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I denna studie undersöktes interaktionen mellan de anställda inom Visma Opics produktion och det 

interna IT-systemet Opus. Studien har utförts i enlighet med distribuerad kognition med inriktning på 

kontextuell design. Inledningsvis utfördes kontextuella intervjuer för att få en inblick i användarnas 

arbete för att sedan övergå till videoinspelning, vilket resulterade i en sekvensmodell. Vidare utfördes 

två workshoppar för att höra användarnas åsikter om systemet och dess problem. Det material som 

framkom ur datainsamlingarna jämfördes och sammanställdes sedan till ett antal övergripande 

problemområden hos systemet, som ligger till grund för de förbättringsförslag som presenteras. 

 

Inledning 
En stor del av dagens arbetsplatser använder sig 

av någon form av system, antingen interna, 

externa eller en blandning av dem båda. Detta 

ställer krav på både användaren, som behöver 

lära sig systemet, samt systemet, som behöver 

vara anpassat efter användaren och 

arbetsuppgiften. 

 I detta projekt har vi samarbetat med 

företaget Visma Commerce som använder sig 

av ett flertal välutvecklade externa system för 

sina kunder. Detta har lett till att det interna 

systemet inte har följt med i företagets 

utveckling. Därför har vi i uppdrag av Visma 

Commerce studerat deras interna system för att 

identifiera de problem som förhindrar 

effektivisering av deras arbete som innefattar 

publicering och komplettering av 

upphandlingsannonser. Detta har gjorts genom 

att utgå ifrån ett flertal kognitionsvetenskapliga 

teorier och kvalitativa datainsamlingsmetoder 

för att få fram ett resultat på var i arbetsflödet 

som problem uppstår. Utifrån detta har 

problemen identifierats, bakomliggande orsaker 

sammanställts och förbättringsförslag 

presenterats.  

Syfte 

Syftet med studien är att identifiera problem i 

Visma Opics system som idag kan stå i vägen 

för ett effektivt arbetssätt. Dessa problem 

kommer stå till grund för förbättringsförslag. 

Frågeställning  

Vi har studerat användarnas interaktion med 

interna IT-system för att identifiera de behov 

och problem som existerar i användandet av 

dessa samt undersökt hur kvalitativa 

insamlingsmetoder och 

kognitionsvetenskapliga teorier kan tillämpas i 

syfte att utifrån de identifierade problemen 

finna förbättringsförslag. 

Metod 

Då de aktiviteter som äger rum i produktionen 

är distribuerade över tid, olika stationer och 

olika användare, är distribuerad kognition en 

lämplig teoretisk bakgrund att utgå från inför 

val av metod. För att studera processer som är 

distribuerade över tid och olika individer lämpar 

sig etnografiska metoder (Hollan et. al., 2000). 

Eftersom projektets mål är att finna problematik 

hos, samt utvecklingsmöjligheter för, ett 

befintligt system har studien utgått från centrala 

tekniker inom Kontextuell design för att skapa 

modeller över produktionens och dess 

användares dagliga arbete. Modeller är alltid en 

förenkling av en komplex värld. De modeller 

som tas fram i kontextuell design utgår från hur 

enskilda användare arbetar för att i ett senare 

skede tolkas (Beyer & Holtzblatt, 1998). När 

generella slutsatser dras kan viktiga bitar gås 

miste om vilket kan vara en svaghet hos 

metoden. Precis som Sellberg och Lindblom 

(2014) påpekar i en komparativ studie av olika 
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metoder för att studera arbetsplatser, är fokus 

för kontextuell design att skapa en helhetsbild 

av hur olika arbetsroller och processer hänger 

ihop och metodens styrka är således dess bredd 

på samma sätt som dess ytlighet är en svaghet. 

För att möta den risk att de modeller som skapas 

inte är tillräckligt djupgående har 

videoinspelning använts som ett komplement 

till de kontextuella intervjuerna vilket har legat 

till grund för de sekvensmodeller som ritats. 

