats i undersökningen har uttryckt att 
mer stöd i klienten förmodligen skulle underlätta arbetet för vissa slutanvändare.   

Även att de modala fönstren i klienten ger upphov till svårigheter, tycks utvecklarna 
vara medvetna om. Några av slutanvändarna i undersökningen använder sig av två 
administratörsklienter på två olika skärmar som ett sätt att kringgå problemet. 
Användarna har även uttryckt frustration över att inte kunna ha mer än ett fönster uppe 
samtidigt. Samtidigt som utvecklarna inser att de modala fönstren orsakar svårigheter, 
förklarar de att det finns en bakomliggande databasstruktur som ligger bakom 
problemet.   

Ingen av utvecklarna nämner den största svårigheter som slutanvändarna, enligt den 
kontextuella undersökningen, har. Dialogflödet är administratörsklientens mest 
komplexa funktion, och endast två av de sju slutanvändarna i undersökningen kan 
problemfritt hantera den. Framför allt är det återigen vid frashanteringen som 
slutanvändarna upplever svårigheter, som leder till sammanbrott. Den största 
svårigheten med frashanteringen är hur en fras schemaläggs. De flesta användare 
aktiverar och inaktiverar i dagsläget fraser manuellt, istället för att schemalägga den.  

Enligt sekvensmodellernas sammanbrott och workarounds skulle en förändring av 
frashanteringen i linje med Nielsens användbarhetsfaktorer öka administratörsklientens 
möjligheter för slutanvändare att arbeta effektivt, och bidra till att slutanvändare har 
lättare att lära sig klienten. Det faktum att utvecklarna inte är medvetna om i vilken 
utsträckning slutanvändarna hanterar fraser i dialogflödet, skulle kunna vara en 
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förklaring till att den delen av klienten upplevs svårhanterlig av slutanvändarna. Det är 
möjligt att Leverantören inte prioriterar tid och resurser på att förbättra dialogflödet, 
eftersom det saknas en medvetenhet om hur ofta funktionen används. En annan möjlig 
orsak till att funktionen inte är prioriterad, är kostnadsfrågan. Dialogflödet är en 
komplex funktion som genom åren präglats av påbyggnad i takt med utvecklingen av 
Systemet, och kan därför anses förvärvat den inneboende tröghet som Hughes, 
Blomqvist och Kaijser påpekar [11].  

Utvecklingsteamet verkar heller inte vara medvetna om de problem i schemat som har 
framkommit i sekvensmodellerna. I klientens schema kan undantagsdatum läggas in för 
att stänga ned kundtjänsten under exempelvis röda dagar. Detta för att användarna inte 
ska stänga ned kundtjänstens ordinarie schema. Under den kontextuella undersökningen 
har dock vissa användare, för att spara tid, ändå ändrat i ordinarie veckoschema. Detta 
kan leda till problem i kundtjänsten om användaren glömmer bort att ändra tillbaka i 
schemat.  

Sammanfattningsvis kan utvecklingsteamet anses ha en viss medvetenhet om vilka 
svårigheter som användarna stöter på i klienten. Det är dock endast de stora problemen 
som de modala fönstren, klientens komplexitet och svårigheter att hitta som 
utvecklingsteamet nämner. Ingen av utvecklarna har egentligen någon djupare kunskap 
om de svårigheter som slutanvändarna påträffar i sitt arbete. Klientens komplexitet och 
de modala fönstrens begränsningar kan knappast anses vara någon nyhet för de som 
utvecklar klienten.  

7. Slutsats och diskussion 
Enligt undersökningen är de essentiella funktionerna för slutanvändarna i klienten att 
administrera användarkonton, ändra öppettider i schemat och hantera fraser i 
dialogflödet. Uppfattningen hos utvecklingsteamet är att de två funktionerna 
administrera användarkonton och ändra öppettider i schemat är essentiella för 
slutanvändarna. Utvecklarna hade således en förståelse för två av de tre funktionerna 
som är viktigast för slutanvändare. Resultatet tyder dock på att majoriteten av 
utvecklingarna inte är medvetna om hur viktig funktionen hantera fraser är för 
slutanvändarna. En djupare mer detaljrik kunskap om användningen av klienten kan 
därför anses saknas hos utvecklingsteamet. Avsaknaden av kunskap om användningen 
kan bero på en bristande interaktion mellan slutanvändarna och utvecklarna, liknande 
den situation som Holtzblatt m.fl. menar är verklighet hos många företag [8].  

Enligt de svårigheter och workarounds som framhävts i undersökningen kan klienten i 
många avseenden anses präglas av låg användbarhet. Funktionen administrera 
användarkonton är ett undantag, där slutanvändare enligt undersökningen arbetar 
effektivt och upplever få svårigheter. Utvecklarna är medvetna om att 
administratörsklienten lämnar en del att önska ur användbarhetsperspektivet generellt, 
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men anses inte vara medvetna om de specifika delar i klienten som är svåra att förstå 
och som ofta ställer till problem för slutanvändarna. Utvecklarna har därmed relativt 
liten insikt i vilka svårigheter som slutanvändarna upplever i klienten, även om de är 
medvetna om klientens övergripande problematik. Om utvecklarna får större insikt i de 
specifika delar där slutanvändarna upplever svårigheter, ökar möjligheten att åtgärda 
problematiken. Utveckling av delar där slutanvändare upplever svårigheter, skulle 
kunna leda till en mer användbar klient. För att utvecklingsteamet ska få en förståelse 
för vilka svårigheter som upplevs, och vid vilka tillfällen, krävs att Leverantören 
främjar interaktion mellan utvecklare och användare, i enlighet med det Holtzblatt m.fl. 
förespråkar [8]. 

