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Sammanfattning 

Sammanfattning 
För att en slutanvändare skall kunna lösa problemsituationer som uppstår under 
interaktion med ett informationssystem bör denne ha tillgång till hjälpresurser. Dessa 
kan vara andra individer, manualer eller inbyggda programspecifika hjälpresurser. 
Hjälpresurser är en del av ett informationssystems användbarhet och syftet med denna 
studie är att studera ett ärendehanteringssystems hjälpresurser ur ett användbarhets-
perspektiv. Studien har genomförts med teorier kring människa - datorinteraktion och 
en kvalitativ metod på en statlig organisation. Undersökningen har riktat sig mot de 
slutanvändare som handhar ärendehanteringssystemet dagligen. 
 
Studien visar att ett införande av datorbaserade hjälpresurser bidrar till ett ökat stöd åt 
handläggare och även till en förbättrad användbarhet i ett ärendehanteringssystem. Det 
har även framkommit att en handläggares erfarenhet påverkar användningen av 
hjälpresurser, en erfaren handläggare använder inte hjälpresurser lika frekvent som en 
oerfaren. För att säkerställa användbarheten för alla handläggare i ett ärendehanterings-
system måste behovet av hjälpresurser bland handläggare kartläggas. Studien visar 
även att en manual med en bristande användbarhet riskerar att användas sällan och få 
ett smalt användningsområde. Därför är en manual med en högre användbarhet en 
bättre hjälpresurs. 

 



Abstract 

Abstract 
In order for end-users to solve user related problems when working with an 
information system, they often require access to end-user support. Those functions 
may include individuals, manuals or programs as an integrated part of the information 
system. End-user support is one part of an information system rank of usability and the 
purpose of this study is to examine the end-user support of a work flow system from a 
usability perspective. The study has been carried out by using theories regarding 
human-computer interaction in combination with a qualitative minded method. The 
object of interest for the study is a governmental organization and the handling officers 
that are affected by the work flow system on a daily basis.  
 
The study shows that an implementation of a computer based end-user support would 
give valuable assistance for end-users and also contribute to an improved usability in 
the work flow system. The study also shows that an end-user’s experience affects the 
level of utilization of end-user support; an experienced end-user doesn’t use support 
tools as frequently as a non-experienced one. In order to secure the usability of a work 
flow system a survey about the end-users need for support must be carried out. 
Furthermore, the study shows that manuals with insufficient usability run the risk of 
being rarely used and hence get a narrow usage area. For this reason, a manual with an 
improved rank of usability is a better end-user support tool. 
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Inledning 

1 Inledning 
Detta kapitel kommer att presentera en bakgrund till vårt problemområde, syftet med 
examensarbetet samt våra forskningsfrågor. Vi behandlar även definitioner av 
begrepp som är av vikt för vårt examensarbete, avslutningsvis presenterar vi 
dispositionen av uppsatsens delar. 
 

1.1 Bakgrund 
Enligt Andersen (1994) är ett informationssystem ett system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. Checkland & 
Holwell (1997) menar att ett informationssystem består av två sammanlänkade system, 
ett system som tillgodoser och ett system som blir tillgodosett. Det system som 
tillgodoser är det tekniska systemet och det system som tillgodoses av det tekniska 
systemet är det sociala systemet (Checkland & Holwell, 1997). Att utveckla ett 
informationssystem innefattar därför också att ta hänsyn till det sociala sammanhang 
som informationssystem skall verka i (Allwood, 1998). Ett informationssystems 
livscykel innehåller olika aktörer, alltifrån utvecklare till slutanvändare. En slut-
användare är den person som kommer att interagera med ett informationssystem 
(Pressman, 2000). För en lyckad integrering av ett informationssystem i en 
organisation bör de ansvariga för utvecklingen utreda verksamhetens mål. Dessa bör 
även utreda vilka som är slutanvändare av informationssystemet och således är de 
människor som slutligen skall samspela med tekniken (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Det komplexa samspelet mellan människa och teknik kräver många olika delar för att 
bli en fungerande helhet. I de sammanhang där datorer påverkar människans dagliga 
liv måste samspelet mellan slutanvändare och dator fungera för att datorn skall vara 
det stöd som det är tänkt (Allwood, 1998). Begreppet människa - datorinteraktion 
(MDI) omfattar alla aspekter av betydelse för interaktionen mellan människa och dator 
(Gulliksen & Göransson, 2002). De främsta uppgifterna som MDI för med sig är att 
förstå, utveckla, utvärdera och införa informationssystem för mänskligt användande 
(Preece, 1994). Begreppet användbarhet är centralt inom MDI. Begreppet omfattar hur 
informationssystem får egenskaper som gör dem effektiva, ändamålsenliga och 
tillfredställande att använda. Detta för att informationssystem ska utgöra ett stöd för 
slutanvändare och att dessa ska kunna interagera och utföra sina arbetsuppgifter med 
hjälp av informationssystemet (Gulliksen & Göransson, 2002). Systemutvecklingens 
fokusering ligger oftast inte på att utveckla användbara informationssystem, använd-
barheten betraktas ofta som en magisk egenskap som förväntas följa med det tekniska 
systemet. Fokuseringen måste ligga på slutanvändare och därför får den tekniska 
utvecklingen inte bli ett självändamål i sig. Begreppet användbarhet blir synnerligen 
viktigt då utvecklingen handlar om ett informationssystem som används som ett 
arbetsverktyg av slutanvändare i deras dagliga arbete (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Lika viktigt som att informationssystemet fungerar till det ändamål det syftar till, lika 
viktigt är det att erbjuda information och kunskap om handhavandet till dess 
slutanvändare (Preece, 1994). Slutanvändares kompetens blir således inte bättre än de 
förutsättningar som getts för att bättra kompetensen. Användarkompetens är därför en 
egenskap för att säkerställa en god produktivitet. Användarkompetens erhålls genom 
en god utbildning av slutanvändare (Allwood, 1998). Niederman (1998) menar att 
effektiv utbildning och stöd för slutanvändare är av största vikt för att säkerställa att 
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den nya tekniken används på ett sätt som är till nytta för organisationens produkter 
eller tjänster och verkligen stödjer det dagliga arbetet och främjar verksamheten.  
 
Även om kompetensen att interagera med informationssystemet hos slutanvändare är 
god kommer det vid olika tillfällen uppstå problemsituationer under användningen av 
informationssystem. Att helt förebygga att en slutanvändare gör fel i interaktionen med 
informationssystem är svårt att åstadkomma. Det ligger i människans natur att göra fel 
och misstag. Ett tillvägagångssätt för att underlätta vid en problemsituation är att tillse 
att slutanvändare har kompetens att använda informationssystem och även har stöd för 
att kunna lösa problemsituationer som uppstår under interaktion med informations-
systemet (Preece, 1994). När en problemsituation uppstår för slutanvändare ska det 
finnas hjälpresurser tillgängliga som stödjer och hjälper slutanvändare att lösa 
problemen. Slutanvändare ska kunna koncentrera sig på deras arbetsuppgifter och inte 
behöva använda tid på problem som gäller datorn eller informationssystemet 
(Allwood, 1998). Enligt Preece (1994) leder en bra design av ett informationssystem 
till att färre problemsituationer uppstår. Det är dock lika viktigt att erbjuda information 
och hjälpresurser till slutanvändare för att dessa skall kunna lösa och hantera 
problemsituationer. Hjälpresurser som kan ge stöd åt en slutanvändare är exempelvis 
kollegor eller andra individer, tryckta manualer eller inbyggda programspecifika 
hjälpresurser (Allwood, 1998).   
 
År 2002 införde Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket ett ärendehanterings-
system (ÄHS) som ett stöd för handläggare och deras olika uppdrag. ÄHS syfte var att 
effektivisera Försäkringskassans dåvarande manuella hantering av handläggnings-
ärenden. Alla handläggningsärenden behandlas, presenteras och lagras nu digitalt i 
ÄHS. Försäkringskassans ärendehanteringssystem används av cirka 8000 handläggare 
och innebär ett nytt arbetssätt för handläggning av ärenden. ÄHS är således ett 
informationssystem av en stor och komplex karaktär och borde vara komplicerat att 
göra användbart för alla slutanvändare. Vi ser det därför som en intressant uppgift att 
undersöka hur hjälpresurser och användbarhet tar sig uttryck i denna komplexa 
omgivning.  
 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att studera ett ärendehanteringssystems hjälpresurser ur ett använd-
barhetsperspektiv. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
För att besvara syftet med examensarbetet har vi, förutom att studerat befintlig teori 
om hjälpresurser, undersökt och besvarat följande frågeställningar: 
 

• Vilka hjälpresurser finns tillgängliga för handläggare som använder det 
undersökta ärendehanteringssystemet? 

• Vilka hjälpresurser använder handläggare? 
• Varför använder en handläggare specifika hjälpresurser? 
• Vilka hjälpresurser saknar handläggare i ärendehanteringssystemet? 
• Vad påverkar en handläggares användning av hjälpresurser? 
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1.4 Definitioner av begrepp 
Detta examensarbete innehåller vissa centrala begrepp som är vida. Begreppen kan 
tolkas olika av olika individer och därför vill vi tydliggöra på hur vi använder 
begreppen. Gemensamt för begreppen är att de har en central och betydande roll i 
examensarbetet. 
 

• Informationssystem och ärendehanteringssystem 
Begreppet informationssystem ska i detta examensarbete ses som ett 
helhetskoncept. Helhetskonceptet består av två system, ett tekniskt och ett socialt 
(Checkland & Holwell, 1997). I examensarbetet förekommer begreppet 
ärendehanteringssystem (ÄHS), detta skall ses som det tekniska systemet. Det 
tekniska systemet tillgodoser det sociala systemet med tjänster som i detta fall är 
Försäkringskassan och dess handläggare.  

 
• Slutanvändare och handläggare 
En slutanvändare definieras som den individ som kommer att interagera och utföra 
arbetsuppgifter med informationssystemet (Pressman, 2000). I examensarbetet 
nämns begreppet handläggare, handläggare skall ses som slutanvändare. 

 

1.5 Disposition 
Examensarbetets kommande kapitel är disponerade på följande sätt. Kapitel två 
presenterar en redogörelse för de metoder som vi har använt oss av och hur vi utfört 
vår studie. I det följande kapitlet presenterar vi vår teoretiska referensram för 
examensarbetet. I kapitel fyra presenteras en sammanställning av vår empiriska studie. 
Detta följs av vår analys och diskussion av det teoretiska och empiriska materialet och 
återfinns i kapitel fem.  I kapitel sex presenterar vi våra slutsatser och ger förslag till 
fortsatt forskning.  
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av vårt vetenskapliga synsätt och vår 
vetenskapliga metod. Därefter följer ett avsnitt om vår informationsinsamling. Vidare 
beskriver vi hur vi har utfört vår fallstudie, hur vi har genomfört vår datainsamling 
samt hur vi har analyserat vårt material. Avslutningsvis diskuterar vi kvalitén i vår 
studie. 
 

2.1 Vetenskapliga synsätt 
Det hermeneutiska synsättet har sitt ursprung i det humanvetenskapliga synsättet (Patel 
& Davidson, 2003). Från början handlade hermeneutiken huvudsakligen om tolkningar 
av texter. Under 1800-talet utvecklades detta synsätt till ett tolkande av människors 
livsvärld, handlingar, symboler och beteende i allmänhet (Hartman, 1998). I grund och 
botten handlar hermeneutiken om att ha ett tolkande synsätt och skapa förståelse för 
olika företeelser i verkligheten. Hermeneutiken handlar även om att vara öppen och 
engagerad. Den hermeneutiske forskaren närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt 
utifrån sin egen förståelse. Förståelsen, de tankar, intryck och känslor samt den 
kunskap som forskaren har är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå 
forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2003). Vidare menar Patel & Davidson (2003) 
att den hermeneutiske forskaren försöker se helheten i forskningsproblemet. Den 
hermeneutiske forskaren som tolkar en text, exempelvis en utskriven intervju, börjar 
med att läsa hela intervjun och försöker förstå helheten av denna för att sedan läsa 
olika delar i texten separat för att erhålla en förståelse av dessa. På samma sätt kan 
forskaren pendla mellan subjektets synvinkel, alltså intervjuaren, och objektets 
synvinkel, alltså den intervjuade, för att nå fram till en grov förståelse av det studerade 
problemet (Patel & Davidson, 2003). 
 
Det positivistiska synsättet kan ses som hermeneutikens raka motsats och har sin grund 
i naturvetenskapliga och empiriska traditioner. Ett kännetecken för positivistisk 
forskning är tanken om reduktionism. Med det menas att helheten i ett problem alltid 
kan studeras genom att reducera problemet till delar och studera delarna var för sig 
(Patel & Davidson, 2003). Vidare menar Patel & Davidson (2003) att forskarens 
person, politiska, religiösa och känslomässiga läggning på intet sätt ska påverka 
forskningsresultatet. Forskaren ska kunna bytas ut och resultatet av forskningsarbetet 
ska ändå bli detsamma. Hartman (1998) menar även att det positivistiska synsättet har 
sitt utgångsläge i att vetenskaplig kunskap utgörs av teorier som refererar till mätbara 
företeelser och relationer mellan dessa.  
 
Det förhållningssätt som präglar vår studie är det hermeneutiska synsättet. Vi ämnade 
precis som det hermeneutiska synsättet har sin grund i, att skapa en helhetsförståelse 
för problemområdet. Vi har försökt förstå den situation som en individ befinner sig i 
och vilka faktorer som påverkar denna situation. Enligt vår inhämtade kunskap och 
tankegång har vi grundsynen att olika individer har olika världsbilder och att detta 
påverkar utfallet av undersökningen. Därmed står vi inte bakom det positiviska 
synsättet som menar att forskarens person, politiska, religiösa och känslomässiga 
läggning på intet sätt ska påverka forskningsresultatet. De kunskaper, värderingar och 
personligheter vi besitter påverkar resultatet av forskningen. Det är komplicerat att 
hålla forskningsrollen fri från dessa. De tolkningar som gjorts i denna studie är mer 
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eller mindre unika för oss och resultatet hade inte blivit exakt detsamma om någon 
annan utfört undersökningen.  
 

2.2 Vetenskaplig metod 
Det finns två vanliga inriktningar inom metodteori, dessa är kvalitativa eller 
kvantitativa inriktningar. I en kvalitativ undersökning har forskaren få enheter i sin 
undersökning och går på djupet istället för bredden för att skapa en helhetsförståelse av 
det problemområde och den omvärld som forskaren arbetar med (Hartman, 1998). 
Grundsynen är att denna omvärld är det som bestämmer olika individers natur. Denna 
omvärld kan inte undersökas genom enbart observationer, forskaren bör istället tolka 
det som observeras. Således definierar Hartman (1998) den kvalitativa ansatsen som 
ett försök till förståelse för omvärlden för en individ eller en grupp individer. Den 
kvalitativa undersökningen har omvärlden vi människor lever i som studieobjekt och 
graden av strukturering och kontroll från forskarens sida är. Detta gör att den 
kvalitativa forskaren måste beskriva och motivera sina metodval och de resultat och 
slutsatser som denne kommer fram till i sin studie (Patel & Davidson, 2003). När den 
kvalitativa forskaren kommer till den situation då denne ska bearbeta sina insamlade 
data sker en kvalitativ bearbetning av data oftast med ett textmaterial som grund. Detta 
kan exempelvis vara en intervju som forskaren har sammanställt i textform och skriver 
ut för att sedan bearbeta och analysera verbalt (Patel & Davidson, 2003).  
 