Användarna har involverats i processen genom 

att det utöver kontextuella intervjuer även 

genomförts workshoppar. De har bidragit till en 

djupare förståelse för hur användarna resonerar 

om sitt arbete, samt möjliggjort jämförelser 

mellan deras bild av sin roll i organisationen och 

de modeller som skapats med hjälp av 

videoanalys (Heath et. al., 2010). 

 I Figur 1 visas hur datainsamlingen utfördes. 

Det genomfördes åtta kontextuella intervjuer, 

en videoinspelning och två workshoppar (WS 1 

och WS 2). Detta resulterade i en 

sekvensmodell och tolkningssessioner. De 

kontextuella intervjuerna genomfördes med en 

till två intervjuare som satt med en användare. 

Användaren instruerades att arbeta som vanligt 

medan intervjuaren observerade dennes arbete 

samt ställde följdfrågor. Videoinspelningen 

genomfördes med ungefär samma upplägg som 

de kontextuella intervjuerna fast nu med en 

webbkamera som spelade in användaren samt 

ett program som spelade in aktiviteten på 

användarens två datorskärmar. Utifrån 

videoinspelningen gjordes en sekvensmodell 

över ett ärende. Vid den första workshopen fick 

tre användare i uppgift att rita upp en tidslinje 

över en arbetsdag på en viss station samt ett 

ärende på samma station. I den andra 

workshopen fick tre andra användare 

tillsammans med workshopledaren utifrån 

skärmbilder diskutera gränssnittet i OPUS. De 

båda workshopparna avslutades med diskussion 

kring problem som användarna upplever och 

hur dessa skulle kunna lösas. Vid de 

tolkningssessionerna som hölls efter 

workshopparna diskuterades de observationer 

som gjorts för att tillsammans göra tolkningar 

av dessa. 

Resultat 

Produktionens arbetsuppgifter är fördelade över 

ett antal olika stationer som roterar veckovis 

mellan användarna. För att hantera dessa 

stationer används ett ärendehanteringssystem 

(OTRS) med olika köer till respektive station. I 

OTRS öppnas ärenden som mail med ett unikt 

ID för den upphandling som ärendet gäller. 

Detta ID kopieras för att sedan användas vid 

sökning i OPUS som är det system som 

produktionen jobbar med vid komplettering och 

publicering av annonser (se figur 2). När en ny 

annons ska publiceras måste den innehålla ett 

antal CPV-koder. Dessa koder ingår i ett 

klassificeringssystem som används för att 

standardisera den terminologi som används för 

att beskriva föremålet för en upphandling. Det 

används för att undvika överprövningar och 

minimera risken för att leverantörer går miste 

om möjligheten att lämna anbud på de 

upphandlingar som är av intresse för dem 

(Konkurrensverket, 2016). 

 I OTRS bryts CPV-kodning och publicering 

av en annons upp i två olika ärenden. 

Publicering av en annons kommer in till 

ärendehanteringssystemet först när CPV-

kodningsärendet hanterats. Det kan ibland dröja 

en stund innan publiceringsärendet kommer in 

till OTRS efter CPV-kodning, vilket kan 

Figur 1 Flödesdiagram över datainsamling. 
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innebära att de två ärendena hanteras av två 

olika användare som sitter på samma station. 

Vid en workshop (WS 1) där användarna fick 

rita upp en tidslinje över ett typiskt ärende på 

den station där OTRS gör denna uppdelning 

visade det sig att användarna inte gjorde samma 

distinktion av vad som är ett ärende. De ritade 

upp en tidslinje över både CPV-kodning och 

publicering av en annons. När de tillfrågades 

varför de ritat ut det som är två ärenden enligt 

OTRS var de eniga om att de såg de två 

ärendena som ett “helt” ärende även om de inte 

hanteras så i OTRS. 