De luckor som påvisats i utvecklarnas uppfattning tyder på att utvecklarna har svårt at 
förstå användarens situation i enlighet med det Kuusinen m.fl. påpekar [22]. 
Undersökningen stödjer även det som Procaccino och Verner beskriver, att utvecklarna 
har förståelse för vad slutanvändarna anser är bra och användbar mjukvara [9]. 
Resultatet antyder att utvecklarna är medvetna om att en av de viktigaste faktorerna för 
slutanvändarna i ett system är användbarhet, och att klienten lämnar en hel del att önska 
i frågan. Intressant är även att resultatet framhäver, i motsats till Clemmensen m.fl., att 
utvecklarnas och slutanvändarnas uppfattning av god användbarhet, skiljer sig åt [23]. 
Detta eftersom utvecklarna är av uppfattningen att användarna anser att klienten har en 
låg användbarhet, medan slutanvändarna själva tilldelar klientens användbarhet höga 
betyg. 

Avslutningsvis är det viktigt att framhäva att uppgiften att främja interaktion mellan 
utvecklare och slutanvändare inte är enkel och friktionsfri. Det är på många plan 
komplicerat att skapa förutsättningar för detta. Det kan vara logistiskt problematiskt, 
med resurser som behöver fördelas och omstruktureringar som behöver utföras. Interna 
arbetsstrukturer och utvecklingsmetoder som präglas av ingenjörsmässiga traditioner 
begränsar möjligheten till interaktion mellan utvecklare och slutanvändare [5]. Det är en 
utmanande uppgift, som dessutom inte med säkerhet kan antas leda till en bättre och 
mer konkurrenskraftig produkt. Omgivningen och marknaden där Leverantörer verkar 
påverkar utvecklingen i högsta grad. Leverantörens mål är att vara i framkant på 
marknaden. I slutändan är en avgörande faktor i besluten vid utvecklingsriktning för 
klienten kostnaden. Det vill säga hur mycket utveckling kostar i förhållande till den 
vinst Leverantören gör affärsmässigt. Att utveckla exempelvis dialogflödet med målet 
att göra det mer användbar kräver resurser, och genererar en mindre ekonomisk vinst. 
Att utveckla en ny funktion till klienten som en potentiell kund har efterfråga, har dock 
potential att ge en större vinst. Att förbättra användbarheten i klienten prioriteras därför 
lägre än att kunna erbjuda en potentiell kund en ny funktionalitet.  

Sammanfattningsvis, kan situationen som Hughes m.fl. beskriver om utveckling längs 
en krokig bana i mångt och mycket tillskrivas utvecklingskurvan för 
administratörsklienten [12]. I och med att nya teknologier utvecklats har klienten byggts 
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på med nya funktioner, vilket i sin tur har orsakat den komplexitet och låga 
användbarhet som präglar klienten. 

8. Vidare forskning 

Eftersom det framkommit i undersökningen att slutanvändarna satte höga betyg på 
klientens användbarhet, trots att de stötte på svårigheter i användningen vore det 
intressant att vidare jämföra hur slutanvändarnas uppfattning av ett systems 
användbarhet verkligen förhåller sig till hur användbart systemet är enligt teorin. Detta 
skulle kunna genomföras genom att kartlägga olika faktorer som påverkar och ligger till 
grund för slutanvändarnas uppfattning. Vad gör att slutanvändare uppfattar ett system 
som användbart trots att de uppenbarligen upplever svårigheter och utför workarounds? 
Vilka faktorer i användning kan påvisas påverka slutanvändare till en viss uppfattning?   

En annan intressant upptäckt i undersökningen är att utvecklingsteamet har 
missuppfattat hur viktiga vissa funktioner är för slutanvändarna. Varför var det så stor 
diskrepans i uppfattningen och användningen? En bidragande orsak kan ha varit urvalet 
av personer i utvecklingsteamet som medverkade i intervjuundersökningen och även 
urvalet av slutanvändare som medverkat. Finns en mindre diskrepans i uppfattningen 
om omfattningen för undersökningen var en annan? En större studie där flera olika typer 
av slutanvändare och utvecklare medverkar skulle ytterligare kunna belysa hur 
medvetna utvecklarnas är om den verkliga användningen.  
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Appendix A 
Hej! 

Vi ser fram emot vårt besök hos er dagen dag/mån. Vi tänkte skicka med lite 
information, dels om vårt uppdrag hos Leverantören och även om hur vi hade tänkt 
lägga upp vår intervju med er.  

Vår uppgift 

Vi gör en undersökning kring hur Leverantörens kunder använder 
administratörsklienten inför den kommande webbversionen. Vi är intresserade av att få 
en förståelse för hur ni arbetar i systemet, och hur ni hanterar olika scenarion som 
uppkommer. För att kunna ge rekommendationer på vilka funktioner kunderna använder 
mest, vill vi träffa kunder hos olika organisationer för att få en så omfattande bild som 
möjligt.  

Om intervjun 

§ För att kunna kartlägga er användning av administratörsklienten vill vi sitta med 
under 0,5-2 h och observera er när ni arbetar i den.  

§ Vi kommer att använda oss av en metod som kallas kontextuella intervjuer, 
vilket innebär att vi observerar er när ni jobbar som vanligt i klienten. Vi 
kommer själva inte veta vad som är rätt och fel utan är där för att lära oss av er.  

§ När vi intervjuar er ska ni jobba på som vanligt och utföra era vardagliga 
arbetsuppgifter.  

§ Vi vill, i den mån det är möjligt, att ni sparar de arbetsuppgifter ni kanske inte 
gör varje dag tills vårt besök, så att vi inte missar en viktig funktion.  

§ En av oss kommer att ställa frågor kring vad ni gör och varför ni gör på ett visst 
sätt, medan den andra av oss kommer att anteckna allt som sker. Om vi får er 
tillåtelse spelar vi gärna in intervjun.  

§ Vi ser gärna att intervjun sker vid er riktiga arbetsplats, då vi vill fånga den 
verkliga användningen av klienten. Ingen städning bör heller ske för vår skull.  

