
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för ekonomi och IT 

Avdelningen för medier och design 

 

 

 

 

 

 

 

UX-rollen  

- Om vikten av ett användarcentrerat förhållningssätt och en 
organisatorisk UX-mognad  

 

 

Linda Jacobsson 

Jessica Ivarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Examensarbete i medieinformatik 

Vårterminen 2015 

 

Handledare: Livia Norström  

Examinator: Margareta Borg



DEGREE PROJECT 

i 

 

The UX-role  

-The importance of a user-centered approach and organisational UX 
maturity  

Linda Jacobsson 

Jessica Ivarsson 

Abstract 

In this study, we focus primarily on the importance of organisation and UX-maturity for 

applying user experience (UX). What does this mean for designers when maturity is low 

or high? The study shows that the user is an expert based on his/her personal experience 

of a product, allowing the user to select and influence solutions that best meet his/her 

needs.  

 

UX maturity is a highlighted concept in this UX study. If UX maturity of an 

organisation is low then UX is likely only applied by few or no one within the design 

team. If the maturity on the other hand is high, the organisation and its design team 

work with an UX-approach. The approach therefore becomes a part of the 

organisational culture and through this shows how the business benefits of UX. This 

then creates a win-win situation for the user, designer and organisation. If however 

everybody practices UX, what will then happen to the UX-role? Is it however 

reasonable that only one person should be responsible for UX?  

 

We gathered 12 experts from companies in Gothenburg and talked about how it has 

been, present challenges and together we speculated about the future UX role. We also 

discussed the significance organisations maturity has for those who work with UX. The 

results show that knowledge of UX should be disseminated at all levels and that at a 

high maturity UX strategy becomes part of the overall plan. When the maturity is high 

practitioners of UX get the opportunity to narrow and broaden their skills. Is maturation 

however low more responsibility may be placed upon the individual designer. The 

designer may not have the same opportunity to become an expert in their field and are 

instead forced to have a wider and not as deep expertise. 
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UX-rollen  

- Om vikten av  ett användarcentrerat förhållningssätt och en 
organisatorisk UX-mognad  

 

Linda Jacobsson 

Jessica Ivarsson 

Sammanfattning 

Detta arbete fokuserar främst på organisationens och den upplevda UX-mognadens 

betydelse för den som tillämpar user experience (UX). Vad innebär det för designers när 

mognaden är låg respektive hög? Man menar att användaren är expert, detta baserat på 

sin upplevelse av produkten. Idag kan användare själv välja vilka lösningar som bäst 

motsvarar önskade behov. 

 

I denna studie om UX lyfts begreppet UX-mognad. Om UX-mognaden i en organisation 

är låg betyder det att eventuellt ingen eller få i designteamet tänker användarcentrerad 

design. Är mognaden däremot hög innebär det att organisation och designteam 

gemensamt jobbar med UX som förhållningssätt. Det skapar en win-win-situation för 

både användare, designer och organisation. Men om alla nu å andra sidan använder 

termen och jobbar UX, vad kommer då att hända med rollen UX? Är det rimligt att 

enbart en person skall ansvara för UX? 

 

Vi samlade 12 experter från företag i Göteborg och samtalade om vilka utmaningar som 

funnits, vilka som finns idag och tillsammans talade vi om UX-rollen. Vi diskuterade 

även om den betydelse som en organisations mognad har för de som arbetar med UX. 

Resultatet visar att kunskap om UX bör spridas i alla led och att med hög mognad blir 

UX-strategi en del av den övergripande planen. Utövare av UX får här tillfälle att ge sin 

kompetens en spets och ett djup. Är mognaden däremot låg kan det ligga mer ansvar på 

den enskilde designern, designern får heller inte samma möjlighet att bli expert på sitt 

område, utan tvingas ha en bredare och inte lika djup kompetens.  
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Förord 

Vi vill framförallt tacka samtliga deltagare i våra intervjuer, som givit inte bara av sin 

tid utan också av sin omfattande kunskap och djupa engagemang. Vi sätter stort värde 

på de intressanta diskussioner som ni lät oss ta del av. Ett stort tack till Er alla. 

 

Vidare vill vi tacka Livia Norström för mycket givande handledning. Du visade stort 

intresse och engagemang för vårt arbete och det är vi oerhört glada för. 

 

Trollhättan, maj 2015. 

 

 

Jessica Ivarsson  Linda Jacobsson 

Jessica Ivarsson                   Linda Jacobsson 
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1 Inledning 

Idag är det användaren, snarare än designern av en produkt som tillskriver produkten 

dess egenskaper och innehåll. Individens egen upplevelse av en produkt sker idag 

tillsammans med andra användare och användaren genererar och anpassar själv 

produkten utefter egna behov. Ett exempel är dagens smartphone som idag inte 

enbart är en telefon utan även musikspelare, kamera, ficklampa och kalender. 

Separata användarupplevelser omvandlas därav till helhetsupplevelser (Yoo et al., 

2012).  

Produktutveckling sker således helt på användarens villkor och användaren kan på så 

sätt ses som expert argumenterar Szuc & Wong (2014). Här förtydligar Nieters & 

Gabriel-Petit: ”Customers now have higher expectations for the quality of product 

user experiences – and they’re not shy about complaining loudly when we disappoint 

them” (2014). Idag kan en användare lätt byta mellan produkter, hitta och använda 

den vars lösningar bäst motsvarar behoven och därför ligger det i företags intressen 

att tänka användarcentrerat och lyssna till användares behov. Här blir det också en 

fråga om kundlojalitet, Bendapudi & Berry (1997) förklarar kundlojalitet genom 

constraints (alternativa tjänster är få och kunden måste använda tjänsten) eller genom 

dedication (kunden vill använda tjänsten trots utbud på fler tjänster). 

Cooperstein et al. hävdar att vi trätt in i the age of the customer och menar att många 

länge har påstått sig jobba kundcentrerat men att detta är något helt annat: ”This is 

not about ‘customer-centric’ thinking or ‘the customer is always right.’ Instead, the 

new power of customers means that a focus on the customer now matters more than 

any other strategic imperative” (2013, s. 3). Citaten ovan skildrar förvisso customer 

experience (CX), som enligt tradition fokuserar mer på försäljning, men utifrån det 

tidigare resonemanget om kundens makt idag blir det tydligt att användarupplevelser, 

user experience (UX) bör vara en central fråga för affärsnyttan. Medan UX omfattar 

alla interaktioner en slutanvändare gör med ett företags produkter och tjänster 

(Nielsen Norman Group, 2009), förklaras CX som alla interaktioner en kund gör med 

ett varumärke (Meyer & Schwager, 2007). UX är en följd av en användares 

förväntningar, behov, motivation och humör. Det är även syftet och användbarheten 

av det designade systemet. UX är ramen eller miljön inom vilken interaktionen sker. 

(Hassenzahl & Tractinsky 2006). Således om vi återgår till kundlojalitet hör de båda 

begreppen ihop och påverkar varandra. Vidare tydliggör Meyer & Schwager att 

succé och framgång når de organisationer som lyssnar och anpassar sitt varumärke 

med de produkter och tjänster som kunden efterfrågar. 
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Genom att prata om UX-mognad, en organisations förmåga att anamma ett 

användarcentrerat förhållningssätt, närmar vi oss den strategiska insats som behövs 

för att se affärsnyttan med UX. UX-mognaden menar man, påverkar en organisations 

förmåga att just leverera övertygande och framgångsrika användarupplevelser. Om 

denna mognad är låg betyder det att ingen eller få i ett team arbetar mot 

användarupplevelsen, är mognaden istället hög innebär det att företagsledare och 

designteam ser affärsnyttan med UX och förhållningssättet blir en del av 

organisationskulturen (Sillén, 2014; Feijó, 2010; Vetrov, 2013). Som följd innebär 

det att många designers i projekt med låg mognad tar på sig uppdraget att missionera, 

det vill säga argumentera för nyttan med UX, vilket gör designers jobb mer 

arbetsamt. 

Utifrån dessa aspekter kan vi konstatera att förhållandet produkt, användare, designer 

och organisation är ett komplext fenomen, en symbios i förändring där termer 

påminner om och överlappar varandra. Design kräver kunskap från flera områden 

menar Norman (2013), speciellt i konstruktion av framgångsrika produkter, man 

måste validera att man löser rätt problem, åt rätt publik och på rätt marknad (Vetrov, 

2013). Dessutom måste man också ha rätt team. Idag är UX-rollen mycket bred och 

beroende på projekt och företag tar man som UX:are på sig olika roller och 

arbetsuppgifter (Unger & Chandler, 2012). Men vad innebär det egentligen för 

utövare av UX när UX-mognaden är låg respektive hög? Om företag vill ha en 

ledande produktportfölj och vara det varumärke som användare pratar om, är det då 

rimligt att enbart en person arbetar UX? Men å andra sidan, om alla i organisationen 

arbetar UX, vad innebär det för rollen som UX-designer? I denna forskningsstudie 

diskuterar vi relationen mellan UX-mognad, UX-roll och organisationskultur för att 

förstå hur utövande av UX kan förstås vid låg respektive hög UX-mognad i 

organisationen. Detta arbete lämpar sig för den som är aktiv inom UX, studerar UX 

och den som är intresserad av användarens inflytande och hur begreppen ovan 

relaterar till varandra.  

 

1.1 Frågeställning 

 Vad innebär UX-rollen? 

o Vad innebär det för utövare av UX när organisationers UX-mognad 

uppfattas låg respektive hög? 

o Hur ser utövare av UX på den framtida UX-rollen? 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka organisationskultur, den upplevda UX-mognaden 

och UX-rollen samt hur dessa relaterar till och påverkar varandra. Målet är att belysa 
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UX-rollen, diskutera en möjlig framtida roll och vikten av att organisationer har ett 

användarcentrerat förhållningssätt. Detta arbete riktar sig till de som är intresserade 

av UX och/eller arbetar med UX. 

1.3 Avgränsningar 

I denna forskningsstudie avgränsar vi oss från studier om metoder och 

tillvägagångssätt för att designa bra produkter. Vi intresserar oss istället för 

organisationen och designers roll. Det finns även många paralleller att dra mellan 

UX, Lean och agila metoder. För oss och våra deltagare har det varit underförstått att 

iterativa processer idag är en förutsättning för en god designprocess. Vi gör även en 

avgränsning i detta arbete från agil metodik.  

 

User experience (UX) har likheter med customer experience (CX) och vår avsikt är 

inte att jämföra de båda. På samma sätt finns det likheter mellan UX och service 

design, med avseende på kundperspektiv, management och business. Det är heller 

inte här vår avsikt att jämföra och väga dessa mot varandra.  

2 Relaterad forskning – en bakgrund 
I detta kapitel tar vi upp avsnitten UX framväxt, Designerns roll och 

Organisationsteori, som är av vikt för att förstå uppsatsen som helhet, dess 

resonemang och centrala begrepp som diskuteras i kapitlet Teori och tidigare 

forskning. 

2.1 UX framväxt 

Området user experience design (UXD), har sina rötter i Human Factors and 

Ergonomics. Ett område som sedan slutet på 1940-talet har fokuserat på samspelet 

mellan mänskliga användare, maskiner och kontextuella miljöer för att utforma 

system som behandlar användarens upplevelse (HFES, 2015). Fram till slutet av 

1970-talet var de enda människor som interagerat med datorer IT-personal och 

engagerade amatörer (Carroll, 2014).  