 Ett problem som uppkommer när 

publiceringsärendet av en annons hanteras av en 

annan användare än den som gjort CPV-

kodningen är att det inte tydligt framgår I OPUS 

om de CPV-koder som finns har kodats av 

någon i produktionen eller av upphandlaren 

själv. Användarna uttryckte vid WS 2 ett 

önskemål om spårbarhet vad gäller CPV-

kodning då de annars alltid måste dubbelkolla 

att de CPV-koder som finns är tillräckliga innan 

de publicerar annonsen. I linje med detta 

önskemål var även efterfrågan av en bättre 

överblick i systemet av vad som gjorts tidigare 

med en annons. Ett logg- och 

dokumentationssystem som bättre stödjer detta 

skulle underlätta för användaren som snabbt 

behöver sätta sig in i arbetet med ett nytt ärende. 

För att kunna göra detta skulle ett system som 

främst visar de funktioner som är relevanta för 

uppgiften kunna förse användaren med 

ytterligare stöd. 

 Utöver de stationer som roterar mellan 

användare veckovis finns ett antal sökningar 

som ska göras dagligen för att upptäcka 

annonser som av olika anledningar är 

opublicerade, har opublicerade dokument eller 

kompletteringar. För att koordinera arbetet med 

dessa används en whiteboard som med hjälp av 

magneter visar vilka sökningar som ska göras 

varje dag (se figur 3). En sökning som kan ses 

som en direkt följd av att OPUS gränssnitt inte 

låter användaren utföra arbetet på ett effektivt 

sätt är den som kallas sökning 50. På sökning 50 

hamnar avslutade upphandlingar som på grund 

av tidsbrist inte hinner kompletteras då OPUS 

gränssnitt inte tillåter detta att ske på ett enkelt 

sätt när flera anbudsgivare ska registreras. 

Diskussion 

Användarnas sätt att resonera om typiska 

ärenden indikerar att deras mentala 

arbetsmodell inte stämmer överens med den 

arbetsmodell som ärendehanteringssystemet 

erbjuder. Beyer och Holtzblatt (1998) förklarar 

hur ett system kan ge stöd för eller störa för 

användares arbete i praktiken. De skiljer på 

användarens arbetsmodell (eng. user work 

Figur 2 Överblick av OPUS 
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model) och systemets arbetsmodell (eng. 

system work model). Användaren har ett sätt att 

se på en arbetsuppgift som denne ska utföra. 

Denna modell innefattar de koncept och den 

strategi som användaren själv tar förgivet för att 

slutföra uppgiften. Ett system som utgår från 

användarens arbetsmodell underlättar i dennes 

arbete. OPUS och OTRS påtvingar en 

arbetsmodell som inte matchar användarens. 

Användarna måste därför anpassa sig till de 

koncept och det arbetssätt som systemet 

introducerar samtidigt som de behöver finna 

egna strategier för att lägga upp sitt arbete i 

hanterbara steg. I ett system som bygger på 

användarens arbetsmodell skulle egna strategier 

för att ta sig an de olika arbetsuppgifterna inte 

vara nödvändiga då information skulle 

presenteras på ett sätt som gör det tydligt för 

användaren vad som bör göras härnäst. Att 

användargränssnittet inte är strukturerat på ett 

sätt som stödjer det arbete som produktionen är 

verksam i innebär att användarna måste lära sig, 

inte bara arbetsuppgifterna, utan det arbetssätt 

som systemet påtvingar. Detta medför att nya 

användare i produktionen har en lång 

upplärningsperiod och att irrelevant 

information i gränssnittet tar kognitiva resurser 

från arbetsuppgiften.  

 Som ett resultat av de problem som finns i 

produktionen används sökningar för att 

kontrollera att inga kompletteringar missas. 