Anonymitet och resultat 

Alla medverkande i vår undersökning kommer att presenteras anonymt i vår rapport 
eftersom vi endast är ute efter generella användarmönster. Informationen som vi får från 
intervjuerna kommer att användas i vårt examensarbete, där huvuduppgiften är att 
kartlägga slutanvändares användning av administratörsklienten. Vi kommer även ge 
våra resultat och rekommendationer till Leverantören. Våra rekommendationer kommer 
att bearbetas enligt Leverantörens utvecklingsprocess, vilket innebär att vi inte kan lova 
att era synpunkter och er användning kommer generera resultat i den webbaserade 
versionen av administratörsklienten. Genom att vara med i vårt arbete har ni dock goda 
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möjligheter att få vara med och påverka utvecklingen av produkten. Om ni har några 
frågor inför vårt besök är det bara att höra av er till oss! 
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Appendix B  
 

 

 

 

 



A01     
Titel: Stängning av ett specifikt område i kundtjänsten 
 
 
Sekvens #1   Sida 1 av 3 

 
Avsikt: Stänga ner talsvaret för ett visst område i kundtjänsten under en timme 

dagen därpå  
Utlösare: E-post inkommer i Outlook om att handläggarna för en avdelning ska ha 
möte under en timme dagen därpå och kommer därför inte vara tillgängliga för att 

besvara samtal	
	

	
	

Lämnar Outlook och öppnar Administratörsklienten, väljer menyval styrning och i 
rullgardinslistan väljs dialogflöden som öppnas i ett nytt fönster 

Avsikt: Stänga numret som går till det delen av kundtjänsten som ska sitta i möte 
och lägga in fraser för att informera kunder om pågående möte 

 
 
 

Workaround: Väljer accessnumret i listan för schemat för avdelningens talsvar. 
A01 vet sedan tidigare vilket accessnummer det är som leder till rätt schema för den 

avdelningen 
 
 
 

Trycker på ändra schema, försöker hitta ett befintligt undantagsdatum som stämmer 
överens med den tid som mötet pågår 

 Avsikt: stänga ner områdets talsvar under pågående möte 
 
 
 

 
BD: Eftersom det inte finns något undantagsdatum som passar med mötets tid, 

väljer A01 att istället ändra områdets ordinarie schema, då det är enklare 
 

 
 
Väljer rätt dag i ordinarie schema och lägger in stängning när mötet ska pågå, utför 

ändringen genom att trycka på OK  
Avsikt: Kunder ska inte kunna bli kopplade till avdelningen under mötestiden 

 
 
 

BD: Även om ett undantagsdatum inte valdes har det lagts till i schemat, då A01  
var inne och bläddrade i listan med befintliga undantagsdatum och av misstag 

markerat en rad 
 

 



A01        
Titel: Stängning av ett specifikt område i kundtjänsten 
 

 
Sekvens #1  Sida 2 av 3  

 
Öppnar schemat igen 

Avsikt: Kontrollera att ändringen har utförts rätt 
 

 
 

 
 Lägger en händelse i Outlook kalendern om att ändra tillbaka schemat  

Avsikt: Skapa en påminnelse för att komma ihåg att ändra tillbaka schemat så att 
avdelningen inte är stängd varje vecka samma tid 

 
 

 
 

(*1) Från schemafönstret i slingan trycker han på den ingång som är stängd, och 
kommer till frasplatsen där han trycker på knappen för att lägga till en fras 

Avsikt: Lägga till passande fras som informerar om att avledningen har stängt 
eftersom möte pågår 

 
 

 
(*2) Får upp frasdatabasen med alla fraser som tidigare använts, söker efter 

utbildning i listan, då det brukar användas vid mötestillfällen, hittar en lämplig och 
spelar upp frasen och trycker på OK för att spara och stänga ner frasdatabasen 

  
 
 

 
(*3) Skapar två rader i frasplatsen med tid och datum, en för när frasen ska aktivas 

och en för när frasen ska inaktiveras, markerar checkboxen för första raden 
Avsikt: Tidsstyra frasen som ska spelas upp under mötet så att den aktiveras och 

inaktiveras under rätt tid  
 

 
 

(*4) Hittar frasplatsen för det generella stängtmeddelandet i talsvarsslingan, 
utnyttjar två redan skapade rader som finns och ändrar tid och datum, en rad 

används när stängtmeddelandet ska bli inaktiv, och en rad när meddelandet ska 
aktiveras 

Avsikt: styra bort det generella stängtmeddelandet som kundtjänsten vanligtvis 
använder då schemat är stängt, för att kunderna som ringer till avdelningen under 

mötet endast hör den valda utbildningsfrasen 
  

 
 



A01     
Titel: Stängning av ett specifikt område i kundtjänsten 
 
 
Sekvens #1  Sida 3 av 3  
 

Väljer accessnummer för den andra ingången till avdelningen, som också behöver 
stängas och upprepar därefter stegen (*1)-(*4)   

Avsikt: Lägga in fras om utbildning till den andra ingången  
  
 
 

Söker, med hjälp av ID-nummer, i tabellen för dialogflöden efter den tredje och sista 
ingången till avdelningen, då den inte finns med under accessnummer. Upprepar 

därefter stegen (*1)-(*4)  
Avsikt: Lägga in fras om utbildning till den tredje ingången som leder till den 
specifika delen av kundtjänsten samt avstyra det generella stängtmeddelandet 

 
 
 



A01     
Titel: Lägga ti l l  en ny kompetens ti l l  befintl ig användare 
 
 
Sekvens #2   Sida 1 av 1 
 

 
Avsikt: Tilldela en användare ett nytt kompetens område 

Utlösare: E-post meddelande i Outlook om att tilldela tre användare kompentensen  
återuppringning 

	
	

 
Klickar på menyvalet användare och vidare till användarkonton och öppnar fönstret 

för användarkonton 
 

 
 
 

Använder funktionen för att sortera kolumnen efternamn i bokstavsordning för att 
lättare hitta användarens namn. Bläddrar ned i listan till rätt första bokstav att leta 

rätt på det användar-ID som e-posten meddelat 
Avsikt: Hitta rätt användare 

 
 
 

Markerar användaren-id namnet och användarens kompetenser visas då i rutan för 
kompetensområden 

 
 
 

Rullar ned i listan över kompetensområden och hittar kompetensen för 
återuppringning 

 
 
 

Markerar kompetensen i listan och trycker på överföringspilen som då tilldelar den 
valde användaren kompetensen återuppringning 

 
 
 