 

Genom att användandet av arbetsplatsdatorer spred sig i början av 1990-talet blev 

användarupplevelse en viktig angelägenhet för designers. Donald Norman, professor 

inom kognitionsvetenskap samt erkänd inom ämnen som design och usability 

(användbarhet), var en av de första författare som använde termen user experience 

(UX). Detta för att beskriva alla aspekter av en användares upplevelse av ett system 

(Norman, Miller & Henderson, 1995; Abras, Maloney-Krichmar, & Preece, 2004). 

Norman som introducerade termen på 1990-talet ansåg att termen usability var för 

snäv för att representera en holistisk syn på Human-Computer Interaction (HCI).  
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User-Centred Design (UCD) är ytterligare en term som definieras likt: ''en strategi 

för interaktiv systemutveckling som syftar till att göra systemen användbara och 

nyttiga" (ISO 9241-210, 2010). Enligt Göransson (2004), kom interaktionsdesign att 

bli en term som inkluderade den bredd som UCD innebar, men med det ett tydligare 

fokus på grafisk formgivning och industriell design.  

 

Interaktionsdesign är i huvudsak en metod för att generera visuella representationer 

av en produkt som ska användas för tidig testning, det innefattar utformning av ett 

systems beteende och flöde. Interaktionsdesign undersöker samspelet, (via ett 

gränssnitt) mellan ett system och användaren, t.ex. vad händer när användaren 

klickar på en knapp. Vad är då skillnaden på interaktionsdesign och UXD? Det finns 

ingen global definition av de två termerna, vilket beror på att förklaringen växlar 

beroende på användarens perspektiv. En annan förklaring kan vara att det finns 

många gemensamma områden mellan dessa två (se bild 1.) (Kellingley, 2015). 

 

Rent generellt så tar UX hänsyn till ett bredare användningsområde, helheten. UX 

handlar om utifall människor kommer att använda en produkt, och vad som lockar 

dem att använda den, UX tar även reda på vad som hjälper användaren att förstå 

produkten. UX handlar också om hur produkten blir en del av användarnas liv och 

hur de kommunicerar med andra runt den och vad som uppmuntrar dem att fortsätta 

använda produkten eller tjänsten (Axbom, 2011). Flowers (2011) visar på ett 

exempel: Om en person köper en bil så upplever de hur bilen ser ut, hur den känns, 

programmering, interaktion och informationsorganisation som en enda upplevelse. 

Användaren får inte separata delar även om de byggs separat, utan användaren 

upplever bilen som en helhet. 

 

Användarcentrerad design spelar en stor roll när vi pratar UX, eftersom UX föddes 

ur att man tog slutanvändaren i beaktande. User experience har växt och blivit ett 

centralt begrepp, för designpraktiker från många olika discipliner menar Lallemand, 

Gronier & Koenig (2014). En UX-designer svarar på frågorna vad, var, när och hur, 

men också för vem och varför (UX Mastery, 2012). Genom att ställa sig dessa frågor 

och arbeta användarcentrerat kan designers ta bättre beslut, och genom att besvara 

dessa frågor närmar vi oss vad UX står för (Allen & Chudley, 2012). UX påpekar 

man, är allt som påverkar en användares interaktion med produkten. Definitionen av 

vad UX innebär är komplex, men på senare år menar man att UX är där affärsbehov 

och användarbehov möts (UX Mastery 2012). 
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Bild 1: The disciplines of user experience design (Envis precisely, (2013). 

 

2.1.1 Definition av UX 

Man frågar sig varför det är svårt och utmanande att nå en gemensam definition av 

UX. Trots det växande intresset är det svårt att nå ett samförstånd och hitta en 

gemensam karaktär och omfattning (Law et al., 2009). För det första kan saknaden 

av konceptuell klarhet förklaras av det faktum att UX förknippas med ett brett 

spektrum diffusa och dynamiska begrepp. För det andra är det man ska analysera ofta 

väldigt formbart, detta beroende på användning och kontext, och för det tredje är 

forskningen kring UX splittrad menar Law et al. (2009). 

 

De som arbetar med UX hävdar att det behövs en definition som kan omfatta flera 

aspekter av interaktion, som står för komplexiteten och det mångdimensionella 

rörande UX. Deltagarna i en studie gjord av Law et al. (2009) underströk det faktum 
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att användarupplevelsen kan både vara positiv och negativ. Definitioner bör därför 

inte inriktas endast på det positiva, men en bra definition av UX bör definitivt vara 

inriktad på användaren. Nielsen Norman Group förklarar UX såhär: “encompasses 

all aspects of the end-user's interaction with the company, its services, and its 

products” (2009).  

 

De mest erfarna utövarna av UX, menar Law et al. (2009) känner mindre behov av 

en standardiserad definition av UX, då de önskar en mångfald och en frihet i sina 

rutiner. Studien visar också på att personer som arbetat längre med UX förstår UX på 

ett annat plan, än de med kortare erfarenhet (Law et al 2009). Samma studie visar att 

UX-designers ser UX som ett dynamiskt, kontextberoende och subjektivt begrepp. 

Genomgående resultat på vad UX-definitionen är, visar på att forskare och utövare är 

överens om att UX är resultatet av en interaktion mellan tre olika delar: användaren, 

systemet och kontexten (Desmet & Hekkert, 2007; Hassenzahl & Tractinsky, 2006; 

Law et al., 2009; Roto et al., 2011).   

 

UX är en följd av en användares förväntningar, behov, motivation och humör. Det är 

även syftet och användbarheten av det designade systemet. UX är ramen eller miljön 

inom vilken interaktionen sker. Självklart skapar detta otaliga möjligheter för 

erfarenheter och design menar Hassenzahl & Tractinsky (2006).  

 

2.2 Designerns roll 

Ingen framstår som en fullfjädrad designer vid födseln menar Nelson & Stolterman 

(2012). Att bli en designer innebär att mogna som människa i det naturliga, det 

sociala och det kulturella. För att bli en designer är det nödvändigt att engagera sig i 

de lärprocesser som leder till att man utvecklas. 

 

Löwgren & Stolterman (2004) försöker identifiera en designers viktigaste egenskap. 

Vad man kommer fram till är att det handlar om en typ av designintelligens, vilken 

motsvarar förmågan till ett avsiktligt kreativt och skapande förändringsarbete. Att ha 

ett reflekterande perspektiv i sin roll som designer är att vara uppmärksam på sin 

kompetens och sin förmåga. I slutändan, handlar det alltid om hur man väljer att 

utmana just denna kompetens, kompetensen att se helhet och detaljer som separata 

delar, i sitt sammanhang. En känsla för kvalitet och förmåga att uttrycka vad kvalitet 

är, är ytterligare aspekter av designintelligensen. Löwgren & Stolterman (2004) 

påpekar att man som designer behöver ett väl utvecklat språk, detta för att kunna 

formulera sig på ett tydligt sätt, angående designidéer och uppfattningar om 

designkvaliteter. Således spelar språk en central roll ifråga om designförmågan och 

skicklighet i att kunna argumentera för tagna designbeslut. Författarna menar att en 

begåvad designer är den som utifrån både intention och intuition, förmår bygga en 
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design som uppfyller intressenters krav och förväntningar. En skicklig designer är 

därmed inte en designer som följer en metod slaviskt, eller som har det rätta, färdiga 

svaret, utan en skicklig designer är den som ständigt är förberedd. Förberedd att 

handla i en designsituation, förberedd att möta nya designsituationer, förberedd att 

lära och utvecklas som designer, att förstå historiska och framtida utvecklingslinjer 

och sätta dessa kunskaper i sitt sammanhang. Således gäller det att som designer ha 

ett gott omdöme, att våga lita på sin intuition och den rätta känslan. Men också att 

kunna avgöra när man behöver ta ett steg tillbaka och reflektera kring situationen 

(Ibid.). 

 

Genom att tillämpa designmetoder och avgöra när dessa passar designsituationen 

som bäst är en unik förmåga som man bara får genom erfarenhet (Löwgren & 

Stolterman). Vidare menar författarna att omvärldsbevakning och en kunskap om den 

ömsesidiga påverkan mellan samhällsutvecklingen och människan blir centralt för en 

reflektiv hållning. Således påstår Löwgren & Stolterman (2004), att vi formar 

tekniken, men tekniken formar också oss. Att förbereda sig och att vara flexibel i 

sina värderingar, att följa med i de ständiga förändringar som genomsyrar det 

tekniska samhället, men också att lyssna till vad som redan konstaterats, är tydliga 

bevis på hur reflektion påverkar tanke och förmåga (Ibid.). 

 

2.2.1 UX-designern och dess olika roller 

För att skapa en framgångsrik produkt behövs kunskap inom förbluffande många 

olika områden, men det räcker inte menar Norman (2013), det krävs även bra 

ledning. I ett projekt behövs olika roller, ofta kan UX-designern behöva utöva flera 

av dessa. I detta avsnitt tar vi upp de roller som vanligtvis brukar tillfalla UX-

designern. Vilken roll som krävs beror på vilken typ av projekt och på övriga teamets 

sammansättning, men också på kundens erfarenhet av dessa. De tre roller som 

vanligtvis dyker upp i ett projekt är enligt Unger & Chandler (2012), 

interaktionsdesigner, information architect och user researcher. För att ge en bild 

över vad dessa roller innebär presenterar vi dem nedan: 

 

En interaktionsdesigner skapar mockups, ritningar och prototyper, dessa kan 

givetvis användas tillsammans med insikter om användaren (Axbom, 2011). 

Interaktionsdesign handlar om att forma produkter, tjänster och miljöer med särskilt 

fokus på hur de är att använda (Norman, 2013). I processen där man som 

interaktionsdesigner ska samla in och specificera funktionella krav kan man enligt 

Unger & Chandler (2012) få stor hjälp av en UX-designers kompetens. 

 

En information architect är ansvarig för struktur av information, detta för att 

designa användarvänlig navigation och kategoriserat innehåll. Vid design av 
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webbplatser och applikationer är ansvaret för en information architect att skapa 

detaljerade sitemaps och försäkra sig om att kategorier och underkategorier av 

information är distinkta och användarvänliga (Unger & Chandler, 2012).  

 

En user researcher är ansvarig för att ge insikter om behoven hos slutanvändarna. 

Utforskandet av användare kan ge värdefulla insikter kring användarmönster men 

kundföretagens aptit för användarundersökningar kan variera oerhört. Kunden kan ha 

en oro att det ska hittas fel och brister som kräver stora förändringar och därmed 

större kostnader (Unger & Chandler, 2012). 

 

I övrigt finns det andra yrkesroller i designteamet som inte vanligtvis faller under 

UX-designerns roll, men det finns ett visst överlapp inom UX-designsrollen. 

Rollerna som vanligtvis överlappar är: brand strategist, business analyst, content 

strategist, copywriter, visual designer samt front-endutvecklare. Ofta ligger dessa 

roller inte på en person, ett undantag kan vara små företag eller omogna 

organisationer. Nyckelinsikten handlar om vilken kompetens designern har, vad den 

är villig att utföra och projektets behov (Unger & Chandler, 2012). 