Hade de system som produktionen använder 

fungerat på ett sätt som förhindrar sådana 

missar skulle de sökningar som finns inte 

behövas. Därför är det av värde att utgå från 

bakomliggande orsaker till att dessa sökningar 

behöver göras för att kunna peka på de problem 

som faktiskt leder till mer arbete. En sökning 

som är en tydlig indikator på hur OPUS 

oförmåga att stödja användarens arbete leder till 

att fler arbetsuppgifter skapas och skjuts upp till 

ett senare tillfälle är sökning 50. Att sökning 50 

finns är ett resultat av att produktionen har 

mycket att göra på den station som ansvarar för 

att tilldelningsbeslut publiceras i samband med 

att det i OPUS inte finns ett enkelt sätt att fylla 

i flera anbudsgivare.  

 Alla de sökningar som behöver göras kan ses 

som produktionens sätt att hantera de brister 

som finns i systemen som används idag. För att 

koordinera det extra arbete som tillkommer av 

att dessa sökningar behöver göras används en 

whiteboard med magneter för att markera vilka 

sökningar som behöver göras. Detta kan ses 

som ett sätt för produktionen att använda 

distribuerad kognition för att hantera den 

arbetsfördelning som systemen inte stödjer. 

Tavlan är en fysisk artefakt som låter 

produktionens medarbetare få en överblick över 

arbetsuppgifter som ligger utanför OTRS. Den 

blir ett extra medium för att fördela och 

koordinera arbetet på produktionen som inte 

hade behövts om de system som används hade 

fungerat på ett sätt som bättre stödjer det arbete 

som produktionen faktiskt utför. 

Förbättringsförslag 

Utifrån resultatet av den datainsamling och 

analys som utförts presenteras följande 

förbättringsförslag. För att underlätta det arbete 

som produktionen är verksam i föreslås ett 

övergripande system som kan ersätta både 

OPUS och de funktioner i OTRS som rör 

produktionen. I ett sådant system kan 

användaren börja arbeta med ärendet direkt och 

de funktioner som är relevanta för uppgiften 

presenteras på ett sätt som stämmer överens 

med hur produktionens arbete är fördelat. 

Figur 3 Whiteboard med sökningar på 
produktionens kontor 
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Förslagsvis skulle den station som användaren 

sitter på styra vilka funktioner som är 

framträdande i gränssnittet. För att förse 

användaren med det stöd som behövs i dennes 

arbete kan logg och dokumentation, för aktuell 

upphandling, med fördel alltid finnas synligt. I 

loggen bör det tydligt framgå vilka ändringar 

som har gjorts när och av vem. Samma typ av 

spårbarhet är önskvärd även vid CPV-kodning. 

Ett ytterligare stöd skulle vara en funktion som 

utifrån redan valda CPV-koder föreslår 

relaterade koder. Detta skulle kunna minimera 

användarnas behov att söka upp tidigare 

annonser i valet av koder.  

 För vidare utvecklingsarbete uppmanas att 

även lägga fokus på de funktioner som i 

dagsläget leder till extra arbete, som sökning 50. 

Nästa steg i designprocessen är förslagsvis att 

skissa på ett system som låter användaren utföra 

de handlingar som idag är problematiska. För att 

validera de designbeslut som tas kan prototyper 

tas fram och testas med användare. 

Slutsats 
Syftet med denna studie var att identifiera 

problem i Visma Opics system som kan stå i 

vägen för ett effektivt arbetssätt och att utifrån 

dessa komma fram till förbättringsförslag. 

Förbättringsförslagen som vi presenterar 

bygger på identifierade problem rörande 

systemets förmåga att stödja användaren i sitt 

arbete. Denna förmåga är kopplad till hur väl 

den arbetsmodell som systemet erbjuder 

överensstämmer med användarens mentala 

arbetsmodell. 

 Den slutsats som kan dras angående vårt 

tillvägagångssätt är att de olika metoderna som 

använts ledde till upptäckter av olika slag som 

tillsammans belyser de problem som finns i en 

arbetsmiljö där användare hanterar flera system 

i utförandet av sitt arbete. 
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