Ser så att kompetensen först över i listan över användarens kompetensområden 
Avsikt: Kontrollerar att användaren fått den förfrågade kompetensen 

 
 
 

Återgår till inkorgen och svarar på e-post meddelandet att A01 utfört förfrågan 
Avsikt: Meddela avsändaren att uppgiften är slutförd 



A01     
Titel: Til läggning av journummer 

 
 
Sekvens #3  Sida 1 av 1 
 
 

Avsikt: Göra det möjligt för en användare inom IT-avdelningen att kunna svara på 
telefonsamtal under kvällsjour 

Utlösare: Förfrågan inkommer via e-post i Outlook om att ett användare ska kunna 
svara i telefon under kvällsjouren  

	
	
	

Lämnar Outlook och går till Administratörsklienten, väljer användare i menyn och 
sedan användarkonton 

Avsikt: Lägga till telefonnumret som ska användas under jour till användarens 
användarkonto samt kompetens att få ta emot samtal 

 
	

 
Väljer IT som organisationsområde i fönstret användarkonton 

Avsikt: för att hitta rätt användare 
	
	
	
 

Söker på användaren genom användar-ID och markerar användarens rad, dubbelkollar 
att det är rätt telefonnummer  

 Avsikt: Koppla rätt telefonnumret till användaren 
 
 

 
Markerar användaren i användarkonton, trycker på ändra kompetenser och lägger till 

kompetens för att kunna ta emot jour-samtal 
 
 
 
 

Går in på Menyvalet Media, Telefoni och sedan anknytningar, väljer 
organisationsområde IT  

Avsikt: Lägga till telefonnumret i klienten så att användaren kan ta emot samtal 
under jouren 

 
 
 

Gå till Outlook, skicka e-post till användaren om de nya inloggningsuppgifterna  
Avsikt: Användaren ska kunna logga in och ta emot samtal på numret 

  
  



A01     
Titel: Styra om en sl inga i talsvaret vid akut behov 

 
 

Sekvens #4   Sida 1 av 2 
 

Avsikt: Styra om en slinga i talsvaret för till ett annat nummer 
Utlösare: E-post meddelande i Outlook om att en extern part har problem med sina 

telefoner vill därför akut styra om samtal så att de kopplas till en annan telefon. 
	
	

 
Väljer menyval styrning och vidare till styrning av kontakter. 

 
 
 

Sorterar kolumnen med namn i bokstavsordning för att bläddra ned till den externa 
parten och markerar den och kopierar det befintliga numret som parten nu använder 

Avsikt: Hitta rätt nummer hos den externa parten 
 
 
 

Öppnar kalendern i Microsoft Outlook och lägger till det numret som rubrik i en ny 
händelse ett par dagar fram, skriver även in den externa partens namn i händelsen.  

Avsikt: Att hitta ”original” numret för den externa parten när det ska användas igen 
 

 
 

 
Återgår till mailen och kopierar in det nummer som parten angett i e-posten som ska 

användas 
 
 
 
 

Öppnar administratörsklienten där den externa partens nummer finns markerat i 
listan sedan tidigare och kopierar över numret som ligger så att det nya numret som 

angavs i e-posten läggs till 
 
 

 
 

Återgår till inkorgen och svarar på e-post meddelandet att A01 utfört förfrågan om 
att byta tillfälligt byta till ett annat nummer 

Avsikt: Meddela avsändaren att uppgiften är slutförd 
 

 
 

Skriver i e-post meddelandet att den externa parten ska återkomma då de löst 
problemen  



A01     
Titel: Styra om en sl inga i talsvaret vid akut behov 

 
 
Sekvens #4   Sida 2 av 2 

 
Avsikt: A01 vill veta när han ska ändra tillbaka till den externa partens ”original” 

nummer.  



A02     
Titel: Skapa en ny testflödesanläggning 
 
 
Sekvens #1   Sida 1 av 2 

Avsikt: Skapa ett nytt talträd för test 
Utlösare: Ett ärende som inkommit via det interna beställningssystemet HP Service 
Manager som organisationen använder om att en kollega efterfrågar en testmiljö för 

talsvar  
	

	
	

Öppnar dokumentationen som A02 har i mappar för att hitta beskrivning för 
dialogflödet som ska användas när talträdet skapas för test 

Avsikt: Tillgå information för att förstå var talträdet ska starta och hur den ska 
styras vidare 

 
 
 

Använder dokumentationen för att läsa vilket nummer som ska användas för det nya 
testflödet 

 
 
 

Öppnar en av de två administratörsklienterna som används och väljer menyvalet 
dialogflöden och öppnar det fönstret 

Avsikt: Effektivisera arbetet genom att använda två administratörsklienter 
 
 
 

 
Workaround: Dialogflödesfönstret tar lång tid att ladda och därför väljer A02 att 

under väntetiden öppna den andra Administratörsklienten som A02 har öppen  
 

 
 

I dialogflödeslistan väljs ett flöde som A02 vet liknar det testflöde som ska skapas 
och markerar raden med flödet och kopierar hela raden. Därefter lägger A02 upp en 

ny rad och kopierar in det flöde som markerats. 
Workaround: Att kopiera ett befintligt flöde för att återanvända är något 

organisationen gör för att undvika att kontakta Leverantören och meddela att de 
behöver skapa ett nytt flöde åt dem 

 
 
 

A02 vet var accessnummer för huvudmenyn i flödet där huvudmenyn för talsvaret 
tillgås och väljer accessnumret 

 
 

 



A02        
Titel: Skapa en ny testflödesanläggning 

 
 

Sekvens #1  Sida 2 av 3  
 

A02 söker i frasdatabasen efter den fras som ska användas enligt dokumentationen. 
Avsikt: Hitta den specifika fras som A02 enligt dokumentation ska använda för 

ändamålet 
 

 
 

 
BD: Eftersom det frasnummer som A02 söker är ofullständigt, kan sökfunktionen 

i Administratörsklienten inte hitta någon matchning och  
Workaround: A02 får då lägga till ytterligare nummer för att få sökfunktionen att 

hitta en matchning 
 

 
 

 
Öppnar den andra Administratörsklienten och där väljer A02 menyvalet statistik och 