 

En brand strategists roll innebär ofta att skapa eller företräda branding-riktlinjer 

och förstå hur de tillämpas på olika projekt. Det kan också handla om att förstå eller 

definiera målgrupper av betydelse för projekt (Unger & Chandler, 2012). 

 

En business analyst är ansvarig för att identifiera de viktigaste aktörerna i 

näringslivet, och är hen som driver insamling av projektens krav och dokumenterar 

dessa. En business analyst betraktas normalt inte som en i UX-teamet, men i ett stort 

projekt med fler funktioner och större komplexitet ökar behovet av sådan kompetens. 

I små team är rollen utspridd bland medlemmarna i teamet, men det är viktigt att 

förstå var detta ansvar ligger. Om det i teamet finns en business analyst så jobbar 

denne väldigt tätt med interaktionsdesignern. Ingår det beskrivna arbetet i 

interaktionsdesignerns roll betyder det en hel del dokumentation (Unger & Chandler, 

2012). 

 

En content strategist är ansvarig för att förstå företags och användares krav på 

innehåll (content) i olika medier. Denne identifierar luckor i det befintliga innehållet, 

underlättar också arbetsflödet kring innehållet och skapandet av nytt. Ofta 

underskattas de innehållsrelaterade insatserna menar Unger & Chandler (2012).  

 

En copywriter är ansvarig för att skriva text, att skapa textinnehåll, även detta är en 

roll som ofta utelämnas eller underskattas (Unger & Chandler (2012).  

 

En visual designer är ansvarig för det som användaren ser, det inkluderar att designa 

en känsla och ett utseende som skapar ett emotionellt band med användaren som är i 
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linje med varumärkets riktlinjer. Ofta tar visual designers en central roll i projekt 

kring varumärkes- och marknadsföringskampanjer, det finns dock en fara att det 

fokuseras för mycket på det visuella eftersom det ofta blir på bekostnad av 

användbarheten, hävdar Unger & Chandler (2012).  

Front-end utvecklare är ansvariga för att bygga den tekniska strukturen bakom 

design, flöden, interaktiva element med hjälp av t.ex. XHTML, CSS, JavaScript 

(Unger & Chandler, 2012). 

 

Ibland är interaktionsdesignern även utövare av UX och tänker på helheten men 

ibland är rollerna åtskilda, det finns också de som tar på sig båda rollerna, och dessa 

kallar sig antingen UX-designers eller interaktionsdesigner menar Axbom (2011). 

Schmeidel Randell (2012) diskuterar problemet med att en del UX-designers 

förväntas ha en bredd i sin kompetens, kompetenser som täcker alla aspekter av ett 

projekt. Hon frågar sig om det är rimligt att en person i ett projekt ska ha hela 

ansvaret för UX eller om en bättre lösning vore att ansvaret ligger hos alla i teamet, 

från projektledare till utvecklare, stakeholders och visual designers.  

 

2.3 Organisationsteori 

Organisationsteori handlar om att beskriva organisationer, eller delar av den. Det 

handlar också om att förändra organisationer. Den större sociala helheten måste bli 

kännbar menar Lune (2010), eller på någon nivå trodd på, detta för att binda samman 

sina medlemmar. Durkheim, en av sociologins grundare använde sig av en metafor, 

en kropp där delarna arbetar tillsammans och blir stark. Ifall det samarbetet bryts blir 

kroppen ohälsosam. Allteftersom samhället blir mer komplext och strukturellt 

uppdelat, blir varje individ mer beroende av en väl fungerande helhet (Ibid.). 

 

För att förklara varför vissa företag är bättre anpassade till sin omgivning än andra 

och därmed har en personal som överträffar annan, har organisationsteoretiker gett 

plats för vikten av organisatoriska sammanställningar som omfattar: 

organisationsstruktur, organisationskultur, produktmarknadsstrategi och marknad 

(Ketchen et al., 1993; Meyer et al., 1993; Miller & Chen, 1996; Slater, 2006).  

 

Baserat på gemensamma föreställningar om viktiga organisatoriska egenskaper, 

ledarstilar och för att betona strategiska mål, kan fyra olika kulturella inriktningar 

urskiljas som konkurrenskraft (Cameron & Freeman, 1991): 

 

 Clan orientation - Mänskliga relationer, den interna sammanhållningen, 

delaktighet och lagarbete, de anställdas välbefinnande, samt lojalitet och 

engagemang.   
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 Adhocracy orientation - Flexibilitet och entreprenörskap, innovation, 

förändring och anpassning till miljön, samt expansion och tillväxt. 

 Hierarchy orientation - Betoning på stabilitet, kontinuitet och ordning, 

formalisering och kontroll. 

 Market orientation - Betonar riktningsval och genomförandet av tydliga 

mål, ett internt uppgiftsfokus, konkurrenskraftiga åtgärder och resultat. 

 

Men forskarna betonar att en kulturell inriktning inte innebär att en annan inriktning 

nödvändigtvis reducerar vikten av den andra. Även till synes olika kulturella 

inriktningar är vanligt förekommande i motsägelsefulla kombinationer inom företag. 

Därför är ett företags organisationskultur en hybrid eftersom den innehåller 

egenskaperna hos var och en av dem, i större eller mindre utsträckning (Ibid.).  

3 Teori och tidigare forskning 

Under detta kapitel lyfter vi: Definition av UX-rollen, Organisations-kultur och UX-

mognad. I detta kapitel tar vi upp de bitar som vi senare tar upp i diskussion. Dessa 

delar bygger också på det vi behandlat i kapitlet relaterad forskning. 

3.1 Definition av UX-rollen 

Att skapa en bra produkt kräver en kooperativ, harmonisk och respektfull 

organisation. Norman (2013) argumenterar för att en god designer kan arbeta tvärs 

över många olika områden, eftersom de grundläggande principerna för att designa 

för människor är lika. Goda designers är personer som lär sig snabbt eftersom de idag 

kanske har till uppgift att designa en kamera, imorgon ett transportsystem eller för att 

nästa dag designa en organisationsstruktur (Ibid.).  

 

Designers måste skapa produkter som tillgodoser människors behov när det gäller 

funktionalitet och produkter som är förståeliga och användbara. Deras förmåga att 

leverera emotionell tillfredsställelse, stolthet och förtjusning, gör att man måste tänka 

på designen som en total upplevelse. En god UX-designer balanserar begränsningar, 

affärsmål och användarmål. Framgångsrika produkter behöver vara pålitliga, 

effektiva och designern måste se till att produkten är säljbar men också att den 

uppfyller användarens behov (Norman, 2013). Designers som arbetar med UX 

levererar insikter om användaren och kunden, och detta sker innan interaktionsdesign 

äger rum (Axbom, 2011). 

 

Att designa väl är inte lätt hävdar Norman (2013), den svåra delen är att övertala 

människor att förstå de andras ståndpunkt. Förstå både de som köper produkten men 

även användaren, vilket innebär mer än en persons behov. Framtidens UX-roll 
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diskuteras av Hirsch (2014) som menar att det alltid har behövts en roll som ser till 

både användarvärde och kundnytta.  

 

UX-designers roll handlar om att förstå hur man ska hjälpa att avancera ett företags 

intressen. Att uppfylla affärsmål är väsentligt, det räcker inte att produkten är 

underbar om inte någon köper den, vill använda den eller har behov av den (Vetrov, 

2013). Det handlar om att skapa genuint minnesvärda och tillfredsställande 

upplevelser. För att det ska vara möjligt behöver UX-designern förstå hur man skapar 

en logisk och genomförbar struktur för upplevelsen och för behoven menar Unger & 

Chandler (2012). Detta för att förstå de olika delar som är viktiga för att skapa en 

känslomässig koppling med produktens användare. Den exakta balansen skiftar 

beroende på produkt. ”Achieving that balance requires a heightened sense of 

empathy: the ability to immerse yourself in the worlds of potential product users to 

understand their needs and motivations” (Unger & Chandler, 2012, s. 6f). Känslor är 

endast en del av den övergripande bilden (Ibid).  

 

3.2 Organisationskultur 

Organisationskultur handlar om personalgrupperingar som övergripande har eller 

verkar mot gemensamma mål, gemensamma värderingar, övertygelser och 

antaganden som hjälper individer och grupper för att fungera inom organisationer 

(Almhem, 2014; Denison, 1996). Almhem pratar om att i detta sammanhang 

representeras samhället av en eller flera organisationer. Den viktigaste 

framgångsfaktorn i en organisation är gruppen. Det är den som är organisationens 

drivkraft och författaren menar att det är en symbios mellan individ och grupp när 

samverkan fungerar på bästa sätt (2014). Genom detta är utvecklingsmöjligheterna 

oändliga och utvecklingen av verksamheten är utan tak förklarar han: “Delaktighet 

skapar resultat och toppstyrning frustration” (Almhem, 2014, s. 19). 

 

Att känna av en kultur i en verksamhet, är en analys gjord utifrån många intryck och 

en stor mängd information. Människors ordval, tonläge, minspel och leenden samt 

gester och rörelsemönster, sätter klimatet i en organisation. Förutom detta kan vi 

observera saker som ordning och reda, arbetsplatsutformning, klädsel, vem som har 

bästa parkeringsplatserna eller vilka som äter lunch tillsammans. Det finns en stor 

mängd intryck, information och fakta som ger oss en uppfattning om kulturen i en 

organisation (Almhem 2014). 

 

Återigen förklarar Almhem att kulturen i en organisation karaktäriseras av 

ansvarstagande och ägarskap, som balanseras upp av just förtroende och tillit. Det är 

grundläggande i organisationskulturen att alla litar på varandra, alla vill väl, och att 

var och en bär eget ansvar för verksamheten men också för varandra. Alla 

medarbetare formar sin arbetsmiljö så det blir en bra och trevlig miljö, funktionellt 
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och ergonomiskt. Alla medarbetare i alla nivåer, funktioner och befattningar måste se 

sin del i verksamheten. Att det man gör för sig själv gör man även för kollegor och 

organisation (2014). 

 

En organisations engagemang definieras som den relativa styrkan hos en individs 

identifikation med och engagemang i, en viss organisation (Mowday, Steers & 

Porter, 1979). Almhem säger det med orden: “Allt detta byggs inifrån. Det skapas 

från vars och ens egna, aktiva val. Ett val där varje individ först ställt sig frågan: 

’Vad är nyttan för mig?’ Och därefter bedömt att de egna målen och verksamhetens 

mål kan samverka” (2014, s. 22). När en medarbetare är engagerad i verksamheten, 

accepterar denne organisationens mål, värderingar och är villig att utöva stora 

ansträngningar på uppdrag av den, och det blir viktigt för medarbetaren att stanna 

kvar i organisationen (Burud & Tumolo, 2004). Det bidrar till en varm, effektiv 

kultur och att resultatet även inbegriper yrkesstolthet, arbetsglädje och goda resultat. 

Denna organisationskultur visar sig hela tiden vara väldigt effektiv, den är relativt 

billig och det är svårt för andra verksamheter att kopiera hävdar Almhem (2014).  