Den kvantitativa undersökningen har till skillnad från den kvalitativa inte sin 
utgångspunkt i en förståelse för omvärlden människor lever i. Den kvantitativa 
undersökningen bygger istället sitt resonemang på mätbara resultat och att 
frågeställningarna är numeriska. En kvantitativ metod har en högre grad av 
formalisering och struktur och präglas av kontroll från forskarens sida (Hartman, 
1998). Denna metod präglas ofta av att forskaren går på bredden. Forskaren har många 
enheter i sin undersökning men riktar in sig på några få faktorer hos varje enhet. 
Forskningsresultaten bör vara så generella som möjligt så att forskaren kan dra 
slutsatser om andra människor som kan betraktas som jämförbara med den undersökta 
gruppen (Patel & Davidson, 2003). Vidare ger Hartman (1998) en definition på den 
kvantitativa ansatsen som en undersökning mellan den numeriska relationen och en 
eller flera mätbara egenskaper.  
 
I vår studie används en kvalitativ metod eftersom studiens mål inte har varit att nå 
mätbara resultat eller kvantifierbara sammanhang och företeelser. Studien syftar inte 
heller till en generalisering av undersökningsområdet. Vi har istället velat nå en 
förståelse för hur olika individer upplever sin omvärld och hur omvärlden påverkar 
denne. Detta passar väl in med vårt hermeneutiska synsätt där forskaren försöker se 
helheten i forskningsproblemet. Vi vill skapa en helhetsförståelse för problemområdet 
och inte gå på bredden och därför använder vi en kvalitativ ansats till undersökningen 
istället för en kvantitativ.   
 

2.3 Informationsinsamling 
För att genomföra vår undersökning krävdes kunskap kring det ämnesområde vi valt 
att undersöka. Denna kunskap inhämtades främst genom litteraturstudier. Den litteratur 
som ligger till grund för undersökningens teoretiska referensram har i första hand 
tillhandahållits från Luleå tekniska universitets bibliotek. Bibliotekets hemsida 
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tillhandahåller sökverktyg för att hitta artiklar i de olika databaser som finns 
tillgängliga för forskningsverksamhet och för de böcker som biblioteket 
tillhandahåller. Sökmotorer för böcker och artiklar ingick i vår informationsinsamling. 
För sökning av artiklar har databasen Compendex varit ett återkommande verktyg. De 
sökningar som genomförts har varit inriktade på användarhjälp, supportverktyg och 
användbarhet. Engelska sökord har exempelvis varit ”end-user support”, ”end-user 
support tools” och ”usability”. Det var viktigt att ta hänsyn till ordens engelska 
betydelser och framförallt i vilken kombination dessa användes. ”Support tools” kan 
vara inriktade för utvecklare, men även för slutanvändare. Ett supportverktyg får dock 
helt olika användningsområden beroende på hur fokuseringen riktas. Vårt 
examensarbete är fokuserat på slutanvändare och därför adderades ”end-user” till 
sökningarna. Vi har granskat all vår insamlade litteratur och därefter valt ut den 
litteratur som vi ansåg vara relevant för att få ett teoretiskt underlag till vår 
undersökning. Att litteraturen var trovärdig och tillförlitlig var också viktiga faktorer 
för oss. Detta har vi säkerställt genom att endast använda litteratur från ovanstående 
erkända databaser samt från Luleå tekniska universitets bibliotek. Litteraturstudien var 
intensivast i examensarbetets initialskede men har även fortsatt kontinuerligt under 
arbetets gång.  
 

2.4 Fallstudie 
En fallstudie innebär en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara 
en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Det går även att 
studera mer än ett fall, exempelvis två organisationer. Vid en fallstudie utgår forskaren 
från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt (Patel & 
Davidson, 2003). Vidare menar Patel & Davidson (2003) att vid en fallstudie är det 
vanligt att information av olika karaktär samlas in för att ge en så fyllig bild av det 
aktuella fallet som möjligt. Om fallet exempelvis är en arbetsplats kan såväl intervjuer 
som observationer och enkäter kombineras i datainsamlingen. 
 
Vi har använt oss av en fallstudie i vårt examensarbete eftersom det passade väl ihop 
med vårt syfte och med vår kvalitativa metod. Vår strävan var att erhålla djupare 
kunskap och få ett helhetsperspektiv av det problem vi arbetade med och därför valde 
vi att undersöka en avgränsad grupp människor. Fallstudien har utförts på 
Försäkringskassan i Luleå som har infört ett ärendehanteringssystem för att ersätta de 
tidigare manuella arbetsrutinerna. Vi hade sedan tidigare kännedom om att 
Försäkringskassan hade infört ett ärendehanteringssystem. Fallstudien inleddes med att 
kontakta Försäkringskassan för att undersöka om det fanns möjlighet att utföra en 
studie där under vårt examensarbete. När Försäkringskassan ställde sig positiva till vår 
studie påbörjades en diskussion med organisationen om vilket område inom 
ärendehanteringssystem som skulle vara intressant att undersöka. Vi fick i ett tidigt 
skede en kontaktperson på Försäkringskassan som all vår kommunikation har gått via. 
Det är denne kontaktperson som har hänvisat oss vidare till berörda parter inom 
organisationen som vi har behövt ha kontakt med. När vi hade bestämt oss för att 
studera hjälpresurser kontaktades vår kontaktperson. Ett möte med kontaktpersonen 
bokades och planerna för vår studie presenterades. När kontaktpersonen gav klartecken 
för vår studie fortsatte vår kontakt med denna person. Främst för bokning av intervjuer 
och för att få tillgång till information och material från Försäkringskassan som varit 
nödvändiga för vår studie. 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
Det finns flera tekniker för att samla in data för att få en frågeställning besvarad. 
Vilken teknik forskaren väljer beror på vad som ger bäst svar på frågeställningen i 
förhållande till den tid och de medel som står till forskarens förfogande (Patel & 
Davidson, 2003). Vår datainsamling har bestått av intervjuer med utvalda handläggare 
på Försäkringskassan i Luleå. Vi har även fått tillgång till dokumentation från 
Försäkringskassan som vi har studerat. Dokumentationen har bestått av både lokala 
och rikstäckande utvärderingar av ärendehanteringssystemet, uppföljningsrapporter 
inom olika områden samt manualen för ärendehanteringssystemet. 
 

2.5.1 Intervjuer 
En intervju är en samtalsform som syftar till en djupare förståelse för en individs 
beteende och personlighet (Patel & Davidson, 2003). Tanken med att göra intervjuer är 
att personer själva ska berätta om de egenskaper som undersöks. Intervjuer kan vara 
utformade på olika sätt. Graden av standardisering och strukturering påverkar utfallet 
av intervjun (Hartman, 1998). Med graden av standardisering menas hur mycket 
intervjuaren bestämmer i förväg beträffande frågornas utformning. Om intervjuaren 
bestämmer allt som rör frågorna har intervjuerna en hög grad av standardisering. En 
låg grad av standardisering innebär att frågornas form inte är bestämda i förväg och att 
den intervjuade har möjlighet att påverka vilken form diskussionen tar. Med graden av 
strukturering menas i vilken utsträckning frågorna begränsar svarsutrymmet. Helt 
strukturerade frågor är frågor med fasta svarsalternativ i frågeformulär. En låg grad av 
strukturering innebär således ett stort svarsutrymme för den intervjuade (Hartman, 
1998). Den kvalitativa metodens intervju beskrivs som ostrukturerad och icke-
standardiserad (Patel & Davidson, 2003; Hartman, 1998). 
 
Vår datainsamling har bestått av intervjuer. Att valet föll på intervjuer berodde på att 
det var den bäst förestående metoden som skulle svara på vårt syfte. Intervjuer passade 
väl ihop med vårt hermeneutiska synsätt och vår kvalitativa metod där en djupare 
förståelse och ett helhetsperspektiv av problemområdet eftersträvades. Våra intervjuer 
har varit utformade som semistandardiserade och med en låg grad av struktur i likhet 
med hur Patel & Davidsson (2003) och Hartman (1998) beskriver den kvalitativa 
metodens intervju. Intervjuerna har alltså präglats av liknande frågor till alla 
respondenter där vi dock har haft möjligheten att be respondenterna utveckla och 
förtydliga vissa svar som känts ofullständiga eller otydliga under intervjuns gång. 
Frågorna har inte begränsat svarsutrymmet, istället har respondenterna haft 
möjligheten att svara helt fritt på de frågor som ställdes. Vi hade en intervjuguide 
(Bilaga 1) med färdiga frågor som vi utgick ifrån under samtliga intervjuer för att få ett 
dataunderlag som inte var allt för spritt. När intervjuguiden skapades baserades den på 
vårt teoretiska material om hjälpresurser. Patel & Davidson (2003) menar, i likhet med 
vårt tillvägagångssätt, att det är en fördel om forskaren vid en kvalitativ intervju har en 
teoretisk kunskap om det som ska studeras och utgår från dessa teorier då 
intervjufrågorna skapas.  
 
Intervjuerna har genomförts på Försäkringskassan i Luleå. Intervjuerna genomfördes 
med respondenterna en och en i ett rum där samtalen skedde ostört. Fyra stycken 
intervjuer genomfördes och samtliga intervjuer skedde på samma premisser. 
Tidsåtgången per intervju låg mellan 30 och 35 minuter. Intervjuerna bandades sam-
tidigt som stödanteckningar togs under intervjuernas gång för att inte missa viktig 
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information. Under intervjuerna agerade en av oss intervjuansvarig och ställde 
frågorna till respondenten medan den andre förde anteckningar och såg till att alla 
frågor blev besvarade och kompletterade den intervjuansvarige under intervjuns gång 
då denne behövde stöd. Respondenterna har fått vara helt anonyma och de har fått ta 
del av vårt slutgiltiga examensarbete. 
 

2.5.2 Urval av respondenter  
När forskaren ska genomföra en kvalitativ undersökning måste denne göra ett urval av 
vilka individer som skall undersökas. I vissa undantagsfall behöver forskaren inte göra 
ett urval om möjligheten finns att intervjua alla. Detta kräver dock att populationen är 
liten (Hartman, 1998).  I en kvalitativ undersökning undersöker forskaren relativt få 
individer. Tanken är att forskaren ska gå på djupet vilket inte är möjligt att göra om 
denne undersöker ett större antal individer. Urvalet i en kvalitativ undersökning blir 
således av största betydelse. Om forskaren har ett mindre antal individer i sin 
undersökning kan undersökningen bli missvisande om denne gjort några felaktiga val 
av individer (Hartman, 1998).  
 
I och med att vår undersökning var riktad mot slutanvändare var det denna kategori av 
människor som var aktuella att intervjua. De respondenter som vi har intervjuat är 
handläggare som dagligen använder sig av ärendehanteringssystemet. Det urval av 
respondenter som gjordes hade ett övergripande krav. Detta krav gällde att 
respondenterna varit anställda och haft handläggaruppgifter både före och efter 
verksamhetsförändringen, i detta fall före och efter införandet av ärendehanterings-
systemet. Detta krav ställdes för att få intervjua handläggare som varit med om 
ärendehanteringssystemet från första början och på så sätt varit med om flera versioner 
av ärendehanteringssystemet med tillhörande hjälpresurser. Vi hade även en önskan 
om att få intervjua fyra till fem personer, slutresultatet blev fyra personer. I övrigt 
ställdes inga fler krav på vilka vi ville intervjua. Detta på grund av att handläggarna 
har ett dagligt arbete som de måste sköta. Detta medförde att det var en anställd med 
övergripande ansvar för handläggarna som avgjorde vilka handläggare som hade 
möjlighet att delta i intervjuerna. 
 
När kraven kring respondenterna var fastställda framförde vi detta till vår 
kontaktperson. Denne vidarebefordrade vår förfrågning till den ansvarige för 
handläggarna som sedan hjälpte oss med urvalet. Hartman (1998) menar att detta 
förfarande är klokt att använda sig av vid urvalet av respondenter om det finns 
personer som har bra inblick i verksamheten att ta hjälp av. E-post sändes till oss av 
den avdelningsansvarige med en lista på fyra handläggare som uppfyllde våra krav och 
hade möjlighet att delta i vår undersökning. Respondenterna fick ta del av vår intervju-
guide ett par dagar innan intervjuerna genomfördes. Dessa informerades via e-post om 
syftet med vår studie och definitioner på utvalda ord och begrepp från intervjuguiden. 
Anledningen till detta var att säkerställa att respondenterna skulle vara förberedda 
inför intervjun och ha en inblick i vilket område intervjuerna skulle behandla. Detta 
ansåg vi öka förutsättningarna för en lyckad empirisk undersökning samtidigt som det 
sågs som tidsbesparande om handläggarna hade möjlighet till en viss förberedelse 
inför intervjuerna. Detta gjorde att vi inte behövde ta tid från intervjuerna till att 
förklara syftet med studien och begrepp som kunde ses som oklara. 
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2.6 Analysmetod 
Det material som samlas in under datainsamlingen utgör i sig ingen teori. Materialet är 
inget annat än exempelvis en stor mängd anteckningar, band med inspelade intervjuer 
eller beskrivningar av de observationer forskaren gjort. För att undersökningen ska 
fortskrida måste detta material bearbetas och analyseras (Hartman, 1998). Det är 
skillnad på kvalitativa och kvantitativa metoder för bearbetning av data. Den 
kvalitativa metoden syftar till att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls vid användningen av kvantitativa metoder. 
Vid en kvalitativ bearbetning av data arbetar forskaren oftast med ett textmaterial som 
grund, exempelvis en utskrift av en utförd intervju. Det textmaterial som forskaren 
arbetar med är ofta omfattande och bearbetningen är både tidskrävande och 
arbetskrävande (Patel & Davidson, 2003). Thomsson (2002) beskriver en analysmetod 
som kallas för reflexiv analys. Den är reflexiv på grund av att den växlar mellan att 
vara systematisk och osystematisk. Det systematiska innebär att forskaren kan 
bestämma sig för vissa saker som denne ska reflektera över vid varje intervju. Det 
osystematiska innebär att forskaren tillåter och drivs till att reflektera över det som 
dyker upp under intervjuns gång. Den reflexiva analysen innebär även att forskaren 
utför analysen i två steg, en lodrät analys och en vågrät analys. Den lodräta analysen 
innebär att forskaren bearbetar och analyserar de transkriberade intervjuerna var för sig 
och kodar materialet för att identifiera teman i de enskilda intervjuerna. I den vågräta 
analysen bearbetar och analyserar forskaren materialet på tvären vilket innebär att 
denne analyserar alla intervjuer och de teman som identifierats för att hitta samband 
och relationer mellan dessa. Det finns ingen bestämd ordning mellan de två stegen i 
den reflexiva analysen. Forskaren varvar stegen för att uppnå den eftersökta förståelsen 
(Thomsson, 2002). 
 