ärendetyper  
Avsikt: Hitta ett specifikt ärendenummer som finns med i dokumentationen 

 
 

 
Skapar en ny ärendetyp och ställer in systemparametrarna enligt dokumentationen  

 
 
 

Workaround: Stänger den första Administratörsklientens dialogflödesruta för att 
därefter öppna den igen då de ärendetyper som nyss skapades i den andra 

Administratörsklienten måste uppdateras för att innehålla de nya ärendetyperna  
 

 
 

I den andra Administratörsklienten väljer A02 menyvalen organisera vidare till 
grupper och kompetenser 

Avsikt: Tilldela sin egen användare kompetens som gör att A02 har behörighet att 
besvara samtal i testflödet 

 
 
 
 

Öppnar handläggarklienten för att ha möjlighet att ta emot samtal 
Avsikt: Kontrollera att det talsvar som spelas upp blir rätt när ett samtal ringer till 

testflödets nummer 
  
 



A02        
Titel: Skapa en ny testflödesanläggning 

 
 

Sekvens #1   Sida 3 av 3 
 

BD: A02 har för avsikt att ringa och testa så att rätt talsvar spelas upp när man 
ringer numret till testslingan men samtalet kan inte kopplas vidare i  

arbetsmobilen och avslutas innan det kopplas upp 
Workaround: A02 ringer från sin privata mobil och samtalet kopplas och lyssnar när 

talsvaret spelas upp 
 

 
 
 

A02 konstaterar att rätt talsvar spelats upp och väljer därför att göra de olika 
möjliga knappvalen som presenteras för att kontrollera att samtalet kopplas vidare i 

flödet  
 

 
 

A02 att samtalet styrs rätt och därmed är testflödet skapat rätt och uppgiften är 
slutförd 



A03     
Titel: Stänga en växel i kundtjänsten p.ga. stängt vid högtid 
 
 
Sekvens #1   Sida 1 av 1 
 

Avsikt: Stänga en växel i kundtjänsten under en röd dag 
Utlösare: Den röda dagen närmar sig  

	
	

 
Klickar på menyvalet styrning och sedan scheman 

 
 

 
 

Går igenom samtliga av kundtjänstens scheman  
Avsikt: hitta de delar av kundtjänsten som har öppet under den röda dagen 

 
 
 

När A03 hittar ett schema som har öppet under den röda dagen trycker denne på 
lägg till undantagsdatum, där han skriver in datumet och väljer att det ska vara 

stängt under hela dagen 
Avsikt: stänga ner alla delar i kundtjänsten som vanligtvis har öppet när den röda 

dagen infaller 
 
 
 

A03 kontrollerar att ändringarna har utförts i schemat. A03 har utfört uppgiften! 
 
 



A03    
Titel: Skapa ny kö som ska betjänas av specifika handläggare 
 
 
Sekvens #2   Sida 1 av 2 
 

Avsikt: Skapa en ny kö för VIP-kunder som betjänas av specifika handläggare. 
Utlösare: Organisationen har inrättat ett nytt samarbete med vissa kunder som ska 

få en annan typ av betjäning i kundtjänsten av handläggare som har kunskap om 
deras ärenden 

 
 
 

A03 klickar in på Styrning och vidare till schema och väljer avdelningens 
organisationsområde 

Avsikt: Skapa ett nytt delområde där handläggare som ska betjäna kunderna som 
ingår i det nya samarbetet ska ingå  

 
 

 
A03 klickar ok och klickar sedan på snabbvalet köer & väntelistor som då öppnas i 

ett nytt fönster 
 
 

 
Lägger till en ny kö och döper den till samma namn som det nyss skapade 

delområdet 
 
 

 
 
A03 återgår till delområdeslistan och letar på delområdet som skapats och markerar 
det. Eftersom det inte innehåller någon kompetens vill A02 skapa en ny kompetens 

och lägga till den 
 
 

 
BD: A03 hittar inte hur han skapar en ny kompetens till delområdet. Är 

inne på det ställe där A03 misstänker att det borde vara, Organisera och Grupper & 
Kompetenser, men hittar ingen lägg till-knapp.  

A03 beslutar därför att ta hjälp av manualen för administratörsklienten. A03 klickar 
på upp mappar på skrivbordet där manualen finns och öppnar den. Använder 

sökfunktionen och söker på kompetens i manualen. A03 hittar inget som är till hjälp 
och kan förklara hur man lägger till en kompetens så stänger ned manualen och 

återgår till att klicka runt bland menyvalen i administratörsklienten för att leta efter 
menyval där kompetens benämns 

  
 

 
 
 



A03     
Titel: Skapa ny kö som ska betjänas av specifika handläggare 

 
 
Sekvens #2   Sida 2 av 2 
 
A03 hittar var det går att lägga till en kompetens, genom att föra muspekaren över 
fönstret och upptäcker att det står i utgråad text att man kan dubbelklicka för att 

lägga till en kompetens. 
 
 
 

A03 dubbelklickar och lägger till en kompetens som döps till samma namn som 
delområdet och klickar på ok 

 
 
 
 

A03 vill undersöka så att det går att lägga till kompetensen till en användare och 
väljer därför att gå via snabbvalet användare och söka efter sig själv i listan med 
användare. A03 tilldelar sin egen användare delområdet och kompetensen som 

skapats. 
Avsikt: Vill kontrollera att allt fungerar genom att tilldela sin egen användare 

kompetens att betjäna den nyskapade kön. 
 

 
 

 
A03 klickar återigen in på snabbval köer & väntelistor, letar upp den nya kön som 

precis skapats. Kontrollerar så att användare A03 betjänar kön. 
Avsikt: Kontrollera att arbete A03 har blivit korrekt genomfört. 



A03     
Titel: Radera en av två kompetenser som är kopplat ti l l  samma kö 
 
 
Sekvens #3   Sida 1 av 2 
 

 
Avsikt: Radera en kompetens som inte längre behövs 

Utlösare: A03 känner själv att det vore bra att göra en utrensning i klienten för att 
lättare kunna lära upp kollegor på sikt  	

	
 
 

Trycker på organisera och sedan köer & väntelistor, där han letar upp kön i listan 
som han vet betjänas av två kompetenser, varav den ena ska raderas 

 
 
 
 

Trycker på kompetensvillkor, trycker på OK, kommer till fönstret bekräfta 
kompetensvillkor. Här visas en lista med alla som har de två kompetenserna.  