 

3.2.1 UX-mognad 

UX-mognad handlar om att ha ett engagemang för användarupplevelsen och förstå 

användarnyttan, lyssna på användaren (Feijó, 2010). Det är användaren, snarare än 

designern av en produkt som tillskriver produkten dess egenskaper och innehåll (Yoo 

et al., 2012). I en organisation med en hög UX-mognad så har man insett vikten av 

detta (Feijó, 2010). 

 

UX-mognad är direkt påverkad av en organisations förmåga att hantera en 

verksamhets processer och insatser, allt från marknadsföring, teknik och IT till 

produktutveckling, ekonomi och försäljning. På så sätt påverkar en organisations 

UX-mognad förmågan att leverera en övertygande, engagerande och framgångsrik 

användarupplevelse. För att ta en organisation högre upp i mognaden, krävs det att 

företagsledare och ledning ser nyttan med att hantera dessa insatser. Att förstå 

företaget och dess verksamhet på djupet med begränsningar och resurser, och se 

utveckling som en lärande och pågående process. Detta är insatser som ska ske på 

organisationsnivå och inte projektnivå (Feijó, 2010; Sillén, 2014; Vetrov 2013). 

 

Således bör man sträva efter att skapa positiv energi i alla delar av organisationen. Ju 

högre UX-mognad en organisation har, desto mer blir UX-strategi en del av den 

övergripande strategiska planen, i motsats till att vara en fristående, separat del 

(Feijó, 2010). Det finns många modeller för hur denna utveckling kan se ut. Nedan 

lyfter Feijó en modell med sex olika steg. 
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Bild 2: Sex steg av UX-mognad (Feijó, 2010). 

 

 

Steg 1 Unrecognized: Den lägsta UX-mognaden där UX inte är viktigt alls. 

Steg 2  Intrested: UX är viktigt men ger inte så mycket tillbaka. 

Steg 3  Invested: Där UX är mycket viktigt och det skapas rutiner. 

Steg 4  Committed: Där UX är mycket viktigt och ledningen är aktivt involverad. 

Steg 5  Engaged: UX är ett grundläggande förhållningssätt i en strategi. 

Steg 6 Embedded: Där UX har blivit strukturen i organisationen, och där den inte 

behandlas separat. 

 

Vetrov talar även han om mognaden av organisationer, han gör det i tre nivåer: den 

operativa, den taktiska och den strategiska. Han talar även om en nivå utan någon 

UX, han benämner det med termen chaos. Det är nivån där kvaliteten av arbetet är 

slumpmässigt och ofta handlar det endast om det visuella (Vetrov, 2013). 
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Bild 3: Tre nivåer av UX-mognad (Vetrov, 2013). 

 

För att UX-strategi ska kunna äga rum, den högsta nivån, krävs tre kärnelement 

menar Vetrov (2013), dessa är resurser, processer och prioriteringar. I en perfekt 

värld är UX en nyckelfaktor i varje del av teamet och företaget. En UX-strategi ska 

inte bara veta vart företaget är på väg, utan också veta varför man valt den vägen 

(Vetrov 2013; Bengtsson & Kalling, 2012). Feijó förklarar: “A strategy is a set of 

coordinated, orchestrated, planned actions, or tactics, which will take you along a 

journey to reach a desired future state, over an established period of time” (2010). 

 

“En organisations handlingar styrs av dess medlemmars värderingar, och goda ledare 

arbetar för att påverka värderingar så att organisationen anpassar sig till olika 

förändringar i omvärlden” (Bengtsson & Kalling, 2012 s. 22 ). Det handlar alltså om 

vilka kunder man betjänar, vilka tjänster man erbjuder samt vilka rutiner och 

strukturer som en organisation ska använda sig av. Vetrov menar att när man nått den 

strategiska nivån agerar man förebild, organisationen har skapat en egen kultur, en 

visuell design och egna interaktionsriktlinjer. Han menar att organisationen influerar 

industrin, man skapar trender och konkurrenterna försöker kopiera företaget. 

Återigen förklarar Feijó: “Indeed, when UX is part of an organisation’s fabric – not 

treated separately – its strategic nature is core to the business, like it is the case at 

Amazon, Apple, IKEA and BMW” (2010). 
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4 Metod  

4.1 Fokusgrupper och gruppdynamik 

Att använda sig av fokusgrupper ger inte bara data om vad en grupp människor 

tycker och tänker, utan även information om varför. Frågor blir belysta från flera 

olika perspektiv och det handlar mer om ett samtal än en intervju. I intervjuer står 

intervjuaren i centrum och interaktionen sker mellan intervjuare och deltagare, men i 

fokusgrupper sker interaktionen mer mellan deltagarna själva. Men denna interaktion 

menar Morgan (1996) är lika mycket en fokusgrupps styrka som fallgrop. I en 

gruppdiskussion uppmuntras deltagarna till att delge egna synpunkter samt lyssna till 

andras, men gruppdynamiken kan i en intervjusituation innebära ett problem. Det kan 

lätt bli att någon deltagare dominerar samtalet mer än någon annan, och därför fyller 

samtalsledaren en viktig roll genom att verka för att låta alla komma till tals och styra 

när samtalet faller utanför forskningsområdet. Detta gör man bäst genom att vara två 

samtalsledare i undersökningen, en som agerar moderator och en som är observatör 

(Denscombe 2009; Wibeck 2010). Fokusgrupper är en lämplig metod när man vill få 

en bred förståelse för hur målgrupper upplever eller resonerar kring ett ämne. 

Antingen kan man genom samstämmighet komma fram till en slutsats eller så kan 

uppfattningarna skilja sig åt, vilket kan visa på komplexiteten för aktuell 

frågeställning (Denscombe 2009; Wibeck 2010; Morgan 1996). I gruppdiskussioner 

sker det ett åsiktsutbyte och man förhandlar kontinuerligt med varandra om 

resonemang och ställningstagande. Denna interaktion som sker mellan deltagarna såg 

vi som centralt för vår forskningsstudie. Här menar Denscombe (2009) liksom 

Wibeck (2010) att vi i vår studie har dragit nytta av den interaktion som sker mellan 

deltagarna, i den bemärkelsen att man observerar, konstaterar och negocierar 

utmaningar eller problem. Av den anledningen har fokusgruppsintervjuer varit den 

rätta metoden för vår studie. 

 

4.2 Genomförande 

Vi valde att göra en kvalitativ studie genom fokusgrupper där vi diskuterade UX-

rollen med verksamma i Göteborg. Då vår studie var explorativ till en början 

påverkade detta studiens slutliga problemformulering, fokus och resultat. Vi började 

brett med frågeställningen “Vad innebär UX-rollen?” som utgångspunkt, och pratade 

med deltagarna om utmaningar och tillsammans spekulerade vi om framtidens UX 

och UX-roll. Utifrån resultatet hittade vi det fokus som denna studie presenterar. För 

denna typ av forskningsstudie lämpade sig semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer bäst (Denscombe, 2009). Vi valde att använda oss av ostrukturerade 

intervjuer som ser forskaren som en moderator med uppgift att ingripa så lite som 

möjligt in intervjun. Genom att låta deltagarna i våra fokusgrupper diskutera och 
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upptäcka, fick vi de förutsättningar som vi behövde för att undersöka utövandet av 

UX och det komplexa i rollen. För att ytterligare fördjupa oss inom vår 

forskningsfråga skickade vi uppföljningsfrågor via mail till våra deltagare.  

 

För att uppmuntra deltagarna att läsa om varandra innan fokusgrupperna ägde rum 

och för att presentera vårt arbete valde vi att starta en blogg 

(www.uxochinteraktionsdesign.wordpress.com). En blogg är lätt att nå och enkel att 

hänvisa till för både oss och våra deltagare. På vår blogg författades således kortare 

presentationer om våra deltagare med syftet att lyfta studien, skapa intresse samt 

locka fler deltagare. För att marknadsföra arbetet använde vi oss av sociala medier, 

däribland Facebook, Twitter och LinkedIn. Det bör uppmärksammas att för oss har 

bloggen fungerat som ett verktyg och har egentligen ingen betydelse för studiens 

slutresultat. Av den anledningen väljer vi att inte lyfta bloggen mer än att säga att 

den har fungerat som ett bra instrument i vår förstudie. 

4.2.1 Urval och rekrytering 

För att få namn på deltagare använde vi till att börja med oss av ett kontaktnätsurval. 

I ett kontaktnätsurval som också påminner om vad man kallar för snöbollsurval är det 

någon som känner någon som känner någon (Wibeck, 2010). Men vår rekrytering var 

i den bemärkelsen inte slumpmässig, utan kontaktnätsurvalet underlättade för den 

senare rekryteringen i och med att vi då redan hade namn på deltagare som skulle 

medverka. Genom att studera UX-kompetensen i Göteborg hittade vi möjliga 

deltagare genom företags hemsidor, personliga webbplatser och LinkedIn. Således 

vände vi oss till dem med titeln UX eller dem som ansåg sig jobba med UX. Detta 

även om man inte specifikt hade titeln UX-designer på det företag där man hade sin 

anställning. Genom denna kartläggning och ansats fick vi ett diversifierat urval där 

bakgrund och erfarenhet skiljde deltagarna åt, där ålder, kön, ingång i yrket, 

utbildning, år inom professionen och arbetsuppgifterna såg olika ut. Med en 

personlig inbjudan via mail vände vi oss direkt till personerna, detta med en 

hänvisning till vilka som hade tackat ja och med en kort förklaring om vad vi ville 

åstadkomma med diskussionerna. Vi ansåg att detta angreppssätt skulle generera fler 

positiva svar, ge oss möjligheten att fylla på med namn allt eftersom och höja värdet 

av att deltaga i vår studie. Via detta tillvägagångssätt avhöll vi oss också från 

massförfrågningar. Det bör också uppmärksammas att förutom fokusgrupper med 

sammanlagt 11 deltagare hade vi även en enskild intervju med ytterligare en 

deltagare, detta via telefon. Intervjupersonen kunde inte medverka vid någon av våra 

fokusgruppsintervjuer men ville gärna delge oss sitt perspektiv på UX-rollen. 

4.2.2 Gruppkonstellation 

Med förslag på fyra tillfällen gavs deltagarna möjlighet att ange det datum som 

passade dem bäst och utifrån den informationen formade vi våra grupper. Vi 
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planerade för minst tre fokusgrupper om vardera tre till fyra deltagare. Vi resonerade 

att genom mindre fokusgrupper skulle deltagarna få mer utrymme för diskussion, 

samtidigt som detta skulle underlätta för att alla kom till tals. Vi försökte i möjligaste 

mån gruppera dem som redan var bekanta med varandra då vi utifrån litteraturen 

hade förstått att detta skulle ge mer trygghet och mindre spända samtal som följd. 

Även om grupperna främst formades utefter när man kunde var den optimala 

gruppdynamiken, det optimala erfarenhetsutbytet en hög prioritet. 

4.2.3 Analysarbetet 

Dokumentation skedde i denna forskningsstudie genom anteckningar och 

ljudinspelning. Samtliga fokusgrupper varade över 1 timme och 30 minuter, för att 

fånga exakt det som hade sagts transkriberades materialet på detaljnivå. Därefter 

jobbade vi med kategorisering efter nyckelord, kluster och påståenden som påminde 

om varandra. Detta gjordes för att kunna ta ut och strukturera det som var relevant 

för vår forskningsfråga och hitta motsatser. Därefter formulerade vi 

uppföljningsfrågor och skickade dem sedan via mail. 