Vi har bearbetat våra data på ett kvalitativt sätt och använt oss av det Thomsson (2002) 
benämner som reflexiv analys. De respondenter som intervjuades hade alla liknande 
arbetsuppgifter och samtliga intervjuer skedde på samma sätt. Detta gjorde att även 
bearbetningen och analysen av intervjuerna skedde på samma sätt.  
 
Det första steget i vårt analysarbete var att lyssna igenom de inspelade intervjuerna 
upprepade gånger och transkribera dessa. Anteckningar som gjordes under intervjuerna 
användes som stöd vid transkriberingen. När intervjuerna omvandlats till textform 
lästes intervjuerna igenom upprepade gånger för att erhålla en helhetsbild. I och med 
detta påbörjades vår lodräta analys. Utifrån det faktum att våra intervjuer var 
ostrukturerade fanns det information i intervjuerna som inte var relevant för vår studie. 
Den typen av information sorterades bort. När texterna var nedkortade påbörjades en 
sökning efter övergripande teman i de enskilda intervjuerna. Vi identifierade två teman 
och sorterade in de delar av intervjuerna som hörde in under respektive tema. De två 
teman som identifierades är ärendehanteringssystemet och hjälpresurser och det är 
samma teman för alla respondenter. När texterna var insorterade under respektive tema 
fortsatte vi att reducera materialet ytterligare. Det slutgiltiga resultatet av vår lodräta 
analys består av en sammanställning av varje intervju och detta presenteras i 
empirikapitlet.  
 
Det andra steget var att vi analyserade våra data på tvären för att hitta samband och 
mönster mellan de enskilda intervjuerna och dess teman, i och med detta påbörjades 
vår vågräta analys. Vår vågräta analys genomfördes utifrån de teman som presenteras i 
empirkapitlet. Vi analyserade dessa teman i relation till varandra, relaterade dessa till 
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vår teoretiska referensram samt förde en diskussion kring varje tema. I vår vågräta 
analys omarbetades de två teman som identifierades under den lodräta analysen till tre 
nya teman med fyra tillhörande undertema. Tre av dessa är huvudteman och fyra 
stycken är underteman. Det första huvudtemat är icke datorbaserade hjälpresurser, till 
det hör två underteman som är kollegor och experter och manual. Det andra 
huvudtemat är datorbaserade hjälpresurser, till det hör två underteman som är 
hjälpfunktion och on-line manual. Dessa teman valdes ut på grund av att det var dessa 
hjälpresurser respondenterna pratade om. Upplägget är inspirerat från vårt teorikapitel 
där vi bland annat behandlar dessa hjälpresurser. Det tredje och sista huvudtemat är 
påverkan på användningen av hjälpresurser. Detta tema valdes på grund av att 
majoriteten av respondenterna diskuterade diverse faktorer som påverkade deras 
användning av hjälpresurser och detta ansågs av oss som intressant att analysera och 
diskutera. Det slutgiltiga resultatet av vår vågräta analys presenteras i analys- och 
diskussionskapitlet. 
 

2.7 Kvalitén i vår studie 
När kvalité diskuteras i kvalitativa studier tillämpas ofta begreppen validitet och 
reliabilitet men de har inte samma innebörd som i kvantitativa studier.  Validitet i en 
kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen och strävan efter god validitet 
genomsyrar forskningsprocessens alla delar. Reliabilitet i en kvalitativ studie ses mot 
bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. I kvalitativa 
studier är dessa två begrepp så pass sammanflätade att kvalitativa forskare ofta väljer 
att bara använda validitetsbegreppet i en vidare bemärkelse istället för att använda sig 
av både reliabilitetsbegreppet och validitetsbegreppet (Patel & Davidsson, 2003). Vad 
gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas skaffa 
underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Validiteten 
kopplas även till hur forskaren lyckas fånga det som är mångtydigt och kanske 
motsägelsefullt, exempelvis relationen mellan det normala, typiska och det speciella. 
Graden av validitet beror även på om forskaren kan argumentera för de tolkningar 
denne gjort. Inom den kvalitativa forskningen förekommer även begreppet 
kommunikativ validitet. Ett sätt att arbeta med den kommunikativa validiteten är att 
låta andra forskare och de personer som ingått i studien ta del av resultaten (Patel & 
Davidsson, 2003). 
 
Ett av målen med vårt examensarbete var att försöka hålla en hög grad av validitet. Vi 
har tagit hänsyn till olika faktorer för att hålla validiteten hög genom hela 
examensarbetet. Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om 
syftet med vårt examensarbete. Respondenterna fick även ta del av intervjufrågorna 
samt definitioner på vissa ord som ingick i intervjufrågorna. Vi är medvetna om att 
denna typ av information till respondenterna kan ha påverkat hur de svarat men vi 
anser att fördelarna överväger nackdelarna med detta tillvägagångssätt. Det föreföll för 
oss mer etiskt riktigt att respondenterna fick kännedom om vad de ingick i för typ av 
studie. I och med att respondenterna fick information om vårt examensarbete anser vi 
att risken att de misstolkade frågorna minskade. Våra respondenter har varit helt 
anonyma vilket förhoppningsvis har bidragit till ärliga svar. Vi poängterade även för 
respondenterna att det var av största vikt för kvalitén på vår studie att de svarade öppet 
och ärligt.  
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I och med att en anställd med övergripande ansvar gjorde det slutgiltiga urvalet av 
respondenter är vi medvetna om att det kan ha påverkat vår validitet negativt. Att låta 
en person med bra inblick i verksamheten hjälpa till vid urvalet är dock enligt Hartman 
(1998) att föredra om forskaren själv inte har denna inblick. De frågor som vi ställde 
under intervjuerna var väl genomarbetade och vi prövade dessa på andra personer 
innan intervjuerna för att kontrollera att de inte kunde misstolkas. Frågorna är även 
utformade utifrån teori kring hjälpresurser och med vårt syfte i åtanke. Under 
genomförandet av intervjuerna deltog vi båda två, en var intervjuansvarig medan den 
andre kontrollerade att alla frågor ställts och såg till att inget missades. Vi anser att vi 
hade en bra kommunikation med respondenterna under intervjun vilket även ledde till 
att missuppfattningar kunde undvikas. De band som intervjuerna är inspelade på finns 
sparade. Även de ordagranna transkriberingarna finns sparade, dock inte återgivna i 
examensarbetet på grund av den stora mängd text som dessa omfattar. En faktor som 
tagits i beaktande för att hålla den kommunikativa validiteten hög är att vi har låtit 
samtliga inblandade i vår fallstudie ta del av det slutgiltiga examensarbetet.  
 
I och med att vi under vårt examensarbete har ett hermeneutiskt synsätt som är 
tolkande och subjektivt är vi fullt medvetna om att våra tidigare kunskaper, 
erfarenheter och synsätt har påverkat oss under insamlandet och analysen av vårt 
material. Vi har dock varit noga med att bearbeta och framställa informationen på ett 
så korrekt sätt som möjligt och anser att vi har lyckats fånga det som är mångtydigt 
och motsägelsefullt i sammanhanget på ett bra sätt samtidigt som vi argumenterar för 
de tolkningar vi gjort.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska referensram. Kapitlet inleds 
med en genomgång av begrepp som är viktiga att känna till då hjälpresurser 
diskuteras och varför de är en grund i ett informationssystems användbarhet. Vidare 
behandlar vi icke datorbaserade hjälpresurser och datorbaserade hjälpresurser. 
 

3.1 Från användbarhet till hjälpresurser 
Interaktionen mellan människa och dator benämns ofta som människa – 
datorinteraktion (MDI). Inom MDI finns begreppet användbarhet (Preece, 1994). 
Enligt ISO 9241-11 definieras användbarhet som (Gulliksen & Göransson, 2002, s. 
55): 
 

• En egenskap som avgör hur en produkt kan användas av specificerade 
slutanvändare för att nå specificerade mål med effektivitet, kompetens och 
tillfredsställelse i en specificerad kontext inom ett användningsområde. 

 
Allwood (1998) menar att användbarheten är en interaktiv egenskap. Ett 
informationssystems användbarhet bestäms av olika faktorer i användningssituationen 
och hur dessa faktorer samverkar i interaktionen mellan människa och teknik. Faktorer 
som bestämmer informationssystemets användbarhet återfinns på mittersta raden i 
figur 3.1. Informationssystemet skall vara anpassat för de uppgifter det är tänkt att 
lösa, det måste accepteras av slutanvändarna och slutanvändarna måste ha kompetens 
för att använda informationssystemet. Informationssystemet skall även erbjuda en 
användarvänlighet (Allwood, 1998).  
 

Användbarhet 

 
Figur 3.1 - Begreppet användbarhet och uppdelningen av de aspekter som påverkar ett 
informationssystems användbarhet. Egen bearbetning av originalbilden (Allwood, 1998). 
 
På nedersta raden i figur 3.1 visas de aspekter som omfattas av användarvänligheten. 
Den mest grundläggande aspekten är åtkomligheten (Allwood, 1998). Att 
informationssystemet är åtkomligt är ett grundläggande krav för att överhuvudtaget 
kunna använda det som ett stöd i arbetet.  En annan viktig aspekt av användarvänlighet 
är att informationssystemet ska ställa förenliga krav på slutanvändaren som dessutom 
ger stöd för slutanvändarens sätt att fungera mentalt. Vidare menar Allwood (1998) att 

Hjälpresurser 

Anpassning Acceptans Kompetens Användarvänlighet 

Åtkomlighet Förenliga krav Individualisering 
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slutanvändare är olika så en individualisering är ett mått på hur väl anpassat 
informationssystemet är efter slutanvändares olika kompetensnivåer. Användar-
vänligheten styrs även av vilka hjälpresurser som finns till förfogande för slut-
användaren. Allwood (1998) menar att ett modernt informationssystem bör ge mer 
stöd för slutanvändaren än bara applikationsprogrammet då detta ofta är så pass 
komplicerat att denne behöver olika sorters hjälp och stöd. När slutanvändaren råkar ut 
för problem skall det därmed finnas hjälpresurser tillgängliga.  
 
Allwood (1998) beskriver två olika sorters hjälpresurser, dessa är icke datorbaserade 
hjälpresurser och datorbaserade hjälpresurser.  
 

3.2 Icke datorbaserade hjälpresurser 
Allwood (1998) kategoriserar de icke datorbaserade hjälpresurserna i två olika 
kategorier. Dessa är människor som kollegor och experter och pappersdokumentation 
som ofta utgörs av en manual.  
 

3.2.1 Kollegor och experter 
Slutanvändare tenderar att föredra att söka hjälp från andra människor istället för att 
använda sig av en manual eller av datorns hjälpresurser. Detta är speciellt tydligt hos 
ovana slutanvändare (Allwood, 1998). Detta beror enligt Allwood (1998) främst på att 
de anser att det är bekvämt och lättare att kommunicera direkt med en kollega om 
eventuella problem då denna kan handleda slutanvändaren direkt på plats.  
 
Vidare menar Allwood (1998) att slutanvändare helst söker hjälp från kollegor som har 
ett större kunnande än att söka hjälp av experter som arbetar på exempelvis 
datacentraler och i allmänhet finns på andra platser än slutanvändaren själv. Främsta 
anledningen till detta är kommunikationsproblem som kan uppstå då experter ofta 
använder ett språk som slutanvändare kan ha svårt att förstå. Detta gäller främst 
kommunikationen mellan ovana slutanvändare och experter. Kommunikationsproblem 
belyser även Rea (1999), dock i aspekten slutanvändare kontra utvecklare. Författaren 
menar att de skilda kunskaper som dessa två kategorier av människor besitter leder till 
att kommunikationen inte fungerar bra i alla situationer. Den bristande 
kommunikationen leder således till att slutanvändare inte får den hjälp de efterfrågar 
(Rea, 1999). Ytterligare ett problem som Allwood (1998) tar upp är att slutanvändare 
ofta lyckas lösa sina problem med hjälp av experternas hjälp men att de inte förstår hur 
problemet löstes då kommunikationen mellan dessa ofta sker på distans. Detta 
resulterar i att ett tillfälle för slutanvändare att lära sig något går förlorat och att denne 
ofta återkommer till experten med samma problem gång på gång.  
 
Förutom kollegor finns även begreppet lokala experter. Tanken med dessa är de ska 
finnas lättillgängliga för slutanvändare till skillnad från experter på till exempel 
datacentraler. Deras huvuduppgift är att ge råd och stöd till slutanvändare på 
arbetsplatsen. Risken med dessa lokala experter är att de får ett för djupt teknikfokus 
och börjar likna de experter som återfinns på datacentraler. Därför kan problematiken 
med kommunikationsproblem mellan slutanvändare och experter uppstå ytterliggare en 
gång (Allwood, 1998).   
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De lokala experterna kan liknas vid det som Nilsen (2002) benämner som superusers. 
Tanken med superusers är att de ska vara dagliga slutanvändare av informations-
systemet i samma miljö och med samma arbetsuppgifter som informationssystemets 
slutanvändare. Skillnaden är att de har en djupare kunskap om informationssystemet 
och kan bistå övriga slutanvändare med hjälp (Nilsen, 2002). 
 

3.2.2 Manual 
Allwood (1998) delar upp manualer i tre olika kategorier. Dessa är (1) 
systemdokumentationen som i allmänhet är skriven för tekniker och behandlar 
programmets alla funktioner, (2) instruktionsmanualen som ska fungera som en 
lärobok för nybörjare och (3) användarhandboken som är tänkt att användas när 
problem uppstår i interaktionen med programmet. Ovana slutanvändare har en tendens 
till att vara negativt inställda till att läsa manualer medan mer vana slutanvändare i 
regel är mer positivt inställda till användningen av manualer i samband med att 
problem kring användningen av programmet uppstår. Detta kan bero på att ovana 
slutanvändare har svårare att förstå och ta del av språket i manualerna än vad en mer 
erfaren slutanvändare har (Allwood, 1998). Även Rea (1999) belyser språkbruket som 
en viktig faktor för att ovana slutanvändare ska förstå manualen. Danielsson (2001) 
menar att två krav kan ställas på en texts utformning: 
 

• Läslighet - I en tryckt manual handlar detta om krav på läsbara typsnitt. God 
läslighet underlättar de datadrivna processerna1 vid läsning. För att vi skall bli 
varseblivna bokstäver måste deras särdrag framgå tydligt. 

 
• Läsbarhet - Att texten är läsbar är en förutsättning för att texten skall kunna 

förstås. Faktorer som gör en text lätt- eller svårtolkad är meningars längd, antal 
bisatser och hur ofta komplicerade ord används. 

 
Det finns enligt Allwood (1998) fyra egenskaper som förhöjer användbarheten hos 
manualer. Manualen ska hållas kort, den ska ge stöd för aktiv inlärning, den ska vara 
uppgiftsorienterad och den ska ge stöd för felhantering. 
 