Avsikt: kolla att alla som skulle betjäna den där kön fanns med i listan 
 
 
 

Förstorar upp fönstet för att kunna se se om det är någon skillnad i de som har de 
två olika kompetenserna. Han ser att en handläggare saknar den kompetens som han 

vill behålla. Trycker på ändra, lägger till handläggaren i den kompetens som ska 
behållas 

 
 

 
Markerar den kompetensen som ska tas bort, raderar alla handläggare och trycker 

OK. Han tar även bort delområderna för kompetensen och trycker på OK 
Avsikt: Kunna radera kompetensen  

 
 
 

 
Går in på snabbvalet för köer & väntelistor och kollar att den har försvunnit, den 

finns kvar som kön som kompetens, Går in på kompetensvillkor och tar bort den från 
kön också 

 
 
 

 
Organisera , grupper och kompetenser, kompetenser, letar upp kompetensen som 

ska tas bort , högerklickar men det gick tydligen att trycka delete, fick upp 
felmeddelande, han kan inte ta bort kompetensen för att den används. Det här beror  

 



A03     
Titel: Radera en av två kompetenser som är kopplat ti l l  samma kö 
 
 
Sekvens #3   Sida 2 av 2 

 
på att agenter sitter i systemet med den kompetensen. Han får vänta tills alla 

agenter har loggat ut ur systemet innan han kan helt radera kompetensen  
 
 
 

A03 avslutar arbetet med uppgiften för att återkomma vid ett senare tillfälle då 
handläggare inte är inloggade 



A04     
Titel: Ändra öppettider i schemat 
 
 
Sekvens #1   Sida 1 av 1 
 

Avsikt: Ändra öppettider i ett schema 
Utlösare: Förändringar i öppettider för organisationens växel under en högtidshelg i 

Oktober 
	

	
 

Klickar på menyvalet styrning och vidare till scheman och öppnar fönstret 
 

 
 
 

Ändrar organisationsområdet från bas till organisationens områdei listan med de olika 
organisationsområdena 

Avsikt: Ändra schema för rätt organisationsområde 
 
 
 

Scrollar i listan med scheman som finns tillgängliga för organisationsområdet som 
valts. Hittar det schemat som ska ändras och väljer det  

 
 
 

Skapar ett undantagsdatum i listan 
 
 
 

Scrollar bland de tillgängliga valen i listan för vilka tider växeln ska stängas och hittar 
det alternativ som A04 vill använda.  

Avsikt: Stänga växeln under det efterfrågade datumet under den efterfrågade tiden. 
 
 
 

Trycker spara och återgår då även till huvudmenyn. A04 har slutfört uppgiften. 
 
 
 



A04     
Titel: Lägga ti l l  en ny användare 
 
 
Sekvens #2   Sida 1 av 1 
 

Avsikt: Lägga till en ny handläggare i kontaktcentret 
Utlösare: Ny anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter som ingår i rollen som 

handläggare på organisationen 
	

	
 

Klickar på snabbvalet användare för att öppna fönstret 
 

 
 
 

Sorterar listan i bokstavsordning genom att trycka på användarnamn högst upp i 
lisans meny.  

 
 
 

Tittar i listan som presenteras med befintliga användare och markerar med ett klick 
en användare som A04 vet ska ha samma användartyp 

Avsikt: Effektivisera arbetet 
 
 
 
 

Trycker på duplicera  
Avsikt: Förenkla i arbetet, A04 slipper skapa en helt ny användare från noll, 

använder istället de befintliga användarens egenskaper och ändrar endast namnet på 
användaren 

 
 
 
 

Trycker spara och återgår till huvudmenyn. A04 har slutfört uppgiften. 
 
 
 



A04    
Titel: Koppla en handläggares mobilnummer ti l l  kontaktcentret 
 
 
Sekvens #3   Sida 1 av 1 
 

Avsikt: Lägga till ett mobilnummer som tillhörande en handläggare 
Utlösare: Vid problem med den ordinarie ingången för inkommande samtal till 

organisationens kontaktcenter ska handläggaren ha möjlighet att besvara samtal i sin 
mobil  

 
	

	
 

Klickar på menyval media, telefoni och vidare till anknytningar  
 

 
 

 
A04 klickar på en ikon på skrivbordet och öppnar ett annat program som fungerar 

som organisationens telefonkatalog, och finns tillgänglig på datorns skrivbord.  
 
 
 
 

A04 letar efter användarens mobilnummer genom att använda sök-funktionen och 
söker på förnamn. 

Avsikt: Hitta handläggarens mobilnummer  
 
 

 
A04 hittar användarens mobilnummer och antecknar med en penna numret på en 

notislapp som hon placerar framför sig 
Avsikt: Komma ihåg mobilnumret till användaren 

 
 
 

Öppnar återigen administratörsklientens där A04 befinner sig i fönstret för 
anknytningar. Där trycker A04 på knappen lägg till och väljer den anknytningsplats 

som användarens mobilnummer ska kopplas till.  
 
 
 
 

Skriver in användarens namn och tittar på notislappen där A04 antecknat 
användarens mobilnummer och skriver av detta. 

 
 

 
A04 klickar på ok och återgår till administratörsklientens huvudmeny. Uppgiften är 

slutförd. 