 

4.3 Deltagare 

Att anonymisera kan hindra personer som deltagit i en studie från att marknadsföra 

det egna varumärket och få cred för sitt arbete. Kozinets (2009) beskriver detta som 

att informanten fråntas sin upphovsrätt, därför finns det situationer där man kan 

behöva överväga anonymisering och kravet på konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 

1990). Bruckman (2006) menar att vilken grad av öppenhet man antar beror helt på 

studien. Våra deltagare är införstådda med en viss exponering men att deras svar inte 

går att koppla till specifik person, och därför använder vi i resultatavsnittet oss av 

termerna deltagare och hen för att anonymisera. Deras kompetens, personliga 

varumärke och ställning inom organisationen bidrar till vår studie och vi vill ge cred 

för deras arbete. Att vi har yrkesverksamma utövare av UX, med en spridning på kön 

och arbetslivserfarenhet, från olika typer av organisationer, samt att konsult och 

inhouse också finns representerade ger studien tyngd och därför har vi valt att 

presentera deltagare med namn, bild, titel, år inom yrket, ort och det företag där man 

för närvarande är verksam. 
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5 Resultat 

Följande kapitel utgörs av tre avsnitt Från argumentation mot UX-mognad, Från 

fokus på användare till fokus på business samt Men rollens framtid då? 

 

5.1 Från argumentation mot UX-mognad 

I detta avsnitt är syftet att belysa hur utvecklingen har sett ut för de som jobbar med 

UX. Från att missionera eller evangelisera som är ett mer känt begrepp inom user 

experience design, det vill säga att argumentera för nyttan med UX, till att alltfler 

företag förstår vikten av UX-mognad. Det som presenteras är det som var centralt 

under samtalen. 

 

En av deltagarna menar att det har hänt väldigt mycket på bara tio år. Hen påpekar att 

man förr alltid fick definiera vad man gjorde och argumentera för varför UX-

relaterade insatser behövdes, varför UX är bra för lönsamheten och att man fick 

strida för att komma in i projekten redan från start. Idag menar hen att 

användarupplevelsen är en del av försäljningen, vilket gör att man inte längre 

behöver lägga lika mycket tid på att förklara sig. Hen tillägger:  

 

“Jag har naturligtvis gjort min beskärda del av missionerande, man var ute och missionerade 

om varför UX behövdes men det är väldigt skönt tycker jag att det har blivit så etablerat de 

senaste åren.” 

 

Vägen mot högre mognad och förståelse för nyttan av UX har varit lång för många, 

en av deltagarna inflikar:  

 

”Det var väldigt svårt att bryta de här murarna som fanns mellan UX:are, designers och 

utvecklare, och det var en process som tog ett par år /…/ Man fick smyga och bygga upp en 

relation med dem som man samarbetade med, så man kunde få till det här samspelet att, om 

vi tillsammans försöker uppnå någonting så kanske det blir lite bättre.”  

 

På samma sätt delar en annan deltagare liknande erfarenhet:  

 

”För mig har det varit en väldigt krånglig resa. I början fick man fightas för varje projekt, 

man fick gå igenom arbetsgrupp för arbetsgrupp och få dem att förstå…”  

 

Hen menar att idag har man argument som baseras på användare och strategiska 

insikter som blir svåra att slå hål på. En av gruppdeltagarna håller med och menar att 

det idag har blivit mycket lättare att få till något, och testa det allt eftersom. 
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“Det tycker jag är en av de viktigaste grejerna i den här rollen, att verkligen kunna ha bra 

skäl för varför, och komma bort från det godtyckliga tyckandet /…/ Det var mycket hårdare 

och tuffare att få igenom det när jag började jobba med detta än vad det är idag. Det känns 

som att nu förstår man värdet av det på ett helt annat sätt. Man kan verkligen utforska.” 

 

“Förr i tiden så var det mycket med framförallt teknik, att man hade ett försprång om man 

kunde lägga till en funktion eller en feature, och på det sättet kunde man skilja sig ifrån sina 

konkurrenter. Idag ligger teknikutvecklingen så framåt så man når upp till samma nivå, 

teknik- och funktionsmässigt och då blir det, det andra lagret ovanpå, som 

användarupplevelser och gränssnitt som blir avgörande, som till exempel servicedesign. 

Features-hysterin tror jag kommer att sänka sig litegrann, just för att alla når ungefär samma 

nivå av features.” 

 

Flera deltagare poängterar att det har hänt mycket med mognaden. Man vet varför 

UX-designers behövs och man vet att ett UX-tänk gör stor skillnad. 

 

“På ett ställe där UX-mognaden är hög har man fattat galoppen med UX, att spara pengar och 

göra bra produkter. Där kan man göra guld liksom, men är man på lägre UX-företag så kan 

kostnaden bli större.” 

 

Samtliga deltagare håller med och en deltagare återger:  

 

“Det blir som att man kommer in på slutet och skall sminka grisen lite”, gruppen skrattar och 

hen fortsätter “... det där klassiska liksom, och det går ju inte riktigt”. “Jag tycker rent 

generellt om man ser tillbaka 10-20 år, så har den generella UX-mognaden ökat, UX 

ifrågasätts inte lika mycket som kompetens i projekt längre.”  

 

De resonerar att man förr inte hade samma insikt och kunskap om värdet med UX 

som man har idag.  

 

”Förut var det bara, ‘vad är detta? nä det vill vi inte ha för det kostar pengar och det verkar 

inte vara något vettigt’. Men nu är det snarare att man efterfrågar, ’men ni har väl en 

interaktionsdesigner med’? Bara de sista fem åren tycker jag att det är stor skillnad.”  

 

Detta tycker deltagaren är positivt. Gruppen instämmer. 

 

“Om en individ förstår vad UX inbegriper och betyder i sin specifika kontext, skulle jag säga 

att man uppnått en okej UX-mognad.” 

 

Deltagaren menar att det underlättar otroligt när man arbetar i team som har en okej 

UX-mognad.  

 

“Resultatet blir oftast 1+1=3, jämfört med om man arbetar i ett team där UX-mognaden är 

lägre eller mycket liten. Där krävs oftast en större arbetsinsats samt ett mer pedagogiskt 

förhållningssätt för att få till ett bra resultat.” 
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En annan aspekt som uppmärksammats utifrån diskussionerna är att allt fler företag 

applicerar ett designtänk. Detta gör att kompetensen ökar i projektorganisationer och 

ribban höjs. 

 

“Efter det så är det lättare att spinna vidare, man förankrar sig hela tiden i konkreta resultat.”  

 

Resultat skall presenteras på ledningsnivå, det är då det blir kraftfullt menar hen. En 

deltagare från en annan fokusgrupp är inne på samma spår: 

 

“För att en produkt ska bli färdig, oavsett om det är en webbsida, bil eller om det är en 

dammsugare, så är det hundratusen små designbeslut. Där gäller det ju att man har en 

gemensam vision, för att alla kommer att fatta designbeslut, från utvecklare till projektledare. 

Då behöver man någon som koordinerar och ser till riktningen tror jag. Det gäller att 

förankra, antingen projektet eller satsningen eller vad man ska göra, gärna på 

ledningsgruppsnivå.”  

 

Övriga i gruppen instämmer: 

 

“UX-mognad påverkar mig mest i och med att det kan skilja sig åt mellan kundföretagen vi 

jobbar med.”  

 

“Vissa är mycket mogna och jobbar med processerna och strukturerna, medan andra tror att 

UX bara är yta och går att lösa med en quick fix.”  

 

En deltagare reflekterar vidare:  

 

”UX-mognad för mig är att företagarna förstår vikten av att lyssna och bry sig om sina 

kunder.” 

 

Deltagaren menar att det inverkar på affärerna, hen fortsätter: 

 

”Inom IT har man i många fall varit kungar utan att behöva bry sig om sina användare. UX-

mognad är att de börjar fatta att de inte kan fortsätta så. De allra flesta företag ligger ganska 

lågt nere på skalan fortfarande. Ju högre upp på trappan ju enklare är det att jobba med ux 

där.”  

 

En annan deltagare summerar:  

 

“Inte bara experterna, utan även programmerare, produktägare och marknadskunniga, det 

ligger i kulturen, är ett DNA på något sätt. Det är nog dit jag tror att vi måste jobba, att öka 

medvetenheten och vikten [av UX]. Det går mycket fortare, det är lättare och det blir mindre 

dokumentation.”  

 

Deltagaren menar att i de projekt och företag hen medverkat i, har man lyckats som 

bäst när just den generella UX-mognaden varit hög. Flera poängterar att förr fick 
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man som utvecklare en kravspecifikation att följa, men idag blir prototyper levande 

kravdokument och man flyttar pixlar i realtid. Detta genom att designers och 

programmerare sitter axel mot axel. 

 

5.2 Från fokus på användare till fokus på business 

I detta avsnitt lyfts hur man idag fokuserar mer på business, men inte att man 

förbisett användaren utan man ser det tillsammans, man menar att det idag är vad UX 

handlar om. Det som presenteras nedan är det centrala från samtalen. 

 

När det kommer till affärsperspektivet som man menar att UX alltmer närmar sig får 

man jobba med frågor som företags visioner, strategier och framtidsplaner. En av 

deltagarna diskuterar hur: 

 

”Vad är deras ”mission” här i världen? Vad är det de vill åstadkomma och kan vi se till att 

det här projektet blir ett steg som tar dem i den riktningen.” 

 

En annan deltagare tillägger: 

 

“UX går faktiskt mer och mer och blir affär, som vi är inne på, på olika sätt. Så det här jobbet 

man gör, blir också en ögonöppnare för kunden, att kunden får en djupare förståelse för 

varför de gör vad de gör.”  

 

Ännu en deltagare resonerar på liknande sätt:  

 

“... det känns som att vi mer och mer går åt ett managementkonsult-håll. Man kommer 

närmare affären och organisationen /.../ frågor förs på ledningsgruppsnivå och VD-nivå, 

snarare än att man säljer [UX] till projektledare. Man är inne och påverkar organisationen på 

ett större sätt än innan.” 

 

“Jag har aldrig jobbat så lite, icke digitalt som jag gör nu.”  

 

Deltagarna förklarar att mycket handlar om att kreera idéer kring aktuella behov och 

identifiera de trösklar som finns:  

 

”Jag kan känna att vad man skulle vilja göra mer är att få ledare att använda sig av UX. Om 

man tittar på ledarskap i dagens läge, så tampas de ju med extremt mycket, kanske inte på en 

liten nivå men i stora organisationer så är det väldigt besvärligt, och UX-tänk kan hjälpa 

extremt mycket där.”  

 

Här inflikar en deltagare att det blir som att sitta på produktägarens stol men det hen 

syftar på, är att det måste finnas någon mellanväg. När man i en av grupperna 

frågade varandra om vilken sida man helst stod på, på programmerarens sida eller på 

produktägarens sida, var åsikterna delade:  
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”Jag tycker alltid att man står på slutanvändarens sida. Ibland är det mot produktägaren och 

ibland är det mot programmeraren. Det ter sig olika ut i olika projekt, … tänk om branschen 

bara kunde vara perfekt…”  

 

“Men jag står inte alltid bara på användarens sida. Utan jag står oftast lika mycket kan jag 

tycka i affärsnyttans sida.”  