Allwood (1998) anser att de traditionella manualerna i allmänhet är för långa. Detta 
beror på att de som utvecklat manualen inte lyckats renodla manualens 
instruktionsfunktion utan även väver in systemdokumentation i manualen. Ett test av 
slutanvändares datorprestation som utfördes med två olika manualer, en av dessa var 
25 % av längden av den traditionella manualen, visade att slutanvändare som läste den 
kortare manualen lärde sig samma saker som läsarna av den längre fast på 40 % 
snabbare tid (Allwood, 1998). Även Preece (1994) lyfter fram styrkan med korta 
manualer och beskriver något som kallas minimalisk instruktion. Att den är 
minimalistisk innebär att allt som inte har med uppgiftslösningen att göra exkluderas. 
Fokus läggs istället på hur slutanvändare löser uppgifter och tar sig ut ur 
problemsituationer. Undersökningar visade att slutanvändare lärde sig det aktuella 
programmet snabbare med denna typ av manual än med en traditionell manual (Preece, 
1994). 
 

                                                 
1 En mänsklig datadriven process omvandlar delar i ett sammanhang till en helhet 
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En strukturerad uppmuntring till aktiv inlärning i manualer har visat sig ge upphov till 
en något bättre inlärning än andra manualer. En uppmuntring till att snabbt börja 
interagera med datorn är ofta av godo (Allwood, 1998). Syftet med aktiv inlärning är 
att slutanvändare på egen hand ska prova olika lösningar och hantera felsituationer 
istället för att bara tränas i att följa instruktioner. Situationerna som slutanvändare 
försätts i ska dock vara enkla och strukturerade för att de inte ska utsättas för mycket 
ny information på en gång. Detta kan överbelasta slutanvändares korttidsminne och 
resultera i att en god förståelse inte uppstår (Allwood, 1998). Korttidsminnet är den del 
av människans minne som fungerar som ett arbetsminne. Karaktäristiskt för 
arbetsminnet är att det bara kan lagra information för en begränsad tidsrymd. Syftet är 
att den information som tas in skall bearbetas och antingen lagras eller ge upphov till 
ett beslut hos människan. Korttidsminnet optimala input är 7±2 aktiviteter. Om 
korttidsminnet får mer input riskerar slutanvändaren att glömma bort relevant 
information (Preece, 1994). Den grad av aktiv inlärning som manualen uppmanar till 
ska vara anpassad till vilken typ av manual det är. En manual som används i 
utbildningssammanhang kan ha en hög grad av uppmaning till aktiv inlärning. En 
manual som används i det dagliga arbetet för att söka stöd bör hålla en låg grad av 
aktiv inlärning då användarna av denna typ av manualer troligen inte har möjlighet att 
lägga tid på utforskande inlärning (Allwood, 1998).  
 
En uppgiftsorienterad manual innebär att den läggs upp utifrån strukturen i de 
uppgifter som ska lösas med programmet och inte utifrån programmets egenskaper. 
Uppgifterna bör presenteras på så sätt att de kan studeras utan att slutanvändaren läst 
tidigare text. Tydliga hänvisningar till tidigare avsnitt kan i undantagsfall göras. Det 
finns två fördelar med en uppgiftsorienterad manual. Det blir enklare för slutanvändare 
att komma igång med sina arbetsuppgifter efter genomgången träning samt att det 
stödjer den aktiva inlärningen (Allwood, 1998). 
 
Att manualen ger slutanvändare fullgott stöd när de gjort fel eller råkat ut för någon 
typ av problematisk situation är viktigt. Enligt Allwood (1998) har studier visat att 
ovana slutanvändare kan lägga ner 25 % - 50 % av arbetstiden på att ta sig ur fel-
situationer.  Preece (1994) menar att information om hur en slutanvändare tar sig ur 
problemsituationer ofta är under all kritik i många manualer. Manualen kan inte ta upp 
alla möjliga fel- och problemsituationer som kan uppstå men den bör beskriva 
allmänna metoder för att kringgå fel- och problemsituationer som uppstår. Denna typ 
av information bör inkluderas tidigt i manualen (Allwood, 1998).  
 

3.3 Datorbaserade hjälpresurser 
De datorbaserade hjälpresurserna är lika väsentliga som övriga delar av programmet. 
Syftet med de datorbaserade hjälpresurserna är att tillhandahålla hjälp och stöd direkt 
vid datorn då slutanvändare befinner sig i en problemsituation. En bra datorbaserad 
hjälpresurs ska kunna ge svar på många olika slags frågor och snabbt hjälpa 
slutanvändare ur de aktuella svårigheterna (Allwood, 1998). Mahapatra & Lai (2005) 
menar att datorbaserade hjälpresurser ökar i popularitet och att de kan hjälpa till att 
hålla nere kostnaderna jämfört med traditionella icke datorbaserade hjälpresurser som 
ofta kräver kontakt med någon person eller en lärarledd undervisning. 
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De viktigaste datorbaserade hjälpresurserna är enligt Allwood (1998) programmets 
hjälpfunktion, on-line manual, felmeddelande samt undo-funktion och historik-
funktion. 
 

3.3.1 Hjälpfunktion 
Programmets inbyggda hjälpfunktion är den vanligaste formen av en datorbaserad 
hjälpresurs. Denna skall bistå slutanvändaren med hjälp då denne interagerar med 
informationssystemet. Hjälpfunktionen ska fungera som ett uppslagsverk där 
slutanvändaren kan få svar på olika typer av frågor och få vägledning i hur denne 
använder programmet (Allwood, 1998). Typiska funktioner som en hjälpfunktion ska 
kunna bistå med är: 
 

• Beskrivningar av kommandon eller kommandosekvenser för att lösa en viss 
uppgift.  

• Beskrivning på vad ett visst kommando utför.  
• En lista på alla kommandon i programmet eller på de kommandon som är 

tillgängliga i den aktuella situationen. 
• Beskriva hur ett felaktigt kommando rättas till. 
• Förklaringar av frågor från programmet till slutanvändare.  
• Förklaringar av felmeddelanden samt en förklaring av svåra termer.  

 
En bra hjälpfunktion ska även bidra till effektiv inlärning så att slutanvändarens 
datorinteraktion förbättras även i framtiden (Allwood, 1998). Hjälpfunktioner brukar 
klassificeras på två sätt. Dels i vilken utsträckning som hjälpfunktionen tar egna 
initiativ i interaktionen med slutanvändaren samt i vilken utsträckning hjälpfunktionen 
spontant och kontinuerligt bygger upp och låter sig påverkas av en förståelse av 
slutanvändares olika egenskaper. De flesta hjälpfunktioner är passiva vilket innebär att 
dessa inte tar egna initiativ i interaktionen och att individen inte kan begära olika typer 
eller mängd av hjälp beroende på om denne är en van eller ovan slutanvändare. 
Hjälpfunktioner av karaktären passiv uppslagsbok är fortfarande den vanligaste typen 
av hjälpfunktion. För att utveckla en effektiv hjälpfunktion bör de personer som står 
för utvecklingen undersöka vilka delar i programmet som slutanvändare kan komma 
att ha problem med. Detta görs bäst genom en användarstudie i en tidig version av 
programmet. Detta gör att utvecklarna kan identifiera delar i programmet som är i 
speciellt behov av hjälpfunktioner (Allwood, 1998). 
 
Hjälpfunktionerna har ofta många brister. Den främsta är att ovana slutanvändare har 
problem med att använda hjälpfunktionen då detta kräver en interaktion med datorn 
som kan vara problematisk för en ovan slutanvändare. Enligt Allwood (1998) har 
studier visat att ovana slutanvändare presterar bättre då de har tillgång till 
pappersdokumentation jämfört med när de enbart hade tillgång till en hjälpfunktion. 
Studier har dock även visat att en grupp ovana slutanvändare som hade tillgång till en 
hjälpfunktion presterade bättre än vad en grupp som varken hade tillgång till 
pappersdokumentation eller en hjälpfunktion. Andra brister med hjälpfunktionerna är 
att slutanvändare har svårt att hitta den rätta hjälptexten, svårt att förstå hjälptexten och 
om de hittar hjälptexten behandlar den ofta inte slutanvändarens specifika problem 
(Allwood, 1998).  
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Trots att de datorbaserade hjälpfunktionerna ofta lider av svagheter finns det sätt att 
göra dessa bättre. De kunskaper som slutanvändare måste besitta för att för att kunna 
utnyttja hjälpfunktionen bör begränsas. Möjligheten att stänga av hjälpfunktionen bör 
också finnas om slutanvändaren anser sig bli störd av hjälpfunktionen och att slut-
användaren kan arbeta utan den. Dessutom bör hjälpfunktionens information kunna 
regleras allt efter olika individers förmåga och kunskaper. Studier har visat att korta 
och förenklade hjälpfunktioner har hjälpt ovana slutanvändare att effektivare lösa 
problem än vad traditionella hjälpfunktioner har gjort (Allwood, 1998). 
 

3.3.2 On-line manual 
En vanlig datorbaserad hjälpresurs är en on-line manual och denna fungerar på 
liknande sätt som en pappersbaserad manual med skillnaden att on-line manualen nås 
via programmet. Allwood (1998) menar att on-line manualer kan vara till nytta för 
vana slutanvändare men förmodligen inte till någon större nytta för ovana då 
användandet av denna kräver färdigheter som en ovan slutanvändare inte alltid besitter. 
Att hantera en pappersbaserad manual är inte lika krävande i och med att de flesta 
slutanvändare besitter kunskapen som krävs för att bläddra och läsa i denna. Det är 
dock inte säkert att slutanvändare förstår det som står i den pappersbaserade manualen 
men de kan i alla fall hantera denna. En nackdel med en on-line manual jämfört med 
en pappersbaserad manual är att en skärmbild oftast innehåller mindre information än 
vad en sida i en manual gör. Detta försämrar överblicken och gör att mycket av 
slutanvändarens energi måste läggas på att flytta sig fram och tillbaka i on-line 
manualen (Allwood, 1998).  
 

3.3.3 Felmeddelande 
Felmeddelanden är något som kan liknas vid en aktiv hjälpresurs. Programmet gör 
egna bedömningar och tar initiativ i interaktionen med slutanvändaren då programmet 
registrerat ett eventuellt fel (Allwood, 1998). Felmeddelanden har ett grundmurat 
dåligt rykte. Detta beror på att felmeddelanden kan uppfattas som hotande, vaga och 
obegripliga av många slutanvändare. Enligt Allwood (1998) har studier visat att 
svårigheterna i att förstå programmets felmeddelanden var en av de största svårigheter 
som slutanvändare hade. Danielsson (2001) menar att alla typer av gränssnitt mellan 
människa och maskin ska undvika att förvilla slutanvändaren med falska ledtrådar. Ett 
gränssnitt måste undvika att göra individen osäker. Information som är tvetydig eller 
information som får olika innebörd beroende på kontext är typiska saker som 
utvecklaren skall undvika att använda (Danielsson, 2001). Även Allwood (1998) 
menar att det finns mycket som kan göras för att skapa mer informativa och 
hjälpsamma felmeddelanden. En synpunkt är att felmeddelandet ska skrivas så pass 
utförligt och konkret att även ovana slutanvändare kan förstå innebörden i texten utan 
att behöva utnyttja någon annan informationskälla. Språket i felmeddelandet bör vara 
enkelt och inte innehålla mer datorterminologi än den aktuella slutanvändargruppen 
klarar av. Det bör dessutom innehålla förslag på åtgärder som slutanvändare kan vidta 
för att ta sig ur problemsituationen (Allwood, 1998).  
 

3.3.4 Undo-funktion 
En hjälpresurs som enligt Allwood (1998) kan göra att många misstag, om de 
upptäcks, inte behöver få allvarliga konsekvenser är en undo-funktion. Undo-
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funktionen kan användas för många typer av fel. Om slutanvändare kan ångra 
kommandon, komma ur felsituationer och enkelt rätta till fel leder det till att 
slutanvändare i större utsträckning minskar sitt motstånd mot datorer och motståndet 
mot egen utforskning av programmet. Det är av största vikt att slutanvändare blir 
informerade om vilka situationer som undo-funktionen kan användas i och vilka 
situationer som undo-funktionen inte kan användas i (Allwood, 1998).  
 

3.3.5 Historik-funktion 
Program som har en historik-funktion kan lagra en historik över exekverade 
kommandon på ett sådant sätt att slutanvändaren kan få informationen presenterad på 
skärmbilden. I vissa program kan även det systemtillstånd som uppstått efter varje 
kommando lagras. Denna typ av hjälpresurs är värdefull vid felsökning i 
datoranvändningen. Den kan också vara värdefull som inlärningshjälpmedel om 
slutanvändare kan behandla listan av utförda kommandon som ett program (Allwood, 
1998). Att kunna använda historiklistan som ett program innebär att slutanvändare kan 
gå in i listan, genomföra önskade ändringar i listan och därefter exekvera sekvensen av 
kommandon på nytt från och med ett visst kommando. Problemet med historiklistan är 
att slutanvändare kan ha svårt att känna igen de kommandon som de har utfört när 
kommandona i historiklistan ofta representeras av verbala beteckningar.  En lösning på 
detta problem kan vara att representera sekvensen av utförda kommandon i 
historiklistan grafiskt eller visuellt som det såg ut på skärmen (Allwood, 1998).  
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår empiriska undersökning. Avsnittet inleds 
med en beskrivning av Försäkringskassan. Detta följs av en beskrivning av 
ärendehanteringssystemet som Försäkringskassan använder. Därefter presenterar vi 
sammanställningen av de intervjuer vi har genomfört. Varje avsnitt inleds med en 
beskrivning av den aktuella respondenten och därefter presenteras våra teman. 
Intervjuerna är sammanställda var för sig under två teman. Dessa två teman är 
ärendehanteringssystemet och hjälpresurser.  
 

4.1 Försäkringskassan 
Försäkringskassan är en statlig myndighet som verkar på uppdrag av regeringen. 
Försäkringskassan behandlar och administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i 
den svenska socialförsäkringen. Arbetet omfattar utredningar, beslut och utbetalningar 
av ersättningar från socialförsäkringen. Den svenska socialförsäkringen betalade år 
2004 ut 414 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 17 % av bruttonationalprodukten.  
Efter beredning av handläggare på Försäkringskassan fattas beslut i vissa typer av 
ärenden av särskilda socialförsäkringsnämnder. I socialförsäkringsnämnderna sitter 
förtroendevalda från de politiska partierna.  
 
Försäkringskassan sysselsätter cirka 16 000 medarbetare och finns representerat i varje 
län i Sverige. Totalt har Försäkringskassan 240 försäkringskontor utspridda på olika 
geografiska platser i Sverige och huvudkontoret är placerat i Stockholm. Varje dag har 
drygt 100 000 medborgare kontakt med Försäkringskassan via telefonsamtal, besök på 
något av lokalkontoren eller på webbplatsen. 
 
Försäkringsenheten på lokalkontoret i Luleå har 131 anställda och ingår i ett 
gemensamt försäkringsområde med Boden. Länet som helhet är indelat i 5 försäkrings-
områden. Lokalkontoret i Luleå handlägger 41 olika ärendeslag varav vissa av dessa 
handläggs för hela länet.  De största ärendehanteringsslagen som kontoret i Luleå 
handlägger är sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, pensioner, barnbidrag, 
handikappförmåner och arbetsskadelivränta (http://www.fk.se, 2005). 