A04     
Titel: Stänga en växelingång p.g.a. av möte 
 
 
Sekvens #4   Sida 1 av 2 
 
Avsikt: Stänga en växelingång under en specifik tid då alla handläggare som arbetar 

är upptagna för ett möte 
Utlösare: Organisationen har beslutat att alla handläggare ska infinna sig på ett 

möte 
 
	

	
 

Klickar på menyvalet styrning och vidare till scheman och öppnar fönstret 
 

 
 
 

Ändrar organisationsområdet från bas till organisationens område i listan med de 
olika organisationsområdena 

Avsikt: Ändra schema för rätt organisationsområde 
 
 
 
 

Scrollar i listan med scheman som finns tillgängliga för organisationsområdet som 
valts. Hittar det schemat som ska ändras och väljer det 

 
 

 
Klickar i veckovyn på tid och dag då mötet är beslutat att hållas. Markerar ett 

tidsspann för mötet i schemat på rätt dag och på rätt start tid 
 
 
 

Administratörsklieten öppnar ett nytt fönster där A04 får specificera tiden 
 
 
 
 

Skriver in start-tid för mötet och tabbar ned till att skriva in sluttid 
 
 

 
BD: A04 upptäcker att sluttid uppdaterats till en tid som inte stämmer överens med 

det tidsspann som A04 markerat i schemat 
 

 
 
 

Markerar återigen rutan för slut-tid och ändrar så att det blir rätt enligt det 
tidsspann som mötet ska pågår och trycker på ok.  



A04     
Titel: Stänga en växelingång p.g.a. av möte 

 
 
Sekvens #4  Sida 2 av 2 
 

 
 
 

Återgår till schemat och kontrollerar i veckovyn att det blivit rätt och att det 
ändrats så att det är stängt under mötet. 
 

 
 
 

A04 konstaterar att det stämmer och uppgiften är därmed avklarad.  



A05    
Titel: Ändring av tröskelvärden för servicenivå 
 
 
Sekvens #1   Sida 1 av 1 
 
Avsikt: Ändra tiden innan en handläggare ska bli notifierad i handläggarklienten att 

ett inkommande samtal från specifik kö ska ges direkt prioritet. 
Utlösare: Handläggare på den berörda avdelning i organisationen har upptäckt att 
det dröjer innan inkommande samtal från den specifika kön inte direkt utlöser en 

notifikation som innebär att det ska ges högsta prioritet. 
 
	

	
 

Klickar på menyvalet Statistik och vidare till tröskelvärden och öppnar fönstret 
 

 
 
 

Väljer organisationsområdet till den avdelning som ärendet inkommer ifrån i listan 
med de olika organisationsområdena 

Avsikt: Ändra tröskelvärden för servicenivå i rätt organisationsområde 
 
 
 
 

Inser att det nuvarande tröskelvärdet behöver ändras eftersom det som efterfrågats 
är att samtalen som inkommer ska besvaras direkt 

 
 

 
BD: Dubbelklickar i på raden där tröskelvärdet ska ändras och minimerar värdet till 0. 

Klickar ur fältet och för muspekaren över det eftersom A05 misstänker att ingen 
siffra kan ge standardvärden som alla andra köer har. Misstankarna stämmer och 

eftersom att det står att standardinställning tillämpats. A05 vill inte använda 
standardinställningen, som innebär att samtalet inte får direkt prioritet, vilket 

efterfrågats i ärendet.  
Workaround: A05 ändrar istället tröskelvärdet för servicenivå 1 och servicenivå 2 

till 1s för att undvika standardinställningen.  
 
 
 

Ringer upp den person som skickat ärendet via e-post och förklarar att A05 ändrat 
servicenivån så att nivån till att samtal som inkommer från den prioriterade kön ska 

ges högsta prioritet direkt 
 
 
 
 

Ärendet är slutfört 
  



A05    
Titel: Stänga en växel p.g.a. av möte  
 
 
Sekvens #2   Sida 1 av 1 
 

Avsikt: Stänga en växel på en avdelning under ett möte 
Utlösare: Ärendet inkommer via ärendesystemet som organisationen använder. En 

avdelning ska ha möte och kan därför inte besvara inkommande samtal 
 
 
 

 
A05 klickar in på Styrning och vidare till Schema och väljer i scroll-listan avdelningens 

organisationsområde 
Avsikt: Ändra i schemat för rätt organisationsområde  

 
 

 
A05 skapar undantagsdatum och använder en mall som skapats tidigare där tiden 

som växeln ska hålla stängt är densamma. 
Avsikt: Skapa ett undantagsdatum som gäller för det efterfrågade datumet under 

den efterfrågade tiden. 
 
 
 

 
A05 går vidare till Dialogflöden och letar i listan efter alla flöden efter den rätta 

avdelningens flöde. 
Avsikt: Hitta den förinspelade frasen i dialogflödet som ska användas när växeln är 

stängd för möte. 
 
 
 

Hittar frasen och spelar upp den och hör att tiden stämmer och konstaterar att den 
kommer att gå att använda. 

 
 

 
Sätter en påminnelse i sin Kalender i Microsoft Outlook när hon ska gå in i 

dialogflödet och aktivera frasen som ska spelas upp vid tidpunkten då avdelningen 
ska ha möte. 

Avsikt: Komma ihåg att aktivera frasen så att den spelas upp. 
 
 
 
Den dagen där mötet ska hållas och A05 ska använda frasen så kommer A05 att få 
en påminnelse från kalendern och gå in och aktivera frasen. A05 avslutar arbetet 

med ärendet tills datumet för mötet infaller.  



A06     
Titel: Lägga ti l l  ett nytt lösenord ti l l  en användare 
 
 
Sekvens #1   Sida 1 av 1 
 

Avsikt: Lägga upp ett nytt lösenord till en handläggare  
Utlösare: Handläggare skickar ett e-post meddelande att denne glömt sitt lösenord 

vid inloggning i den mobila handläggarklienten 
 
	

	
 

Klickar på menyvalet Användarkonton och väljer i scroll-listan det 
organisationsområdet som handläggaren tillhör  

 
 
 
 

Sorterar listan på förnamn och letar efter rätt användare  
Avsikt: Hitta den handläggare som meddelat att denne glömt sitt lösenord 

 
 
 

 
Markerar användaren och trycker på Säkerhet 
 
 
 

I rutan för Säkerhet skriver A06 in ett nytt lösenord till användaren och trycker ok 
 

 
 