 

“Man kanske vill påverka ett beteende eller så och det tycker jag, det faller fortfarande inom 

UX. Jag vill skapa en användarupplevelse men det behöver kanske nödvändigtvis inte vara 

hundra procent på användarens villkor. Utan det snarare kanske utmanar användaren eller 

någonting. Hur ser ni på det?”  

 

En av deltagarna svarar att det förr var mer fokus på användare och kund men att 

tiderna har ändrats:  

 

“Nu för tiden så fokuserar man på kunden och dess användare, vad för nytta kunden har av att 

användarna gör det enkelt och bra. Nu för tiden är det alltid fokus på businessvärdet, det var 

nog mer förr det skulle vara användarvänligt, och nice to use, easy to use.”  

 

5.3 Men rollens framtid då? 

Här hamnar fokus på hur rollen kommer att förändras och arbetsuppgifterna med 

den. Man pratar om att UX mer är ett förhållningssätt idag och att alla bör jobba UX-

orienterat, men det finns också en fundering över vad som kommer att hända med 

UX-rollen när alla jobbar användarcentrerat. 

 

När vi frågade om rollens framtid svarar en deltagare att på företaget hen jobbar, har 

man valt att ha titeln interaktionsdesigner. Det är så man benämner rollen. Hen 

tydliggör att samma typ av tjänst eller kompetens, kan på ett annat företag benämnas 

som UX-designers eller tjänstedesigners. När man pratar titlar menar hen att UX är 

extremt brett och att mycket handlar om hur designern själv vill jobba. Från ett annat 

samtal resonerar en av deltagarna:  

 

”Det hade varit intressant och se om våra olika roller med olika titlar hade skiljt sig åt, eller 

om vi gör samma saker. För bara som ett exempel, vi pratade om jobbannonser, man måste 

söka på väldigt många olika sökord för att hitta och få den stora bilden av vilka jobb som 

finns. Det känns fortfarande som en ganska ung roll, en yrkesroll som inte riktigt har satt sig 

på plats ännu.” 

 

En annan deltagare förutspår:  

 

”Jag tror att den här UX-rollen kommer att splittras ännu mer.”  
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På tidigare arbetsplats var det hen, (som då jobbade med UX och interaktionsdesign) 

och en Art director (AD) som hade till uppgift, att se till att utvecklarna utförde vad 

de hade kommit överens om. Hen menar att jämfört med det företag där hen arbetar 

idag, där alla arbetar med UX och inte på samma sätt ifrågasätter nyttan med att 

tänka användarcentrerat. Deltagaren påpekar: 

 

”Projektledaren är lika mån om att vi gör en bra grej som vi är. Så när vi är klara med 

projekten så har jag aldrig en aning om vem som har tagit vilket beslut. Inte en susning om 

det var ID:n [interaktionsdesignern] eller om det var projektledaren som tog det där beslutet 

om den där bra idén, och jag tror att det kommer vara ännu mer åt det hållet.”  

 

En annan deltagare inflikar att det stämmer att man inkräktar på varandras områden, 

men menar att det är då som slutresultatet blir bra: 

 

“Jag tror också, precis som du säger att det kommer ju att differentieras än mer och det ser 

jag ju bara i mitt team, vi är ju verkligen inte lika.”  

 

”Jag skulle nästan vilja säga att UX är en attityd, eller ett förhållningssätt, som alla borde 

applicera i sin organisation. På något sätt anpassa sitt jobb och tänka på hur man kan göra 

användarupplevelsen lite bättre, med just det området man håller på med.”  

 

Deltagaren menar att det ibland finns de som vanligtvis jobbar med någonting annat, 

som till exempel fysisk ergonomi och ibland tar steget över och gör någon design:  

 

”Jag har någon som jobbar nästan hundra procent med bara validering och jag tror också att 

det kommer att bli så att man blir mer och mer spetsig. Och framförallt tycker jag att det är 

jättebra om man verkligen kan börja sortera upp user interface designers och UX:are. Det 

tycker jag är någonting som ofta blir totalt sammanblandat.”  

 

Gruppen skrattar och man instämmer. Diskussionen fortgår och en av deltagarna 

förklarar om uppdelningen som var förr, att man antingen var mer designer eller mer 

strateg. Här kommenterar en av deltagarna:  

 

”Det gäller att vara duktig på det mediet du designar för, vissa kommer inte vara jätteduktiga 

[på] att designa för webb, vissa kommer inte att vara jättebra mot kunden, eller mot 

användaren för det är två helt skilda saker, och det är lite det jag menar med att det är roligt 

att du berättar att för ganska längesedan så hade ni två olika roller för det. Jag tror att det 

kommer att bli lite mer och mer så. För att det är två skilda saker. Det ena är behoven och det 

andra är hur vi uppfyller de behoven.”  

 

Gruppen håller med även här, och en av deltagarna påpekar att man på en av dennes 

tidigare arbetsplats gjorde om titlarna, men inflikar hen:  

 

”Då blir det UX-strategist och UX-designer, som blir lite samma sak som ”way back”. Men 

jag tror också att detta kräver ett litet annat mindset.” 
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I en annan fokusgrupp är en av deltagarna inne på samma spår:  

 

”Jag gjorde en koll i Göteborg härom månaden för att se hur många som finns i Göteborg och 

jobbar med UX och det är extremt mycket. Nästan så mycket så man undrar om det verkligen 

är sant. Jag tror att det är många roller som hamnar inom UX, det kan vara att man är mer 

kreatör eller copywriter eller utvecklare. Man har ett tänk snarare, medan förr i tiden så var 

det rollen. Vi brukar skoja att hela företaget jobbar med User Experience för det gör man ju.” 

 

Hen fortsätter:  

 

”Det kanske behövs en förändring, alla jobbar med UX men man har olika roller. För risken 

finns nu att man kanske glömmer bort de här aspekterna som man brydde sig om för 6-7 år 

sedan. /…/ Då finns risken kanske att man glömmer bort det här att varför behövde vi en 

gång i tiden den här kompetensen. Någon som tänker på de här grejerna som vi tidigare 

aldrig tänkte på [då]. Det känns nästan ibland som om vi kastas tillbaka 10 år i tiden och kör 

trial and error igen.”  

 

Deltagaren skrattar och syftar på att man idag måste vara mer snabbfotad och 

effektiv, men att det kanske är något som glöms bort när vi går mot nya tider. 

Deltagarna fortsätter att resonera: 

 

”Jag tror faktiskt att UX kommer att vara inbakat i andra saker. Vi blir mer och mer 

medvetna om det. Säg produktägare till exempel, det skulle ju kunna vara en UX-roll, 

programmerare skulle kunna ha UX med sig, vi kanske blir onödiga med tiden.”  

 

I en annan grupp lyder resonemanget:  

 

”Det har blivit mer förvirring tycker jag, vem som är UX, för just som jag sa innan så är det 

många som kallar sig för det. Risken med det är att kvalitén kan komma att gå ner och att 

yrkesrollen blir mer godtycklig.”  

 

Deltagaren menar att det kanske kommer bli svårare att rekrytera, att det kommer att 

krävas mer tester för att hitta rätt person. De påpekar också vikten av UX-rollen: 

 

”Jag hoppas att fokus inte kommer att försvinna bort från det här med användarstudier och 

varför rollen en gång i tiden behövdes. Det finns en anledning till att rollen behövs inom IT 

och det hoppas jag att man inte glömmer bort.” 

 

Å andra sidan resonerar en deltagare följande:  

 

”Jag tycker det känns som att rollen har breddats och att det finns fler aspekter, jag kan ta ett 

exempel. Från ett pågående projekt inser man att vi behöver jobba med animationer och det 

har liksom inte funnits med i planen, så det finns ingen direkt budget för det. Vi tittade på ett 

annat företag som gjorde liknande produkter och de hade lagt 60 % av budgeten på 
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animationer, 40 % på design och gränssnitt. I det här projektet har man lagt 2 % på 

animationer och 98 % på resten. Sådana saker…”  

 

”… det tillkommer hela tiden, och lite som vi har pratat om här att det är ända från copy, det 

är hela upplevelsen man vill få till. Så jag kan tänka mig att det kommer att, från att ha 

breddats, till att bli olika indelningar av UX-rollen och att den [UX-rollen] kommer att 

utvecklas åt det hållet. Man får specialisera sig på olika delar. Det tror jag är ett möjligt 

scenario.” 

 

Ytterligare en deltagare påpekar att:  

 

”UX, det är så brett och det kommer att bli mer spetsigt, kanske att andra titlar kommer att 

kristalliseras fram.”  

 

Men deltagaren konfererar också att huruvida man vill jobba brett eller spetsigt bör 

vara upp till personen själv. En annan deltagare fortsätter: 

 

”Personligen upplever jag att det går mot mer strategiskt, varför det gör det, om det bara är 

en ny trend just nu, det vet jag inte men jag hoppas inte att hela rollen blir strategisk.”  

 

Deltagaren resonerar att en av anledningarna till varför det övergår till mer strategi 

kan vara för hur business och strategi återspeglas i samhället. Deltagaren menar att 

det är mycket fokus på att effektivisera och att outsourca, och att det kan vara en av 

orsakerna till varför rollen nu upplevs som mer strategisk än tidigare. 

 

Det viktigaste nu för tiden tror man är att få organisationer att förstå vad UX-arbetet 

innebär, att förstå vad dem som tillämpar UX utför. Pengarna bör läggas på rätt saker 

menar man, och ibland måste man ta aktiva beslut om att användarupplevelsen 

kanske inte är den bästa på en touch-point, men så mycket bättre på en annan. En 

deltagare förtydligar: 

 

“Det finns många parametrar som avgör om man vill göra något åt den dåliga 

[användarupplevelsen], det dåliga betyget på den touch-pointen. Det kan vara att det tar för 

mycket kostnad i relation till vad det ger, eller att vi inte har tid just nu.” 

 

Ibland så vet man med erfarenhet, resoneras det i gruppen, att det är en del som inte 

kommer att bli så mycket bättre, och att pengarna bör läggas på det som går att 

förbättra. Dessutom bör det läggas på rätt nivå och rätt fokus resonerar en annan 

deltagare:  

 

“… man börjar med att göra användartest på en produkt och så talar man om att, okej vi ser 

de här problemen: kunder kan inte slutföra sitt köp, till exempel. Vi tror att det har de här 

effekterna på er verksamhet. Det blir ett väldigt kraftfullt argument, men det gäller att vara 

konkret i det läget så att man inte pratar fluffigt, utan kopplar det till affärsmål och till 

verksamheten på ett tydligt sätt.” 
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Men, inflikar en deltagare i en av grupperna och syftar på att mycket hänger på 

förväntningar och krav på utövare av UX. Hen menar att rollen förr sågs som 

flummig eftersom kunskapen om vad UX var inte hade kommit till sin rätta:  

 

”Ju mer kunskap omgivningen får om UX-rollen desto mer måste den nog definieras och då 

måste ju även vi välja spår litegrann tror jag. Annars blir det där lite som du pratade om 

innan att om man sitter på ett litet företag och får göra allt liksom.” 