 

4.2 Ärendehanteringssystem 
Syftet med Försäkringskassans ärendehanteringssystem är att underlätta och 
effektivisera handläggningen på Försäkringskassorna. ÄHS har i dagsläget cirka 8000 
slutanvändare och de flesta utgörs av handläggare. ÄHS är ett handläggarstöd som 
utvecklats av Riksförsäkringsverket och fungerar som en plattform på vilken förmåns-
specifika system för Försäkringskassan kan integreras. Införandet av ÄHS olika 
ärendehanteringsslag har skett i etapper hos Försäkringskassorna runt om i landet. 
Versionen som Försäkringskassorna använder i dagsläget är 1.8. 
 
ÄHS innebär att handläggare inom berörda ärendeslag numera enbart arbetar med 
elektroniska dokument och akter. Tidigare pappersdokument som hanterades, 
exempelvis blanketter, omskapas till elektroniska handlingar. Kontoren erhåller 
inskannade dokument som automatiskt fördelas till antingen ett postfack för manuell 
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utsortering, en gruppkorg eller direkt till en ärendekorg hos en enskild handläggare. 
ÄHS medför också möjligheter att elektroniskt omfördela ärenden mellan olika enheter 
och områden (Försäkringskassan, 2003). 
 

4.3 Respondent A 
Respondent A arbetar med utredningar av olika handläggningsärenden. Formellt bär 
respondenten titeln utredare och samordnare. Respondentens arbetsuppgifter omfattar 
utredningar och samordning av längre sjukfall och rehabiliteringar. Respondenten har 
varit verksam i den tidigare manuella hanteringen av ärenden under en kortare tid och 
respondenten är den som varit anställd kortast tid av de intervjuade. 
 

4.3.1 Ärendehanteringssystemet 
Respondenten använder ÄHS dagligen. Alla ärenden som respondenten handlägger 
hanteras i ÄHS. De ärenden respondenten handlägger tar längre tid att behandla än 
övriga respondenters ärenden och detta beror på att de kräver mer omfattande 
utredningar av olika slag. Respondenten har en negativ syn på ÄHS och trivs inte att 
arbeta med det. Detta grundar sig i att denne tycker att ÄHS styr istället för att stödja 
arbetet samt att respondenten inte själv kan planera arbetet i ÄHS. Respondenten 
tycker i övrigt att datorisering är bra men anser att ärendehanteringssystemet måste 
relateras till de specifika arbetsuppgifter som varje handläggare har. Det respondenten 
ser som positivt är att alla dokument lagras digitalt och därmed finns samlade på en 
plats. Respondenten nämner vidare att denne skulle vilja se ÄHS som ett aktsystem 
som lagrar dokumenten digitalt och att själva bearbetningen av dokumenten är 
manuell.  
 
Respondenten kände sig dåligt förberedd på införandet. Detta grundar sig i att denne 
upplevde utbildningen som allt för inriktad på självstudier vilket respondenten 
upplevde att det inte fanns tid till. Respondenten har lärt sig hantera ÄHS men tycker 
inte att det finns utrymme att lära sig något utöver dennes specifika arbetsområde.  
 
Generellt sett anser respondenten att ÄHS bruk av ikoner är irriterande och att 
ikonerna styr respondenten på ett sätt som anses negativt och stressande. Ärenden som 
skall handläggas representeras av ikoner där dessa ikoner prioriteras av ÄHS och inte 
av respondenten själv. Respondentens övriga synpunkter på ärendehanteringssystemets 
utformning är att möjligheten att öppna två programfönster samtidigt saknas vilket gör 
det svårare att ha en helhetsbild av ärendet.  
 
Respondenten uttrycker även missnöje med ÄHS hantering av textfält i elektroniska 
dokument. Informationen som skall fyllas i det elektroniska dokumentet måste hämtas 
från dokument som använts i tidigare skeden av handläggningsärendet. Respondenten 
är mer missnöjd med ÄHS funktionalitet än att respondenten inte förstår hur denne 
skall göra i ett visst skede i interaktionen. En övrig synpunkt som respondenten har på 
ÄHS är kompabiliteten med externa program, främst ordbehandlingsprogram. 
Sammanfattningsvis menar respondenten att denne måste ägna för mycket tid åt 
problem med datorn istället för sina arbetsuppgifter. 
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4.3.2 Hjälpresurser 
Vid problemsituationer tar respondenten hjälp av en person som återfinns lokalt på 
kontoret. Denna person har en utökad utbildning på ÄHS och fungerar som en lokal 
supportperson. Kontakten mellan respondenten och supportpersonen sker oftast via 
telefon. Anledningen till att respondenten kontaktar supportpersonen är att den manual 
som finns att tillgå för handläggarna är för omfattande. Respondenten menar att en 
sökning i manualen tar för lång tid och att kontakta den supportperson eller kollega 
som finns närmast är både enklare och minimerar tidsförlust.  
 
Respondenten använder aldrig manualen då den inte är inriktad mot de specifika 
arbetsuppgifter denne har. Respondenten skulle använda manualen om den var mer 
anpassad efter dennes arbete. Manualen är enligt respondenten för omfattande och 
därmed ”försumbar”. Denne önskar istället mer kortfattade och specificerade texter i 
manualen. Respondenten uttrycker även att: ”Det enda man vill är att det skall fungera 
och därför är det enklare att fråga en kollega eller en supportperson.” De 
hjälpresurser som respondenten känner till är manualen och de lokala support-
personerna. Respondenten känner inte till några inbyggda hjälpresurser i ÄHS.  
 
Respondenten beskriver en sorts förenklad manual som finns till vissa områden inom 
ÄHS och respondenten skulle gärna se att dessa fanns till fler områden inom ÄHS. Det 
respondenten ser som positivt med denna typ av manual är att den är kort och 
informativ. Respondenten menar att den förenklade manualens syfte inte är att lösa 
problem utan istället att guida slutanvändaren genom vissa arbetsmoment med 
kortfattade instruktioner. Vidare önskar respondenten att den förenklade manualen 
skall finnas i både pappersform och digital form.  
 
Om respondenten stöter på problem önskar denne att en person som kan lösa precis de 
specifika problem som respondenten har ska finnas tillgänglig. Denna person bör ha 
utbildning och ska fungera som en expert på alla områden i informationssystemet. 
Vidare menar respondenten att denne person skall kunna svara muntligt på de frågor 
som respondenten har. Respondenten önskar vidare en hjälpresurs som fanns 
tillgänglig i den förberedande utbildningsversionen av ÄHS. I den versionen fanns det 
förklarande texter som visualiserades om muspekaren hölls över vissa fält. 
Respondenten vill gärna ha texterna utformade som i ordbehandlingsprogrammet 
Microsoft Words verktygsfält. Vidare menar respondenten att faktorer som begränsat 
material, enkelt, överskådligt, lättförklarat och förståeliga termer är bra egenskaper hos 
en hjälpresurs. 
 

4.4 Respondent B 
Respondent B arbetar med olika uppgifter inom organisationen. Främsta arbets-
uppgiften är administration. Respondenten arbetar även periodvis med handläggning. 
Vid de tillfällen respondenten arbetar med handläggning handhar denne utbetalning av 
sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. Respondenten har fått en utökad utbildning 
på ÄHS och fungerar som en utbildare och lokal supportperson för slutanvändare av 
ÄHS. Respondenten har provat på de flesta rutiner av ärendehantering som före-
kommit inom organisationen. 
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4.4.1 Ärendehanteringssystemet 
Respondenten har en positiv inställning till ÄHS och välkomnade införandet. Orsaken 
till den positiva inställningen är att respondenten upplevde den tidigare manuella 
hanteringen av ärenden som väldigt tidskrävande. Respondenten upplever att den 
främsta fördelen med ÄHS är att det är smidigare att leta ärenden och akter digitalt än 
manuellt. Respondenten kände sig förberedd på införandet av ärendehanterings-
systemet och detta beror enligt respondenten på olika faktorer. En av faktorerna var att 
respondenten fått en utökad utbildning på ÄHS. En annan faktor var att respondenten 
var delaktig i utbildandet av övriga handläggare. Respondenten trivs att jobba i ÄHS 
och tycker att det är ett bra informationssystem trots att det har många brister. 
Respondenten menar vidare att ärendehanteringssystemet blir bättre för varje version 
som integreras i organisationen och att större delen av de problem som funnits i 
tidigare versioner är åtgärdade. 
 
Respondenten tycker att ärendehanteringssystemet borde utökas med mer funktioner 
och finesser som underlättar arbetet. Manualen är i dagsläget inte heller utformad så att 
de funktioner som finns presenteras på ett bra sätt. Det finns även funktioner i 
ärendehanteringssystemet som inte manualen behandlar. Respondenten nämner även 
problem med att kunna växla mellan olika programfönster som ett problem. Dock 
anser respondenten att den största bristen med ÄHS är kompabiliteten med externa 
program, främst ordbehandlingsprogram. Respondenten upplever även att längre 
arbetspass i ÄHS är ansträngande då det är ett stillasittande och statiskt arbete. 
 

4.4.2 Hjälpresurser 
Om respondenten inte kan lösa problem som uppstår genom att starta om 
programvaran anlitar denne den support som finns regionalt inom organisationen. 
Respondenten gör då en felanmälan via datorn till den regionala supportgruppen. 
Kontakt via telefon förekommer men då måste respondenten tala med kundtjänst som 
endast har en generell kunskap om ÄHS. Detta gör att respondenten oftast väljer att 
göra en felanmälan via datorn. Respondenten anser att dennes fördjupade kunskap om 
ÄHS är underlättande i vissa problemsituationer.  
 
Respondenten upplever det som att övriga handläggare inte utnyttjar respondentens 
roll som supportperson till fullo. De tenderar istället att söka hjälp hos varandra och 
detta är inte alltid bästa sättet enligt respondenten. Vissa handläggare är dock mer 
benägna att söka hjälp och detta anser respondenten vara positivt då en del av dennes 
arbetsuppgift är att fungera som en lokal supportperson. Respondenten har valt att 
arbeta med både handläggning och support då denne anser det viktigt att arbeta med 
uppgifter som supporten skall erbjuda hjälp inom. Respondenten är noga med att 
betona att supportpersonalen alltid försöker lösa problemen, har de ingen lösning för 
stunden återkommer de alltid med svar till handläggarna. Respondenten menar även att 
desto mer erfarenhet en handläggare har bidrar till att denne lättare kan hantera en 
problemsituation.  
 
Den manual som finns tillgänglig för slutanvändare använder respondenten i de lägen 
där det finns tveksamheter på hur en viss rutin skall utföras i ÄHS. Manualen används 
då som en bekräftelse på vad som är rätt eller fel och den erbjuder stegvisa 
instruktioner över olika rutiner i ÄHS. Respondenten upplever att manualen är bra 
skriven med ett lättförståeligt språk. Respondenten använder inte manualen i någon 
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större utsträckning och respondenten tror inte heller att handläggarna gör det. Detta 
anser respondenten vara förknippat med handläggarnas individuella erfarenhet av att 
jobba med ÄHS. Respondenten tycker att utbildningsfasen endast behandlar vitala 
delar av ÄHS. Respondenten menar att det är erfarenheten som bidrar till att ett nytt 
tankesätt utvecklas och handläggare kan på så sätt upptäcka delar i ärendehanterings-
systemet dessa inte haft kännedom om tidigare. De hjälpresurser som respondenten 
känner till är manualen, de lokala supportpersonerna och den regionala supporten. 
Respondenten anser vidare att de har fått bra information om vilka hjälpresurser som 
finns att tillgå. 
 
De önskade hjälpresurser som respondenten har är en fysisk person som förstår och 
kan avläsa vad slutanvändaren har för problem. Vidare skall denna person kunna 
förklara varför problemet uppstår. Respondenten vill inte bara ha en lösning 
presenterad för sig utan även en förklaring till varför problemet uppstod, detta för att 
undvika situationer där samma fråga ställs upprepade gånger.  
 
Respondenten är även positiv till manualer som skulle kunna finnas inkluderade i 
informationssystemet som ett alternativ till de pappersbaserade varianter som finns att 
tillgå idag. Detta för att besväret med att leta i en alltför omfattande pappersbaserad 
manual kringgås. Respondenten anser även att det är viktigt att organisationen 
förmedlar information till handläggare om att det är okej att fråga om hjälp samt var 
den finns att tillgå. 
 

4.5 Respondent C 
Respondent C arbetar med handläggning av sjukpenning och i detta ingår beslut om 
rätten till sjukpenning samt utbetalning av sjukpenning. De handläggningsuppgifter 
som respondenten har utförs i ÄHS. Denne arbetar även med kundmottagning utöver 
de vanliga handläggningsärendena. Respondenten har varit anställd länge och provat 
på olika varianter av ärendehantering.  
 

4.5.1 Ärendehanteringssystemet 
Respondenten menar att ÄHS var både en positiv och negativ upplevelse. En 
förändring av denna karaktär påverkar hela organisationen. Respondenten upplevde att 
förändringen gjorde att denne fick lära sig ett helt nytt arbetssätt. Det nya arbetssättet 
medförde att respondenten fick känslan att denne tappade kontrollen över hand-
läggningsärendena. Respondenten kände sig dock förberedd på införandet och främsta 
orsakerna var att ärendehanteringssystemet infördes under en längre tidsperiod och att 
det genomfördes utbildning på handhavandet. ÄHS är respondentens huvudsakliga 
arbetsområde.  
 
Respondenten tycker att fördelarna med ÄHS uppväger nackdelarna. En av fördelarna 
är att akterna numer lagras elektroniskt vilket minskar det tidigare problemet med att 
manuellt söka olika ärendedokument. Respondenten anser att ÄHS är ett stöd i arbetet. 
Övriga fördelar med ÄHS är att varje ärende innehåller viss information om dess 
status. Informationen delger vilken handläggare som arbetar med det, när det 
registrerades och hur långt en handläggare arbetat med ärendet. Förutom en 
effektivisering av de gamla rutinerna anser respondenten att en av de största fördelarna 
med ÄHS är att det ger bättre service åt kunderna som organisationen har. 
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Respondenten kan enklare komma åt ärenden och väntetiden minskas därmed för 
kunden.  
 
Det som respondenten upplever som största problemet med ärendehanteringssystemet 
är att det är för många ärenden som skall hanteras av det. Vidare anser respondenten 
att problemen har minskat allteftersom handläggarna blivit mer rutinerade att jobba 
med ÄHS. Respondenten menar att de nu själva löser många av de problem som de 
inte kunde lösa på egen hand tidigare. Detta beror enligt respondenten på att de alla var 
ovana i början men med tiden fick de så kallade ”aha-upplevelser” som bidrog till en 
utökad förståelse för ÄHS och dess brister. Respondenten beskriver även tiden vid 
införandet som en period av dagliga problem med ÄHS. Respondenten upplever den 
senaste versionen av ÄHS som betydligt stabilare än de tidigare. Problemsituationer 
där respondenten inte vet lösningen på problemet har minskat till cirka en gång i 
månaden.  
 