 
Meddelar handläggaren som skickat förfrågningen om ändring av lösenord det 

lösenord som A06 nu tilldelat handläggarens inloggning 



A06     
Titel: Til ldela en handläggare kompetens för att betjäna en viss kö 
 
 
Sekvens #2  Sida 1 av 1 
 

Avsikt: En handläggare ska besvara samtal från en viss kö 
Utlösare: Handläggare skickar ett e-post meddelande och beskriver att denne inte 

mottar samtal från en kö som denne har med i sin arbetsbeskrivning 
 
	

	
 

Klickar på menyvalet Användarkonton och väljer i scroll-listan det 
organisationsområdet som handläggaren tillhör  

 
 
 
 

Sorterar listan på förnamn och letar efter rätt användare  
Avsikt: Hitta den handläggare som meddelat att denne inte betjänar en viss kö 

 
 
 

 
Markerar användaren och kontrollerar att användarens behörighetsroll stämmer och 
kontrollerar även att användaren har tilldelats de kompetenser som denne ska ha 

 
 
 

Upptäcker att användaren saknar kompetensen som krävs för att betjäna kön 
 

 
 

 
Trycker på Lägg till kompetens och för över den kompetens som krävs för att 

betjäna kön som handläggaren efterfrågat och klickar ok 
 

 
 
 

Besvarar handläggarens e-post meddelande och skriver att A06 ändrat i 
handläggarens behörigheter så att denne nu kan betjäna kön 

Avsikt: Meddela handläggaren att denne nu har fått rätt behörigheter  
 



A07     
Titel: Lägga ti l l  ny användare och anknytning   
 
 
Sekvens #1   Sida 1 av 2 
 

Avsikt: Lägga upp en ny användare och en anknytnings nummer 
Utlösare: A07 har fått ett e-post via Microsoft Outlook med förfrågan om att 
tilldela en nyanställd på organisationen tillgång till arbete i handläggarklienten 

 
	

	
 

Klickar på menyvalet Media och vidare till telefoni och anknytningar och öppnar 
anknytningsfönstret 

 
 
 
 

A07 klickar längst ned i listan med lägg till anknytning och väljer i scroll-listan det 
organisationsområde som angetts i e-posten. 

Avsikt: Lägga till en ny anknytning i organisationsområdet där den nyanställde 
handläggaren ska arbeta 

 
 

 
Skriver in anknytningsnumret som angavs i e-postmeddelandet och klickar ok 

 
 
 

A07 klickar därefter på ikonen med snabb-val Användare och öppnar det fönstret 
 

 
 
 

Workaround: Eftersom A07 vet att den nyanställde ska ha ett specifik användar-id 
på organisationen och detta inte angavs i e-post meddelandet med ärendet, går A07 
in i Outlook och påbörjar ett nytt meddelande, där väljer A07 att söka i listan för alla 

organisationens anställda på efternamn och hittar rätt person, A07 trycker upp 
egenskaperna för personen och ser vilket användarid som personen fått. A07 

antecknar användarid i ett block framför sig.  
A07 klickar på Lägg till användare och skriver in den nyanställdes förnamn, 

efternamn och användar-id och väljer vilket delområde som den nya användaren ska 
tillhöra och trycker ok  

 
 
 
A07 tittar på vilka kompetenser användaren har och konstaterar att användaren 
tillhör rätt delområde men saknar kompetens inom området och trycker därför på 
lägg till under den tomma rutan där kompetenser visas 
 

 
 



A07     
Titel: Lägga ti l l  ny användare och anknytning   
 
 
Sekvens #1   Sida 2 av 2 

 
A07 letar i listan med kompetenser och väljer den kompetens som en handläggare 

behöver för att ta emot samtal. Markerar rätt kompetens och trycker på 
överföringspilen för att tilldela användaren kompetensen och klickar sedan ok 

Avsikt: Ge handläggaren möjlighet att besvara inkommande samtal 
 

 
 
A07 har slutfört ärendet och besvarar e-postmeddelandet i Outlook och förklarar att 

uppgiften är utförd. 
 



A07     
Titel: Ändra öppettider ti l l  jul och nyår 
 
 
Sekvens #2   Sida 1 av 2 
 

Avsikt: Ändra öppettider i schemat under julen 
Utlösare: A07 ska ändra i schemat så att ingångarna är stängda under de röda 

dagarna kring jul och nyår 
 
	

	
 

Klickar på menyvalet Organisera och vidare till Scheman och anknytningar och 
öppnar fönstret 

 
 
 

 
A07 väljer i listan med organisationsområden de organisationsområde som A07 ska 

stänga under de dagar som personalen är lediga över jul och nyår  
Avsikt: Se till så att de som ringer till kundtjänsten får ett meddelande att det är 

stängt  
 
 

 
A07 vet att det finns färdiga typdagar skapade som kan användas för att stänga 

schemat under julafton, juldag och nyårsafton. Väljer den typdag som A07 vet ska 
användas i scroll-listan med färdiga typdagar och skriver in rätt datum och trycker 

ok 
 
 
 

A07 lägger därefter till två typdagar till men anger andra datum för de båda och 
trycker ok 

 
 
 

 
A07 går därefter in i Dialogflöden och väljer rätt dialogflödet som tillhör den 

avdelning och organisationsområde som A07 nyss skapat typdagar för och stängt 
ned under jul och nyår 

 
 
 
 
A07 trycker på frasplatsen där A07 vill ändra den fras som spelas upp eftersom till 

en annan fras där som istället talar om att organisationen har stängt 
 
 

 
 
 



A07     
Titel: Ändra öppettider ti l l  jul och nyår 
 
 
Sekvens #2   Sida 2 av 2 

 
BD: A07 kan inte ändra frasen nu eftersom A07 tycker att det är svårt och 

förstår inte hur man gör för att inte aktivera den direkt, och eftersom 
organisationen inte har stängt för julen nu så ändrar A07 inte frasen just nu. 

Workaround: Eftersom A07 är osäker väljer A07 istället att skriva en påminnelse i 
sin kalender för att ändra frasen och aktivera den fras som beskriver att 
organisationen har stängt dagen innan A07 går på ledigheten över jul.  

 
 
 

A07 förklarar att uppgiften tillsvidare är slutförd och påpekar att det kommer att 
behövas ändras fras dagen innan jul-ledigheten infaller.  