 

Deltagaren fortsätter och lyfter att kraven från användare blir än mer komplext.  

 

”Jag tycker att det känns som en ganska positiv utveckling egentligen för då ser man också 

att vi behövs i många delar /.../ De blir mer och mer kräsna och vet vad de vill ha och ställer 

högre och högre krav. Så det känns ju som en roll som bara kan växa.” 

 

6 Diskussion 
 

Detta kapitel utgörs av följande fyra delar: Argumentation, En splittrad roll, Olika 

mognad, olika förutsättningar samt Konklusion. 

6.1 Argumentation 

I detta avsnitt diskuteras hur rollen har förändrats över tid från att man var tvungen 

att missionera och argumentera för nyttan med användarcentrerad design, till att det 

idag börjar ta en tydligare roll i allt fler organisationer. 

 

Att argumentera för UX innebär att argumentera för fördelarna och nyttan med att ha 

ett användarcentrerat förhållningssätt. Det påpekas av flertalet deltagare att 

argumentation tidigare varit en relativt stor del av arbetet, där ett sätt var att genom 

arbetsgrupp för arbetsgrupp argumentera för och få dem att inse vikten av UX. 

Designa väl, är inte lätt hävdar Norman (2013) men menar att den svåra delen ändå 

är att övertala människor och få andra att förstå de differentierade behov produkter 

kräver. Detta stärks i vår studie där deltagare påpekar att det var besvärligare att få 

igenom förslag i början av karriären. Deltagare menar att företagsledning och kunder 

nu förstår värdet av UX på ett helt annat sätt än tidigare. En deltagare påpekar att 

nuförtiden har man starka argument som baseras på användare och strategiska 

insikter som är svåra att argumentera emot. Hen menar att hens beskärda del av vad 

deltagarna kallar missionera (argumentera för nyttan med UX) är gjord, att numera är 

striden inte lika hård eftersom UX på senare år har blivit mer etablerat.  
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Vi kan utläsa att i de organisationer där UX-mognaden är låg får utövare av UX 

argumentera mer, för varför UX är något som bör appliceras i alla led. Nieters & 

Gabriel-Petit (2014) menar att man som utövare av UX måste vara villig att arbeta 

hårt och att det många gånger handlar om att rulla UX-stenen uppför för att uppnå 

relevans och värde. När det görs framgångsrikt, kommer insatsen kännas givande 

trots ärr från ansträngningar. Nieters & Gabriel-Petit menar att det är okej att starta i 

början av backen, bara man har det stöd man behöver för att lyckas. Värdesätter man 

kvalitet, men arbetar i ett sammanhang som hindrar leveransen av det, är rådet att 

istället byta till den miljö som ger en positiv spiral. Vidare påpekar också författarna 

att ju längre en utövare av UX kommer i sin karriär, ju mer komplexa blir 

designutmaningarna och ansvaret tycks öka. Denna utveckling är något som vi även 

kan tyda från våra fokusgrupper. 

 

6.2 En splittrad roll 

En splittrad roll kan tolkas utifrån flera perspektiv, som en bred roll där 

arbetsuppgifterna är mer varierande och som den roll våra deltagare tror är 

framtidens roll. Men det går också att diskutera kring termen UX och huruvida UX 

egentligen är en roll, ett förhållningssätt eller ett buzzword. I detta avsnitt diskuteras 

vi dessa perspektiv om UX som en splittrad roll.  

 

Unger & Chandler påpekar att roller överlappar varandra och att sysslan skiftar, 

vilket deltagare å andra sidan noterar också är en del av charmen med yrket. Man kan 

som utövare av UX vara den som kravställer, analyserar och gör användarstudier, 

eller den som sysslar med copywriting, content strategy eller brand strategy. Mycket 

beror på vilken kompetens teamet besitter och hur man kompletterar varandra 

(2012). Detta stämmer också in på våra deltagare där de beskriver att vissa designers 

är duktiga på att designa för webb medan andra är bra på kundkontakt, 

användarstudier eller användartester. Unger & Chandler vidareutvecklar: ”You may 

find yourself taking on all three of these roles: information architect, interaction 

designer, and user researcher. Can you balance all three, or are you biting off more 

than you can chew?” (2012, s. 33).  

 

Schmeidel Randell (2012) har observerat risker med detta. Hon menar att UX borde 

appliceras av hela teamet och att det är allas ansvar att tänka användarcentrerat. 

Vidare poängterar hon att det inte kan vara rimligt att UX-ansvaret ligger på endast 

en person. Att förlita sig på sådana superdesigners (designers som tar på sig ett 

bredare spektrum av arbetsuppgifter) ger ineffektiva resultat (Hoober, 2014; Gothelf, 

2013). Samarbete är vad som ökar ett teams designkompetens och 

bedömningsförmåga, viljan att ta ansvar för det som designats (Gothelf, 2013; 

Nelson & Stolterman, 2012). Man sitter axel mot axel som våra deltagare påpekar, 

förflyttar pixlar i realtid och prototypar levande kravdokument tillsammans. Det är 
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också samarbete som skapar en öppen och engagerande organisationskultur med 

yrkesstolthet (Lune, 2010; Almhem, 2014), som våra deltagare menar borde finnas 

som ett DNA i organisationen. De menar att det är det rätta teamet med den rätta 

kompetensen för det specifika projektet, inte nödvändigtvis de som är bäst “på 

pappret”. Genom att applicera UX på ledningsnivå och därmed se UX som en 

strategi kan man således skräddarsy ett team med rätt kompetens, man behöver på så 

vis inte förlita sig på superdesigners. 

 

6.2.1 Framtidens UX-roll 

Majoriteten av deltagarna tror att rollen kommer att gå från bredd till spets, att nya 

titlar kommer att kristalliseras fram. En deltagare tror att UX kommer att vara 

inbakat i andra saker och det är många roller som kan hamna inom UX. Det kan t.ex. 

vara att man är designer, utvecklare, copywriter eller produktägare, men att man 

jobbar UX menar hen.  Det fanns även funderingar bland deltagarna när det gäller 

den uppdelning vi närmar oss idag med designer och strateg. Det var några av 

deltagarna som noterade att man istället för att blicka framåt, riskerar att gå tillbaka 

till hur det var förr.  

 

Flertalet deltagare upplever att det går mot en mer strategisk roll, att man närmar sig 

management och business. En av anledningarna resonerar flertalet deltagare skulle 

kunna vara för hur business, strategi och användarvärdet just nu speglas i samhället, 

vilket på sitt sätt också konstaterar vikten av att applicera UX som en del av den 

övergripande affärsstrategin. 

 

Hirsch (2014) menar att det alltid har behövts en sådan roll, som ser till både 

affärsnytta och användarvärde, som har överblick och äger visionen. I takt med att 

UX blir involverat i struktur av team och organisation blir det också nödvändigt att 

erkänna framväxten av UX, att det är något som man bör dela ansvaret för. Hirsch 

menar att vad dessa nya roller bör kallas är oklart, men ett förslag är digital arkitekt, 

för utvecklingen pekar på att UX-designern inte är den som bara ser till helheten, 

utan man är designer med spetskompetens. Förvisso kan man här fråga sig vem det är 

som har ansvaret för visionen, är det den som utövar UX eller är det produktägaren?  

 

Vidare förutspår Hirsch följande:  

 

Now, I know making predictions is always risky, but I’m going to make one nonetheless. 

And that is that, within a few years, user experience – and user experience designers, 

architects, consultants etc. – will have a far narrower role, with less value-add, and a lower 

day rate to boot. And UX really will be just a line in the project plan, just another role on the 

team that gets called in after work has started, after the high-level conceptual design has 

already been done /.../ And the person doing that high-level conceptual work, the person 

responsible for designing the product, will have a title that we haven’t defined yet. I’d like to 
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think it will be digital architect, but who knows? Titles are meaningless, after all (Hirsch, 

2014). 

 

Utifrån dessa diskussioner om en splittrad roll kan vi visa på att det finns delade 

meningar om vart UX-rollen står idag, men också vart rollen är på väg. 

 

6.2.2 UX som förhållningssätt 

Deltagarna menar att UX är ett förhållningssätt, en attityd som alla borde applicera i 

sin organisation. UX bör integreras i alla led, det slår både litteraturen och vår studie 

fast. Resultatet från studien visar att den generella UX-mognaden har ökat de senaste 

10-20 åren, men flera deltagare menar också att de flesta företag fortfarande har lång 

väg kvar. Det har också lyfts en oro i samtalen, att det råder en förvirring kring 

termen UX. Ibland används termen mer godtyckligt vilket skapar mer förvirring för 

vad UX är och vem som är UX:are. Även om många anser sig arbeta UX, kallar sig 

för UX:are, uppfyller man inte alltid kriterierna för verklig user experience. Idag är 

UX ett buzzword och man använder termen som ett säljargument, detta påstår både 

våra deltagare och Hassenzahl & Tractinsky (2006). Verklig UX är när man ser 

nyttan med UX och använder de metoder som ser till affärsnyttan och den optimala 

användarupplevelsen diskuterar våra deltagare. Hirsch (2014) skriver att UX är mer 

än användardelen, och handlar om den större upplevelsen, den totala 

produktutvecklingen. Idag sker det en sammanblandning mellan rollen och termen 

UX menar Hirsch (2014). 

 

Alla i ett team bör jobba UX menar flertalet deltagare, men det finns också en 

fundering kring vad detta skulle kunna innebära. Risken med det var att kvaliteten 

skulle kunna gå ner och att yrkesrollen som följd blir mer godtycklig menade en 

deltagare. Därför blir det kanske som en deltagare påpekar, än mer viktigt att 

definiera UX och klarlägga arbetsuppgifter ju mer UX-yrket växer. Huruvida UX 

egentligen är en roll, ett förhållningssätt eller buzzword är en mycket intressant 

diskussion. Enligt våra analyser så har intresset för termen UX ökat kraftigt på senare 

år, men risken finns också att just det intresset svalnar lika fort. Av den anledningen 

blev vi mer nyfikna på UX-mognaden då den utvecklingen är mer stabil. UX-

mognaden har idag stor betydelse när man anammar användarcentrerad design och 

erkänner användaren som expert (Szuc & Wong, 2014; Nieters & Gabriel-Petit, 

2014).  

 

6.3 Olika mognad, olika förutsättningar 

I det här avsnittet fokuserar vi på UX-mognad, organisation och designern och hur de 

relaterar till varandra. Genom att prata om UX-mognad närmar vi oss den strategiska 

insats som behövs för att se affärsnyttan med UX. Vi baserade vårt deltagarurval på 
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att UX hade en signifikant funktion i organisationen. Det är inte vår avsikt att i denna 

studie värdera var i trappan dessa företag är placerade. 

 

UX-mognaden menar man, är vad som påverkar en organisations förmåga att 

leverera övertygande, engagerande och framgångsrika användarupplevelser. Om 

denna mognad är låg betyder det att ingen eller få i ett team arbetar för 

användarupplevelsen. Studien visar på att UX borde vara en del av företagskulturen 

och bli ett DNA i organisationen. Resultatet av det blir mindre dokumentation, det 

blir mer effektivt, det är dessutom lättare och det går fortare resoneras det i 

fokusgrupperna. En deltagare påpekar att i de projekt och företag som hen varit 

engagerad i har man lyckats som bäst i projekten när den generella UX-mognaden 

varit hög. Enligt Vetrov (2013) spelar förståelsen för UX en avgörande roll ifråga om 

resultatet, och därmed också för verksamheten och användaren.  