Andra problem som respondenten inte anser kan lösas med hjälp av erfarenhet är då 
inskanningen av dokumenten misslyckas. Den procedur som måste göras för att 
komma till rätta med inskanningen är omfattande och tidsödande. Detta måste lösas av 
de formella supportpersoner som finns lokalt på Försäkringskassan och dessa tar i sin 
tur kontakt med Riksförsäkringsverket. Respondenten tycker även att de inbyggda 
sökfunktionerna som finns för slutanvändare kunde förbättras och utökas till en mer 
detaljerad sökning med mer alternativ.  
  

4.5.2 Hjälpresurser  
Det vanligaste tillvägagångssättet respondenten löser problem på är att fråga en 
kollega eller den anställd som respondenten delar arbetsrum med. Respondenten anser 
att diskussioner med kollegor är det bästa sättet att erhålla kunskap. Diskussionerna 
sker vid fikabordet eller när de anställda möter varandra i lokalen. Respondenten 
menar att diskussionerna är ett sätt att förmedla den individuellt olika kunskap och 
utbildning som de anställda har om ÄHS.  Om problemet inte går att lösa med hjälp av 
kollegorna vänder sig respondenten till de formella supportpersonerna som finns lokalt 
på kontoret. Att rådfråga supportpersonerna upplever respondenten som ett smidigt 
tillvägagångssätt. Supportpersonerna erbjuder alltid sin hjälp och löser alltid det 
specifika problem som respondenten har. 
 
Respondenten använder den manual som finns tillgänglig för slutanvändarna mindre 
frekvent. Respondenten tycker att användningen av manualen är förknippad med den 
erfarenhet handläggaren har. Manualen fyller främst sin funktion när handläggare är 
nybörjare och tveksam på vissa rutiner i ÄHS. Manualen erbjuder då ett stöd genom att 
presentera information om olika rutiner i ÄHS, exempelvis vilka uppgifter som är 
obligatoriska att fylla i när handläggare behandlar ett ärende. Det bästa med manualen 
är att den erbjuder stegvisa instruktioner om rutiner i ÄHS. Handläggare kan då 
använda manualen för att få en bekräftelse på hur dessa rutiner ska utföras. 
Respondenten anser även att manualen skall vara ett komplement till de lokala 
supportpersonerna och att manualen ska kunna användas för enklare problem för att 
inte belasta supportpersonerna i onödan. Generellt anser respondenten att erfarenhet är 
en av de bättre egenskaperna för att ta sig ur problem. 
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De hjälpresurser som respondenten känner till är manualen och de lokala 
supportpersonerna. Respondenten känner inte till några inbyggda hjälpresurser i ÄHS. 
Respondenten anser vidare att de har fått bra information om vilka hjälpresurser som 
finns att tillgå. 
 
En alternativ hjälpresurs enligt respondenten är en inbyggd hjälpresurs i ÄHS liknande 
den pappersbaserade manualen. Det är enligt respondenten smidigare att ha den 
inbyggd i informationssystemet än att använda den nuvarande pappersbaserade 
manualen. Framförallt ska manualen vara lätt att förstå för varje individ. Om ett 
enklare problem går att lösa med hjälp av manualen anser respondenten att tid och 
resurser fördelas på ett bättre sätt.  
 
Respondenten saknar generellt inga hjälpresurser men denne anser dock att en inbyggd 
hjälpfunktion i ÄHS skulle underlätta i vissa problemsituationer Den inbyggda 
hjälpfunktionen borde utformas på ett liknande sätt som ordbehandlingsprogrammet 
Microsoft Word erbjuder vid problemsituationer. Den inbyggda hjälpen kan då ge ett 
direkt stöd när en problemsituation uppstår.  
 

4.6 Respondent D 
Respondent D handlägger föräldrapenning, havandeskapspenning och sjukpenning-
grundande inkomst. Respondenten har även varit verksam i den gamla manuella 
hanteringen av ärenden. 
 

4.6.1 Ärendehanteringssystemet 
Respondenten beskriver sin inställning till ÄHS som neutral. Respondentens 
arbetsuppgifter utförs i ÄHS och medför att hela arbetsdagen består av interaktion med 
detta. De långa arbetspassen med ärendehanteringssystemet gör att den fysiska 
arbetsmiljön blir ansträngande och statisk.  Det positiva med ärendehanteringssystemet 
är den elektroniska lagringen av dokument. Respondenten slipper nu de tidskrävande 
manuella sökningarna av ärenden. Respondenten tycker att ÄHS är ett stöd i dennes 
arbete och främst tar sig stödet uttryck i fördelen med att all information är samlad och 
lagrad digitalt. En positiv upplevelse för respondenten under införandet av ÄHS var att 
det till en början infördes en mindre del av handläggningsområdena i ÄHS. Att börja 
med en mindre del gjorde att respondenten kände sig förberedd på de övriga 
handläggningsområdena som skulle integreras med ÄHS. 
 
Respondenten uttrycker att det finns vissa allmänna brister med ÄHS. Det är dock 
brister som är relaterade till ÄHS utformning och är därmed svåra att påverka som 
slutanvändare. Respondenten menar vidare att erfarenheten och förmågan att känna 
igen vissa problem gör att handläggare kan lösa dessa på egen hand. Respondenten 
uttrycker även faktorer som utveckling av den individuella kunskapen samt att ÄHS 
blivit mer stabilt som bidragande orsaker till att problem uppstår mindre frekvent nu än 
tidigare.  
 

4.6.2 Hjälpresurser 
Problem som uppstår under interaktionen med ÄHS löser respondenten oftast genom 
att ta hjälp av kollegor. Om inte handläggarna klarar att lösa problemet använder 
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respondenten sig av de två supportpersoner som finns på kontoret. Anledningen till att 
respondenten väljer att lösa problemen på det sättet är att det går snabbt och är enkelt. 
Respondenten anser även att kommunikationen med kollegorna och de lokala support-
personerna fungerar på ett bra sätt och inger känslan av att de löser problemen 
tillsammans.  
 
I dagsläget använder respondenten manualen ytterst sällan vid problemsituationer. 
Manualen användes dock mer frekvent vid införandet av ärendehanteringssystemet. 
Respondenten anser att manualen var bra att använda vid ett tidigt skede av införandet 
eftersom den erbjöd en trygghet på grund av de detaljerade beskrivningarna och de 
stegvisa instruktionerna.  
 
De hjälpresurser som respondenten känner till är manualen och de lokala 
supportpersonerna. Respondenten känner inte till några inbyggda hjälpresurser i ÄHS. 
Respondenten anser vidare att de har fått bra information om vilka hjälpresurser som 
finns att tillgå.  
 
Om det fanns inbyggda hjälpresurser i ÄHS skulle respondenten använda dessa. 
Vidare menar respondenten att egenskaper hos en bra inbyggd hjälpresurs allmänt kan 
liknas med de egenskaper som återfinns i en manual, den innehåller stegvisa 
instruktioner om hur användaren skall gå tillväga. Den inbyggda hjälpresursen skall 
inte förhindra att fel begås, respondenten menar att de ändå kommer att göra fel ibland, 
men hjälpresursen bör hindra inmatningen och ge ett felmeddelande och förslag till en 
lösning på problemet. Respondenten menar att det i dagsläget inte finns behov av 
några alternativa hjälpresurser för användandet av ÄHS än de som redan finns 
tillgängligt för slutanvändarna. 

26 



Analys och diskussion 

5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår analys där teman från varje intervju 
analyseras och diskuteras. Kapitlet inleds med en beskrivning av vilka teman som ska 
analyseras. Därefter följer analys och diskussion av vart och ett av varje tema. 
 

5.1 Analyserade teman 
Empirikapitlet presenterades utifrån två områden. Efter bearbetning och analys har 
dessa utvecklats till tre huvudteman där två av dessa huvudteman är uppdelade på 
ytterliggare två teman. De huvudteman vi arbetar med är icke datorbaserade 
hjälpresurser, datorbaserade hjälpresurser och påverkan på användningen av 
hjälpresurser. Icke datorbaserade hjälpresurser har två underteman, dessa är kollegor 
och experter och manual. Även datorbaserade hjälpresurser är uppdelat i två 
områden, dessa är hjälpfunktion och on-line manual.  
 

5.2 Icke datorbaserade hjälpresurser 
Allwood (1998) kategoriserar de icke datorbaserade hjälpresurserna i två olika 
kategorier. Dessa är människor som kollegor och experter och pappersdokumentation 
som ofta utgörs av en manual. Enligt respondenterna finns båda dessa kategorier av 
icke datorbaserade hjälpresurser tillgängliga för handläggare. Intervjuerna visade även 
att merparten av respondenterna anser att de har fått bra information om vilka 
hjälpresurser som finns att tillgå. Manualen är en hjälpresurs som handläggare kan 
använda på egen hand utan inblandning av andra människor medan kollegor och 
experter är en hjälpresurs som kräver ett samspel mellan människor. Detta gör att 
handläggare kan välja den hjälpresurs som bäst passar de som person och som är bäst 
lämpad för den aktuella problemsituationen. Med tanke på att de icke datorbaserade 
hjälpresurserna enligt Allwood (1998) utgör ena hälften av hjälpresurser och således 
har en betydande inverkan på användbarheten är det positivt för ÄHS användbarhet att 
båda kategorierna av icke datorbaserade hjälpresurser finns tillgängliga för 
slutanvändarna. Preece (1994) betonar vikten av att ge slutanvändare kunskap och 
information om handhavandet av ett informationssystem för att säkerställa ett 
informationssystems användbarhet. Vi menar att det är viktigt att se till att 
slutanvändarna inte bara har kompetens och information om hur man handhar 
informationssystemet utan att de även får information om vilka hjälpresurser som finns 
tillgängliga och kunskap om handhavandet av de tillgängliga hjälpresurserna. Om 
handläggare inte har någon information om vilka hjälpresurser som finns att tillgå för 
dem torde hjälpresurserna inte fylla sin funktion. Det faktum att merparten av 
respondenterna anser att de har fått bra information om vilka hjälpresurser som finns 
att tillgå är således positivt. 
 

5.2.1 Kollegor och experter 
Samtliga respondenter anger att de i första hand vid en problemsituation tar hjälp av 
antingen en kollega eller någon av de lokala supportpersonerna. Tillvägagångssättet 
skiljer sig dock något mellan respondenterna. En av respondenterna kontaktar direkt en 
lokal supportperson och kontakten sker oftast via telefon. Den respondent som är en av 
de lokala supportpersonerna kontaktar den support som finns regionalt och verkar på 
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övergripande nivå. Intervjuerna visade även att vissa respondenter i första hand väljer 
att diskutera sin problemsituation med en kollega eller rumskamrat. En av de 
respondenter som tog en kollega till hjälp tycker att informella diskussioner är ett bra 
sätt att inhämta och sprida kunskap på.  Om respondenten inte lyckas lösa sitt problem 
med hjälp av kollegorna kontaktar denne någon av de lokala supportpersonerna. 
Respondenterna anger liknande anledningar till varför de kontaktar en kollega eller 
supportperson då en problemsituation uppstår. Gemensamt är att det upplevs som ett 
smidigt och enkelt sätt att lösa problemsituationer på. Den respondent som själv är en 
av de lokala supportpersonerna anser dock att övriga handläggare inte nyttjar dennes 
roll till fullo då handläggarna tenderar att vända sig till varandra istället vilket 
respondenten inte anser vara den bästa lösningen. Respondenten är noga med att 
betona att supportpersonerna gör sitt yttersta för att lösa problem. Denne anger även 
önskvärda egenskaper hos en supportperson. Respondenten menar att en supportperson 
ska kunna förklara varför problemet uppstod och vad orsaken var för att undvika att 
liknande framtida problemsituationer uppstår.  
 
Allwood (1998) menar att slutanvändare tenderar att föredra att söka hjälp från andra 
människor istället för att använda sig av en manual eller datorbaserade hjälpresurser. 
Detta är enligt Allwood (1998) speciellt tydligt hos ovana slutanvändare. Fallet för de 
slutanvändare som har intervjuats är likadant, samtliga respondenter anger att de i 
första hand tar kontakt med en annan människa när de stöter på problem. Vi anser dock 
inte respondenterna vara ovana slutanvändare då de alla har mångårig erfarenhet av 
ärendehantering och har använt ÄHS sedan det infördes. Respondenterna anger att de 
väljer att söka hjälp från andra individer på grund av att det är enkelt, smidigt och går 
snabbt. Detta stämmer väl överens med det som Allwood (1998) anger som skäl till 
varför slutanvändare helst vänder sig till en annan människa. Allwood (1998) menar 
att slutanvändare tycker att det är bekvämt och enkelt att kommunicera direkt med en 
annan människa. Vi tolkar det som att fördelarna respondenterna ser med att välja en 
kollega eller expert överväger det faktum att de inte är ovana slutanvändare. Även om 
Allwood (1998) menar att detta tillvägagångssätt är karaktäristiskt för ovana 
slutanvändare visar vår studie att vana slutanvändare också föredrar detta 
tillvägagångssätt.  
 
Två av respondenterna vänder sig i första hand till en kollega och i andra hand till 
någon av de lokala supportpersonerna. Allwood (1998) menar, i likhet med 
respondenternas tillvägagångssätt, att slutanvändare helst söker hjälp hos kollegor som 
har ett större kunnande än att söka hjälp av experter. Enligt Allwood (1998) är orsaken 
till detta att slutanvändare tycker att det är lättare att kommunicera med en kollega än 
med en expert. Den orsak som Allwood (1998) anger till varför slutanvändare i första 
hand vänder sig till en kollega bör inte vara rådande för de två respondenterna i vår 
studie. Respondent C upplever det som att supportpersonerna alltid erbjuder sin hjälp 
och att denne får hjälp med att lösa sina problem. Respondent D anger dessutom att 
denne tycker att kommunikationen med supportpersonerna fungerar på ett bra sätt. 
Respondenterna anger dock inga skäl till varför de inte vänder sig direkt 
supportpersonerna. Respondent C nämner däremot att denne helst diskuterar sina 
problem vid fikabordet eller då denne stöter på en kollega. Vi tolkar det som att 
respondent C inte aktivt söker hjälp utan istället gör det vid ett passande tillfälle om 
denne inte kan lösa problemsituationen själv. Med detta som bakgrund ser vi 
respondentens strävan efter att lösa problemet omgående eller vid ett passande tillfälle 
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som en faktor som spelar in när det kommer till valet av att kontakta en kollega eller 
en supportperson. 
 
Respondent B: s roll som supportperson kan liknas vid det som Allwood (1998) 
benämner som lokala experter och det som Nilsen (2002) benämner som superusers. 
Allwood (1998) menar att lokala experter ska finnas lättillgängliga för slutanvändare 
och att deras huvuduppgift är att ge råd och stöd till slutanvändare. Nilsen (2002) 
beskriver superusers som dagliga användare av informationssystemet. De verkar i 
samma miljö och med samma arbetsuppgifter som slutanvändare. Skillnaden är att 
superusers har en djupare kunskap om informationssystemet och kan bistå andra 
slutanvändare med hjälp. 
 
Respondent B ser det dock som ett problem att många slutanvändare i första hand 
väljer att kontakta en kollega istället för att direkt vända sig till denne. Allwood (1998) 
menar att slutanvändare ofta lyckas lösa sina problem med hjälp av experter. Dock 
finns risken att slutanvändare inte förstår hur problemet löstes vilket resulterar i att ett 
tillfälle att lära sig något går förlorat och att slutanvändare ofta återvänder med samma 
problem igen. Detta ser vi inte som ett problem med respondentens roll som 
supportperson. Detta grundar vi i att denne betonar vikten av att supportpersonerna ska 
kunna förklara varför problemet uppstod och vad orsaken var för att kunna undvika 
liknande problemsituationer. Respondenten anser även att det är viktigt att denne även 
arbetar med handläggning för att kunna ge ett bra stöd när det uppstår en 
problemsituation. I och med att denne är väl införstådd med detta ser vi inte de orsaker 
Allwood (1998) nämner som en nackdel med experter som en trolig anledning till att 
vissa slutanvändare inte vänder sig direkt till supportpersonerna utan istället vänder sig 
till varandra.  
 
Respondent A som var den enda av respondenterna som direkt kontaktade en 
supportperson när en problemsituation uppstod angav att denne använde telefonen då 
denne sökte hjälp. Vi ser det som att respondentens val av medium är en bidragande 
orsak till att denne kontaktar supportpersonerna direkt. Vi tolkar det som om 
respondenten aktivt söker hjälp då denne inte nämner något om diskussioner vid 
fikabord eller liknande slumpmässiga möten. En trolig orsak till att respondenten 
kontaktar en supportperson är att när denne väl har bestämt sig för att ringa kan denne 
lika gärna kontakta en supportperson direkt istället för en kollega. Att respondentens 
ärenden tar längre tid att handlägga än övriga respondenters och att ärendena kräver 
omfattande utredningar ser vi också som en bidragande orsak till att respondenten 
väljer att kontakta en supportperson. Vi har uppfattat det som att det finns fler 
handläggare som handlägger ärenden av mindre omfattande karaktär i likhet med de 
ärenden som respondent C och D handlägger. Detta gör att dessa respondenter har fler 
kollegor med liknande arbetsuppgifter att kontakta än vad respondent A har. Det tolkar 
vi som en ytterligare orsak till att dessa respondenter väljer olika tillvägagångssätt. 
 
Respondent B är den enda av respondenterna som väljer att kontakta den regionala 
supporten. Den regionala supporten som respondent B kontaktar kan liknas med det 
som Allwood (1998) benämner som experter i och med att de befinner sig på en annan 
fysisk plats än det lokala kontoret. Vi ser två troliga orsaker till att respondent B väljer 
detta tillvägagångssätt. Den första är att respondent B har fått en utökad utbildning på 
ÄHS och fungerar som en lokal supportperson och med detta som bakgrund förutsätter 
vi att respondent B kan lösa många problemsituationer på egen hand. Vi tolkar det som 
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att när det väl uppstår en problemsituation för respondenten är denna problemsituation 
troligen av en mer avancerad karaktär som endast den regionala supporten har kunskap 
nog till att lösa. Den andra orsaken är att det endast finns två lokala supportpersoner på 
Försäkringskassan i Luleå och således har respondenten inte lika stora valmöjligheter 
att vända sig till andra människor med en större kunskap om ÄHS som övriga 
respondenter har. 
 
Det framkommer tydligt att handläggare använder sig av olika tillvägagångssätt när de 
kontaktar andra människor då en problemsituation uppstår. I studien identifieras olika 
anledningar till detta skilda beteende. Gemensamt är att det är denna typ av hjälpresurs 
som används mest frekvent av handläggare. Eftersom studien tydligt visar att alla 
respondenter föredrar att vända sig till en annan människa blir det en mer 
decentraliserad utökad kompetens om fler handläggare fick utbildning i likhet med den 
som de lokala supportpersonerna. I studien visas inga indikationer på att support-
personalen är överbelastad men decentraliseringen av den utökade kompetensen skulle 
öka tillgängligheten på lokala supportpersoner och således bidra till en ökad 
användbarhet. 
  

5.2.2 Manual  
Enligt alla respondenter är manualen till ÄHS sparsamt använd. Alla respondenter 
förutom en använder manualen vid enstaka tillfällen. En av respondenterna använder 
aldrig manualen och de orsaker som anges till detta är att manualen inte är anpassad 
efter dennes arbetsområde, den är svår att hitta i, tar upp fel saker, och är för 
omfattande. Två av respondenterna menar att manualen används vid de tillfällen som 
tveksamheter eller frågeställningar uppstår om hur en arbetsuppgift skall utföras i 
ÄHS. Respondenterna tar då hjälp av manualen för att utreda vilket sätt som är korrekt. 
De anser att manualen var till större nytta och användes mer när ÄHS var nyinfört 
eftersom den då erbjöd en trygghet och ett stöd. Vidare anser båda respondenterna att 
manualen är förknippad med den erfarenhet handläggaren besitter. De menar att desto 
längre en handläggare arbetat med ÄHS desto mer erfarenhet får denne. Erfarenheten 
leder till att manualen inte används lika frekvent i dagsläget. En respondent uttrycker 
att manualen borde vara utformad på sådant sätt att denne får en överblick över 
funktionerna i ÄHS, i dagsläget beskriver manualen inte alla funktioner som finns i 
ÄHS. En annan åsikt om manualen är att den skall vara en resurs för problem av 
enklare karaktär för att inte belasta supportpersonerna i onödan.  
 
Enligt Allwood (1998) tenderar nybörjare att vara negativt inställda till att använda 
manualer medan mer vana slutanvändare i regel är mer positivt inställda till 
användningen av manualer i samband med att problemsituationer uppstår (Allwood, 
1998). Vi ser respondenterna som vana slutanvändare då de alla har mångårig 
erfarenhet av ärendehantering och har arbetat med ÄHS sedan det infördes. Således 
stämmer inte det Allwood (1998) säger om användning av manualer överens med vår 
studie. De respondenter som uppger att de använder manualen beskriver istället 
manualen som en hjälpresurs som användes mer frekvent då ÄHS var nyinfört och att 
användningen av den har minskat allt eftersom tiden har gått. Motsägelsen vi har 
mellan det Allwood (1998) säger om användningen av manualer och det 
respondenterna säger om användningen kan bero på det sätt som respondenterna 
använder manualen. Utifrån det som respondenterna B, C och D säger om manualen 
och deras användning av den tolkar vi det som att respondenterna använde manualen i 

30 



Analys och diskussion 

begynnelsestadiet för att få bekräftelser på hur vissa arbetsuppgifter skulle utföras i 
ÄHS om tveksamheter kring detta uppstod. I takt med att handläggarna har lärt sig 
arbetsrutinerna i ÄHS så är det tydligt att de inte behöver använda manualen för att få 
information om hur de ska utföra arbetsuppgifterna. Vår studie visar tydligt att 
manualens användningsområde är förknippat med den kunskap och erfarenhet som 
respektive handläggare besitter. Desto mer en handläggare arbetar i ÄHS desto fler 
arbetsuppgifter lär sig denne. Manualen får då inte lika stor betydelse för en 
handläggare och används inte lika frekvent för att ge information om hur 
arbetsuppgifterna skall utföras.  
 
Den manual som respondenterna har tillgång till är uppgiftsorienterad. Detta grundar 
vi i respondenternas beskrivning av att de använder manualen för att få bekräftelse på 
hur vissa arbetsuppgifter ska utföras i ÄHS. Att manualen är uppgiftsorienterad 
förhöjer manualens användbarhet enligt Allwood (1998). En uppgiftsorienterad 
manual innebär att den läggs upp utifrån strukturen i de uppgifter som ska lösas med 
programmet och inte utifrån programmets egenskaper (Allwood, 1998). Respondent A 
uttrycker att manualen inte är inriktad mot dennes arbetsuppgifter och anger det som 
en orsak att den inte används. Allwood (1998) menar att manualen skall ge stöd för att 
utföra olika arbetsuppgifter. Vi kan dock inte med den information vi har avgöra om 
manualen är utformad med tanke på respondent A:s specifika arbetsuppgifter i ÄHS 
trots att manualen är uppgiftsorienterad i sin helhet. Om manualen inte tar upp relevant 
information för respondent A och dennes arbetsuppgifter ser vi det som ett starkt skäl 
till att denne inte använder manualen. Det är en förutsättning för användbarheten att 
manualen tar upp relevant information för slutanvändaren och dennes arbetsuppgifter.  
 
Av det som framkommer av respondenterna tolkar vi det som att manualen inte 
används för att lösa problem som uppstår under användningen av ÄHS. Manualen 
används snarare då det uppstår tveksamheter om hur vissa arbetsuppgifter ska utföras. 
Detta är ett positivt användningsområde men är samtidigt ett tecken på att manualens 
användningsområde är tämligen smalt. Allwood (1998) menar att manualen skall 
beskriva felhantering och hur slutanvändaren löser problemsituationer som kan uppstå 
och att detta påverkar manualens användbarhet. I den manual som finns tillgänglig för 
slutanvändarna av ÄHS har vi inte lyckats identifiera några avsnitt som beskriver 
felhantering. Med stöd av Allwood (1998) ser vi detta som en brist i manualen. Detta 
är även enligt Preece (1994) ett vanligt problem med manualer. Denna brist kan vara 
en förklaring till att respondenterna inte använder manualen för att lösa problem.  
 
Endast respondent A uttrycker att manualen är för omfattande. Vi har dock tillgång till 
manualen och den omfattar 100 sidor vilket vi inte anser kan räknas som en kortfattad 
manual. Detta grundar vi i att det finns flera avsnitt i manualen som kan beskrivas mer 
kortfattat och kärnfullt. Även om det bara är respondent A som har uttryckt missnöje 
mot manualens omfattning är det troligt att omfattningen på manualen är en 
bidragande orsak till att manualen används sparsamt även av övriga respondenter. 
Detta grundar vi i att Allwood (1998) menar att manualens omfattning är förknippad 
med dess användbarhet, en kortfattad manual är enligt Allwood (1998) en mer 
användbar manual än en omfattande manual.  
 
Utifrån respondenternas beskrivning av manualen uppfyller inte manualen alla fyra 
egenskaper som Allwood (1998) menar är avgörande för en manuals användbarhet. De 
egenskaper som enligt Allwood (1998) förhöjer användbarheten hos en manual är att 
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den ska vara uppgiftsorienterad, den ska ge stöd för felhantering, den ska hållas 
kortfattad och den ska ge stöd för aktiv inlärning. Manualen till ÄHS uppfyller 
egenskapen som innebär att den är uppgiftsorienterad. Däremot ger den inte stöd för 
felhantering och den ses inte heller som kortfattad. Dock kan vi inte med den 
information vi har fått utifrån intervjuerna avgöra huruvida manualen ger en 
uppmuntring till aktiv inlärning eller inte. Med detta som bakgrund är manualens 
bristande användbarhet en bidragande orsak till att manualen är sparsamt använd av 
samtliga respondenter. Manualen skulle ge ett bättre stöd och användas mer, trots att 
handläggare blivit mer erfarna, om den var utformad enligt de egenskaper som 
Allwood (1998) menar är avgörande för en manuals användbarhet. Den skulle även få 
ett bredare användningsområde än bara för att få information om hur vissa 
arbetsuppgifter ska utföras.  
 

5.3 Datorbaserade hjälpresurser 
Syftet med en datorbaserad hjälpresurs är enligt Allwood (1998) att tillhandahålla 
hjälp och stöd direkt vid datorn. Enligt respondenterna innehåller inte ÄHS några 
datorbaserade hjälpresurser. Allwood (1998) menar att de datorbaserade hjälp-
resurserna är lika väsentliga som övriga delar i informationssystemet. Det resulterar i 
att ÄHS inte är komplett med avseende på användbarhet. Gemensamt för samtliga 
respondenter är dock att de vill att ÄHS ska innehålla datorbaserade hjälpresurser. 
Merparten av respondenterna anger att någon form av hjälpfunktion skulle vara 
önskvärd och samtliga respondenter efterfrågar någon form av on-line manual. Enligt 
Mahapatra & Lai (2005) är datorbaserade hjälpresurser ett alternativ till de traditionella 
icke datorbaserade hjälpresurserna. Dessa hjälpresurser kan hjälpa till att hålla nere 
kostnaderna jämfört med de icke datorbaserade hjälpresurserna och är en hjälpresurs 
som ökar i popularitet (Mahapatra & Lai, 2005). Detta gör att det bör implementeras 
datorbaserade hjälpresurser i ÄHS. Främst på grund av att handläggare efterfrågar 
dessa och att Allwood (1998) menar att detta ökar användbarheten men även för att de 
kan ge fördelar som innebär kostnadsbesparingar. 
 

5.3.1 Hjälpfunktion  
En av respondenterna vill att ÄHS ska innehålla en datorbaserad hjälpresurs liknande 
den som fanns i utbildningsversionen av ÄHS. I utbildningsversionen kom det upp 
förklarande texter då respondenten placerade muspekaren över vissa fält. En annan 
respondent efterfrågar en hjälpfunktion liknande den som finns i ordbehandlings-
programmet Microsoft Word. Denna skulle enligt respondenten underlätta i vissa 
problemsituationer då den kan ge hjälp direkt när en problemsituation uppstår. En av 
respondenterna anser sig klara sig bra med de hjälpresurser som finns i dagsläget men 
har dock synpunkter på hur en datorbaserad hjälpresurs bör vara utformad. 
Respondenten menar att en datorbaserad hjälpresurs inte ska förhindra att fel begås. 
Denne menar att handläggare ändå gör fel ibland, men hjälpresursen bör hindra 
inmatningen och ge ett felmeddelande som innehåller ett förslag till en lösning på det 
specifika problemet.                                                       
 
Respondent A och C anger båda att de skulle vilja att ÄHS innehöll hjälpresurser 
liknande det som Allwood (1998) benämner som hjälpfunktion. Respondent A 
efterfrågar förklarande texter som visas då muspekaren placeras över vissa fält. Studier 
har enligt Allwood (1998) visat att korta och förenklade hjälpfunktioner har hjälpt 
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ovana slutanvändare att effektivare lösa problem än vad traditionella hjälpfunktioner 
har gjort. Även om vi inte ser någon av respondenterna som ovana slutanvändare bör 
en hjälpfunktion av den karaktär som respondent A efterfrågar hjälpa respondenten. 
Detta grundar vi i att respondenten såg denna hjälpfunktion som en bra hjälpfunktion i 
utbildningsversionen och att respondenten efterfrågar den även i den skarpa versionen 
av ÄHS. I och med att respondenten efterfrågar en hjälpfunktion av förklarande 
karaktär är det troligt att respondenten skulle kunna lösa fler problemsituationer på 
egen hand. Denna typ av hjälpfunktion skulle även kunna förebygga att 
problemsituationer uppstår då den kan förklara vad diverse fält och ikoner innebär 
innan respondenten gör ett felaktigt kommando och hamnar i en problemsituation. 
Detta kan i sin tur leda till att respondenten inte behöver kontakta supportpersonerna 
lika frekvent då respondenten tidigare nämnt att denne direkt kontaktar 
supportpersonerna då en problemsituation uppstår. Respondent C efterfrågar en 
hjälpfunktion liknande den som finns i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. 
Denna kan liknas vid det som Allwood (1998) klassificerar som en aktiv hjälpresurs 
som tar egna initiativ i interaktionen med slutanvändaren. Enligt respondent C skulle 
en hjälpfunktion av denna typ underlätta i vissa problemsituationer och kunna ge hjälp 
direkt då en problemsituation uppstår. Vi tolkar det som att respondent C skulle 
använda och bli behjälpt av denna hjälpfunktion om den fanns i ÄHS istället för att 
använda kollegorna lika frekvent. Respondenten betonar att denna typ av hjälpfunktion 
kan ge hjälp direkt då en problemsituation uppstår och smidighet är en egenskap som 
respondenten tidigare nämnt som positivt med kollegorna.  
 