 

Merparten av våra deltagare arbetar i organisationer som har relativt hög mognad, 

men menar att kunskap och insikt fortfarande saknas på många håll. Flera av 

deltagarna hävdar att en organisation ofta har både mogna och mindre mogna delar, 

men att UX etableras mer och mer. Under våra fokusgruppsintervjuer tyckte vi oss se 

tendenser rörande skillnaden på att arbeta UX-inhouse och arbeta som UX-konsult. 

Vi fick uppfattningen att UX:aren som arbetar inhouse oftare följer projekt under 

längre tid. En konsult är i högre grad i en organisation under en begränsad tid. 

Utifrån gruppdiskussionerna och resultatet ställde vi oss frågan om konsulter oftare 

arbetar i de organisationer där mognaden är lägre och att de därför måste 

argumentera mer för nyttan med UX. Vad är det för organisationer som tar in 

konsulter? Är det företag som tar in extra UX:are när de har fler projekt än vad de 

själva klarar av eller är det företag som inte har råd att ha en UX:are på heltid? 

Skiljer det något på mognaden på dessa olika typer av organisationer? Det hade varit 

intressant att få undersöka och se om det finns en skillnad där.   

 

Deltagare menar att en kund utan UX-tänk eller som har en lägre nivå av mognad, 

något som Vetrov (2013) kallar chaos, kan känna oro över att det ska hittas fel och 

brister som kräver stora förändringar och höga kostnader för sin organisation. 

Flertalet deltagare påpekar att organisationer med lägre UX-mognad kan få avsevärt 

större kostnader, detta p.g.a. att få använder produkten eller att man måste göra 

förändringar. Vi har uppfattat att organisationer med hög UX-mognad jobbar mer 

med processer och strukturer, medan organisationer med låg mognad ser UX som 

yta, med “quick fix” som lösning på aktuella problem. En deltagare förklarar att när 

man fokuserar mer på den visuella designen så känns det ibland som att “sminka 

grisen”, att det visuella får högsta prioritet. 

 

Vårt arbete liksom Norman (2013) visar på att designers måste skapa en delad vision 

och se till helheten, den totala upplevelsen. Som Flowers (2011) poängterade i 
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teoriavsnittet är bilköpet en helhetsupplevelse. Nyckeln till framgång är enligt både 

deltagare och litteratur att uppmärksamma det holistiska perspektivet och dela med 

sig av sina värderingar, det är teamet som är organisationens drivkraft (Vetrov, 2015; 

Almhem, 2014). Detta styrker också att när UX-mognaden är låg får de som arbetar 

med UX, dra ett större lass, med konsekvensen att man inte får samma möjlighet att 

profilera sig.  

 

Att designa framgångsrika produkter förutsätter att de är pålitliga, effektiva och 

tilltalande, samt att de uppfyller aktuella behov (Norman, 2013; Vetrov, 2013). En 

strategi ska inte bara veta vart företaget är på väg, utan också̊ veta varför man valt 

den vägen (Bengtsson & Kalling, 2012). I en perfekt värld är UX en nyckelfaktor i 

varje del av teamet och i företaget. Således startar grunden för en hög UX-mognad på 

organisationsnivå. Flertalet deltagare ser också behovet av detta och menar att UX 

bör anammas i alla led och bli en central fråga för ledningen. En bra 

organisationskultur handlar om gemensamma värderingar och övertygelser (Denison, 

1996). Forskarna och våra deltagare är ense om att det idag krävs att man förankrar 

satsningar på ledningsnivå, för det är då det blir kraftfullt (Feijó 2010; Sillén 2014). 

För att ta en organisation högre upp i mognaden krävs det att företagsledare och 

ledning ser nyttan med att hantera rådande insatser och att alla ser sin del i 

verksamheten (Sillén, 2014; Vetrov 2013). Hurst (2003) hävdar att man kan som 

designer ge de mest briljanta rekommendationer men om organisationen inte ändrar 

användarupplevelsen är det bortkastat. Designerns slutrapport kommer då att ligga 

och samla damm i någon bortglömd hög, för evigt.  

 

Almhem skriver att organisationskultur grundas på aktiva och individuella val, att det 

är något som måste komma inifrån. Det är ett vägskäl där varje anställd först har 

ställt sig frågan: ”'Vad är nyttan för mig?’ Och därefter bedömt att de egna målen och 

verksamhetens mål kan samverka” (2014, s. 22). Delaktighet är vad som skapar 

resultat med toppstyrning ger upphov till frustration. Genom att skapa en varm och 

effektiv organisationskultur, vinner man yrkesstolthet, arbetsglädje och goda resultat. 

På så sätt blir organisationskulturen verkningsfull, relativt billig att hantera och svår 

för andra att kopiera (Almhem, 2014). 

6.4 Konklusion 

Vårt resultat blev branschnära och av hög relevans för utövare av UX. Om vi hade 

styrt samtalen hade vi riskerat att få ett mindre branschnära och ett mindre 

branschrelevant resultat. Det hade varit att föredra om ansatsen var mer teoridriven 

och om vi hade haft en hypotes vi ville pröva, men det har hela tiden varit vår 

ambition att vara explorativa och hitta de frågor som utövare av UX själva tycker är 

relevanta. 



 UX-rollen 

 

34 

 

7 Slutsatser 

Denna studie initierades för att jämföra och se hur UX-rollen ser ut idag jämfört med 

tidigare, hur framtidens UX-roll kan komma att utvecklas samt vad organisationen 

har för påverkan på UX-mognaden och rollen. Studien visar på att UX-rollen 

förmodligen kommer att splittras i olika roller och nya att utkristalliseras, med det 

blir utövaren av UX mer nischad och expert på sitt område. Studien visar även på en 

oro för att rollen kan bli godtycklig och att termen UX urvattnas och endast blir ett 

buzzword. 

 

Forskningsresultaten tyder på att tidigare har de som arbetat med UX varit tvungna 

att argumentera och kämpa för fördelarna med användarcentrerad design, men att 

marknaden nu är mera på, som en av våra deltagare uttryckte det. Det visar att 

kompetensen inte ifrågasätts i samma utsträckning som tidigare och att allt fler 

företag applicerar ett designtänk. Detta skulle kunna bero på att affärsnytta, affärsmål 

och användarcentrerad design måste samverka i och med att man idag ser 

användaren som expert (Szuc & Wong, 2014; Nieters & Gabriel-Petit, 2014). Som en 

av våra deltagare tydliggör så har användare blivit mer kräsna och ställer allt högre 

krav, det spelar ingen roll hur cool och snygg en produkt är om ingen vill använda 

den. Dessa resultat ökar förståelsen av att förankra högt upp i organisationen, på 

ledningsnivå, vilket innebär mindre uppförsbacke för designers. 

 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten från denna studie är att man lyckas bäst i de 

projekt där den generella UX-mognaden har varit hög, man sitter axel mot axel med 

utvecklare, det är tydligt att en gemensam vision och förmågan att se helheten är 

avgörande. Dessa upptäckter utgör betydelsefulla tillägg till den växande mängden 

litteratur om UX-mognad och organisationsstrategi, betydelsen av delaktighet och att 

alla ser sin del i verksamheten. Följande slutsats kan dras från denna studie, ju högre 

UX-mognad en organisation har desto mer blir UX-strategi en del av den 

övergripande planen. Om UX-mognaden är låg ligger det mer ansvar hos den 

enskilde designern, denne blir ålagd fler arbetsuppgifter och en följd av detta kan 

vara att designern tvingas missionera UX (till stor del) och att den som utövar UX 

inte har samma möjlighet till spetskompetens. 

 

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Som uppmärksammats under avgränsningar var våra riktlinjer att vi inte fokuserade 

på designmetoder, iterativa processer och agila arbetssätt. Inte heller parallellen 

mellan Lean och UX, likheter samt olikheter mellan UX och customer experience 

(CX), eller hur det skulle bli om service design och UX ställdes mot varandra. 

Bodine (2013) menar att CX är mycket större än UX och har en tydligare koppling 
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till service design. I en av våra fokusgrupper kom det upp på diskussion huruvida UX 

äter upp service design eller om det är tvärtom. 

 

En annan vinkling är designers kompetens och hur man delar med sig av kunskap på 

företag (knowledge management), eftersom detta har visat sig vara en viktig 

förutsättning för bra organisationskultur (Lune 2010; Almhem 2014). Det finns även 

en trend om outsourcing (Rosenberg & Kumar, 2011) och om co-creation, som också 

nämns som user innovation eller consumer-innovation (von Hippel, Ogawa & de 

Jong, 2011). I vår studie vågar vi oss också på en gissning om att det spelar roll om 

man jobbar som konsult eller inhouse för UX-mognaden, det hade varit intressant 

och se hur detta verkligen ser ut. 

 

Att sätta dessa i relation till framtidens UX och rollen UX:are, tror vi hade gett 

ytterligare perspektiv på organisationens betydelse för UX-rollen och den framtid 

som väntar. 
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8 Bilaga 1: Intervjuguiden 

 

Ingångsfrågor 

 Vad är din ingång till UX? Din bakgrund? Hur länge har du jobbat med UX? 

 Framtidens UX-person, Hur tror du att rollen kommer att utvecklas inom 

närmsta fem – tio åren? Hur ser framtidens UX ut? 

 

Frågor om rollen 

 Men den erfarenhet du har, vad anser du att UX är? (definitionen) 

 Vad är utmaningen med att arbeta med UX? 

 Vad finns det för olika roller inom UX? Vem jobbar med UX? 

 Vad är skillnaden nu på din arbetsroll jämfört när du började? 

 Vilka projekt kräver UX-kompetens? Varför kräver de UX? 

 Hur ser framtidens UX-roll ut? 

 Hur förklarar du fördelarna med UX till exempelvis till en projektledare? 

 Vad är enligt dig en optimal teamstruktur? 

 Hur arbetar ni med att skaffa en gemensam definition/vision av vad som ska 

utföras? Betydelsen av skaffa sig en gemensam bild av vad som skall göras. 

 Vad anser du vara fördelarna/nackdelarna med att vara inhouse/konsult? 

 

Designmetodikfrågor 

 Vilka metoder använder du i ditt arbete? 

 Hur ser du på ett kontextuellt utforskande? 

 Hur ser du på participativ design? (användare/intressenter är med i 

designarbetet) 

 

Uppföljningsfrågor (via mail) 

 När man pratar om UX-mognad så brukar man göra det på olika nivåer. Man 

är ganska överens om vad hög UX-mognad är, men vägen dit innehåller lite 

olika steg enligt olika källor. Renato Feijó pratar om UX maturity model med 

sex olika steg (bild nedan). Vart på den skalan tror du att din organisation/ditt 

företag ligger? 

 Vad anser du själv att UX-mognad är och hur skulle du säga att det påverkar 

ditt jobb? 
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Bild 4: sex steg av UX-mognad (Feijó, 2010) 
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