Allwood (1998) menar att trots att de datorbaserade hjälpfunktionerna ofta lider av 
svagheter finns det sätt att göra dessa bättre. De kunskaper som slutanvändaren måste 
besitta för att för att kunna utnyttja hjälpfunktionen bör begränsas, möjligheten att 
stänga av hjälpfunktionen bör också finnas. Om det fanns hjälpfunktioner i ÄHS som 
uppfyller de krav som Allwood (1998) anser att de bör uppfylla tolkar vi det som att 
slutanvändare skulle använda dessa. Detta grundar vi på att det finns slutanvändare 
som efterfrågar hjälpfunktioner och även menar att de skulle vara behjälpta av dessa. 
Samtidigt som det är troligt att handläggare skulle använda och bli behjälpta av 
hjälpfunktioner menar vi även att dessa skulle höja användbarheten i ÄHS. Detta 
grundar vi i att Allwood (1998) menar att datorbaserade hjälpresurser är lika väsentliga 
som övriga delar av informationssystemet i kombination med att det inte finns några 
datorbaserade hjälpresurser i ÄHS.  
 

5.3.2 Online manual 
Respondent A vill att de korta och instruktiva manualer som denne efterfrågar både 
ska finnas i pappersform och i digital form. Respondent B och C skulle gärna se att 
den pappersbaserade manualen som finns att tillgå även skulle finnas inkluderade i 
ÄHS. Detta skulle enligt respondenterna minska besväret med att leta i en alltför 
omfattande pappersbaserad manual. Respondent D menar att denne skulle nyttja 
inbyggda hjälpresurser i ÄHS om sådana fanns tillgängliga trots att respondenten inte 
anser sig sakna några hjälpresurser i dagsläget. Respondenten menar att egenskaperna 
hos en bra datorbaserad hjälpresurs kan liknas med dem som återfinns i manualen. Den 
ska beskriva steg för steg hur slutanvändaren ska gå till väga. 
 
Samtliga respondenter skulle vilja se en manual integrerad i ÄHS även om de uttrycker 
det på olika sätt. Allwood (1998) benämner denna typ av manual som on-line manual 
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och menar att denna typ av manual kan vara till nytta för vana slutanvändare men 
förmodligen inte till någon större nytta för ovana slutanvändare då en on-line manual 
kräver färdigheter som en ovan slutanvändare inte alltid besitter. Vi ser de 
respondenter som vi har intervjuat som vana slutanvändare. Användningen av den 
pappersbaserade manualen har enligt respondenterna minskat över tiden och den är i 
dagsläget en hjälpresurs som används sällan. Det är troligt att manualen skulle 
användas mer frekvent om den fanns integrerad i ÄHS och fungerade likt det Allwood 
(1998) benämner som en on-line manual. Detta grundar vi i att respondenterna anser 
att den pappersbaserade manualen har brister. Respondent B och C anser bland annat 
att det är besvärligt att bläddra och leta i den pappersbaserade manualen. Samtliga 
respondenter har även uttryckt att de använder den pappersbaserade manualen 
sparsamt i dagsläget. Enligt Allwood (1998) finns det dock vissa brister med on-line 
manualer. Dessa brister tar sig uttryck i att en skärmbild oftast innehåller mindre 
information än vad en sida i en manual gör och att detta försämrar överblicken för 
slutanvändaren. I och med att samtliga respondenter efterfrågar en on-line manual samt 
att dessa av oss ses som vana slutanvändare så bör respondenterna besitta färdigheterna 
som krävs för att hantera en on-line manual. Om den pappersbaserade manualen 
omarbetades för att uppfylla de fyra krav som Allwood (1998) menar att en användbar 
manual bör uppfylla i kombination med att den även fanns integrerad i ÄHS som en 
on-line manual medför en ökad användbarhet i ÄHS.  
 

5.4 Påverkan på användningen av hjälpresurser 
Merparten av respondenterna menar att ÄHS har förbättrats sedan den första 
versionen. Två av respondenterna anser också att ärendehanteringssystemet har blivit 
stabilare över tiden och att många av de problem som funnits tidigare har blivit 
åtgärdade. Två av respondenterna menar att den ökade erfarenhet som en handläggare 
får genom användningen av ÄHS bidrar till att de lättare kommer ur 
problemsituationer som uppstår. En respondent menar att de problemsituationer där 
denne inte kan lösa problemet har minskat från att inträffa dagligen till ungefär en 
gång i månaden. Vidare menar denne att under den första tiden var alla ovana att 
arbeta med ÄHS men att med tidens gång har deras erfarenhet om handhavandet av 
ÄHS utökats och att de har fått inblick i vilka brister ÄHS har och hur dessa undviks 
och kringgås. Respondenten menar att de nu själva löser många av de 
problemsituationer som de inte kunde lösa på egen hand tidigare. En respondent 
menar, i likhet med två andra respondenter, att faktorer som utveckling av den egna 
erfarenheten samt att ÄHS har blivit bättre bidrar till att färre fel och 
problemsituationer uppstår nu än tidigare.  
 
Studien visar att ÄHS har utvecklats och blivit bättre nu jämfört med när det var 
nyinfört. Detta grundar vi i det respondenterna säger om ÄHS utveckling från de 
tidigare versionerna. Eftersom respondenterna varit med sedan den första versionen av 
ÄHS bör de ha en god inblick i vad som förändrats, förbättrats och vilka problem som 
blivit åtgärdade i de olika versionerna. Att respondenterna uttrycker att ÄHS har blivit 
bättre och stabilare är något som påverkar användningen av hjälpresurser. I och med 
att problemsituationerna som uppstår under användningen av ÄHS har minskat i de 
senare versionerna så bör även behovet av att använda hjälpresurser ha minskat.  
 
Även om ÄHS enligt respondenterna har blivit bättre med tiden och nyare versioner 
innehåller färre brister som leder till att problemsituationer uppstår är det tydligt att det 
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finns fler faktorer som påverkar handläggares användning av hjälpresurser. Samtliga 
respondenter menar att deras erfarenhet och rutin av att arbeta med ÄHS har ökat med 
tiden. Detta bidrar enligt respondenterna till att problemsituationer lättare kan lösas på 
egen hand men även att de lättare kan undvikas. Vår studie visar att handläggares 
behov av att nyttja hjälpresurser vid mindre avancerade problem minskar vid en ökad 
erfarenhet. Checkland & Scholes (1999) menar att en individs handling är förknippat 
med den erfarenhet de besitter. Varje gång en individ utför en handling leder denna till 
ny erfarenhet. Erfarenheten kommer då att påverka individens handlande vid en annan 
situation. Detta kan vi härleda till användningen av den pappersbaserade manualen. De 
respondenter som använde manualen när ÄHS var nyinfört menar att de använde den 
för att få bekräftelse på hur vissa arbetsuppgifter skulle utföras i ÄHS men att de med 
tiden har lärt sig dessa arbetsuppgifter utantill och således inte behöver använda 
manualen till detta ändamål. Vår studie visar att slutanvändares ökade erfarenhet och 
rutin av informationssystemet påverkar användningen av hjälpresurser. Erfarenheten 
medför att hjälpresurserna inte används lika frekvent. Preece (1994) menar att olika 
slutanvändare använder hjälpresurser olika beroende på vilken uppgift de utför och 
vilken kontext de verkar i. Därför bör en kartläggning av behovet av hjälpresurser hos 
handläggare medföra en bättre anpassad hjälpresurs.  Ärendehanteringssystemet 
används av 8000 handläggare, således kommer kontexten, erfarenheten och vilken typ 
av arbetsuppgift de utför påverka vilken typ av hjälpresurs handläggarna önskar. Att ta 
hänsyn till allas åsikter i ett informationssystem av denna karaktär är komplicerat. En 
hjälpresurs anpassad efter de mest frekventa behoven medger att ärendehanterings-
systemet blir lättare att hantera för handläggare. Om ärendehanteringssystemet är 
lättare att hantera har således användbarheten förbättrats för slutanvändaren. 
  
Förutom att kontexten påverkar olika handläggningsärenden så kan en erfaren 
handläggare som på ett eller annat sätt slutar inom organisationen ersättas av en 
handläggare som har mindre erfarenhet av att arbeta i ÄHS. Därför är det viktigt att 
inte underskatta behovet av hjälpresurser på grund av att handläggare når en ökad 
erfarenhet. Danielsson (2001) menar att ett bra informationssystem skall kunna 
anpassas både för vana och ovana slutanvändare. Hjälpresurser måste därför anpassas 
till alla slutanvändare för att hålla ärendehanteringssystemets användbarhet intakt. 
 

35 



Slutsatser 

6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som är ett resultat av vår analys 
och diskussion av vårt teoretiska och empiriska material. Detta kommer leda till att 
examensarbetets syfte besvaras. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning. 
 
Syftet med examensarbetet var att studera ett ärendehanteringssystems hjälpresurser ur 
ett användbarhetsperspektiv. De slutsatser vi kommit fram till i vår studie presenteras i 
punktform nedan.  
 

• För att säkerställa användbarheten i ett ärendehanteringssystem måste behovet 
av hjälpresurser bland handläggare kartläggas.  

 
• Datorbaserade hjälpresurser bidrar till ett ökat stöd för handläggare och även 

till en förbättrad användbarhet i ett ärendehanteringssystem.  
 
• En handläggares erfarenhet påverkar användningen av hjälpresurser. En erfaren 

handläggare använder inte hjälpresurser lika frekvent som en oerfaren 
handläggare. Behovet av hjälpresurser får dock inte underskattas på grund av 
att handläggare blir mer erfarna. Hjälpresurser ska vara anpassade till både 
vana och ovana handläggare för att hålla ett ärendehanteringssystems använd-
barhet intakt.  

 
• En manual som är utformad med de krav som ställs på en manuals 

användbarhet ger ett bättre stöd och blir en mer använd hjälpresurs. En manual 
med en bristande användbarhet riskerar att användas sällan och få ett smalt 
användningsområde.  

 
• Kollegor och experter är frekvent använda hjälpresurser. Handläggare anser att 

det är ett enkelt och smidigt tillvägagångssätt att lösa problemsituationer på. En 
handläggares arbetsuppgifter, tillgång till kollegor med liknande arbets-
uppgifter och strävan efter att lösa problemet omgående eller vid ett passande 
tillfälle påverkar valet att antingen kontakta en kollega eller en expert.  

 
• Att decentralisera utökad kompetens bland handläggare ökar tillgängligheten 

på hjälpresurser och ger en ökad användbarhet för handläggare. 
 

• Förbättrade versioner av ett ärendehanteringssystem leder till att färre 
problemsituationer uppstår och behovet av att använda hjälpresurser minskar. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Att undersöka aspekter som påverkar ett informationssystems användbarhet är ett stort 
område och det finns många inriktningar. Den mest grundläggande aspekten på 
användbarhet är att ett informationssystem är åtkomligt. En sådan undersökning kräver 
ett tekniskt vetande i kombination med kunskaper om människans beteende. Vi ser det 
som en intressant uppgift att undersöka hur åtkomligheten påverkar användbarheten i 
ett informationssystem. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
1) Vad är dina arbetsuppgifter på Försäkringskassan? 
 
2) Beskriv hur du upplevde förändringen i och med införandet av ÄHS? 
 
3) Kan du beskriva hur du använder ÄHS? 
 
4) Tycker du att ÄHS stödjer ditt dagliga arbete? 
 
5) Brukar du stöta på problem med själva ÄHS i ditt dagliga arbete? 
 
6) Om du stöter på problem under användandet av ÄHS, hur brukar du lösa 
problemen? 
 
7) Kan du berätta vilka hjälpresurser som finns att tillgå för er användare av ÄHS? 
 
8) Finns det formella personer (supportpersonal) som du kan vända dig till vid 
eventuella problem med ÄHS? 
 
9) Om det finns en manual till ÄHS, i vilka situationer använder du den? 
 
10) Vet du om det finns några hjälpresurser inbyggda i ÄHS som du kan ta hjälp av? 
 
11) Kan du beskriva vad en bra hjälpresurs är för dig? 
 
12) Anser du att det saknas någon hjälpresurs för er användare av ÄHS? 
  
  
 
 

1 


	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Forskningsfrågor
	1.4 Definitioner av begrepp
	1.5 Disposition

	2 Metod
	2.1 Vetenskapliga synsätt
	2.2 Vetenskaplig metod
	2.3 Informationsinsamling
	2.4 Fallstudie
	2.5 Datainsamlingsmetod
	2.5.1 Intervjuer
	2.5.2 Urval av respondenter

	2.6 Analysmetod
	2.7 Kvalitén i vår studie

	3 Teori
	3.1 Från användbarhet till hjälpresurser
	3.2 Icke datorbaserade hjälpresurser
	3.2.1 Kollegor och experter
	3.2.2 Manual

	3.3 Datorbaserade hjälpresurser
	3.3.1 Hjälpfunktion
	3.3.2 On-line manual
	3.3.3 Felmeddelande
	3.3.4 Undo-funktion
	3.3.5 Historik-funktion


	4 Empiri
	4.1 Försäkringskassan
	4.2 Ärendehanteringssystem
	4.3 Respondent A
	4.3.1 Ärendehanteringssystemet
	4.3.2 Hjälpresurser

	4.4 Respondent B
	4.4.1 Ärendehanteringssystemet
	4.4.2 Hjälpresurser

	4.5 Respondent C
	4.5.1 Ärendehanteringssystemet
	4.5.2 Hjälpresurser

	4.6 Respondent D
	4.6.1 Ärendehanteringssystemet
	4.6.2 Hjälpresurser


	5 Analys och diskussion
	5.1 Analyserade teman
	5.2 Icke datorbaserade hjälpresurser
	5.2.1 Kollegor och experter
	5.2.2 Manual

	5.3 Datorbaserade hjälpresurser
	5.3.1 Hjälpfunktion
	5.3.2 Online manual

	5.4 Påverkan på användningen av hjälpresurser

	6 Slutsatser
	6.1 Förslag till fortsatt forskning

	Referenser
	Bilaga 1 - Intervjuguide



