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Sammanfattning 

User Experience, UX, som till en början främst användes inom IT-världen och sägs 
härstamma från HCI (Human Computer Interaction) används idag i allt större 
utsträckning. Den här studien syftar till att förtydliga vad UX innebär, hur definieras det 
samt hur ser yrkesrollerna ut inom UX. Denna studie är en jämförelse mellan teori och 
praktik för att se om praktiken matchar litteraturen. 

Ytterligare fokus ligger på organisationers UX-mognad samt vad det innebär för någon 
som är yrkesverksam inom UX. Vad innebär det för designers när mognaden är låg 
respektive hög? I den här studien användes huvudsakligen metoderna litteraturstudie, 
semi-strukturerade intervjuer där deltagarna alla är aktiva utövare inom UX och en 
enkät om upplevd UX-mognad.
UX kommer från användbarhet, då användbarhet anses för snävt för att täcka alla 
områden man jobbar med vid utvecklingen av en produkt eller tjänst. I teorin beskrivs 
UX till större del som ett användarfokuserat arbetssätt där användaren ses som 
experten istället för designern. Eftersom det idag finns en uppsjö av digitala produkter 
och tjänster har UX blivit viktigt för att kunna uppnå ökad konkurrenskraft på 
marknaden. Därav har allt fler organisationer börjat intressera sig för UX. För att veta 
vart en organisation befinner sig i UX-mognaden finns en mängd olika UX-
mognadsmodeller som kan vara användbara för att fastställa detta samt guida hur en 
organisation kan avancera. 

Om UX-mognaden är låg innebär det att ingen eller få jobbar med UX i en organisation. 
Är det få som jobbar med UX innebär det att de får ta på sig en väldigt bred roll, det 
blir ett väldigt stort ansvar. Är det verkligen rimligt att en person ska behöva bära det 
ansvaret?  Är däremot UX-mognaden är hög så jobbar hela team eller hela 
organisationen med UX på något sätt. Det underlättar för designer och bidrar till att 
skapa ett bättre samarbete inom organisationen. Men om allt fler använder sig av UX 
och det blir en del av flertalet olika yrken, vad kommer då hända med rollen?  

Nyckelord: UX, user experience design, UX-mognad, designer, organisationsteori, 

organisationskultur 



Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla intervjudeltagare som visat engagemang och bidragit 

med sin tid samt kunskap. Det har varit många intressanta diskussioner och jag har lärt 

mig massor. Utan er hade denna studie och uppsats inte varit möjlig. 

Ett stort tack riktas även till min handledare Ann-Sofie Hartzén som har visat stort 

intresse för mitt arbete samt guidat mig genom det. 

Den här uppsatsen representerar en del av den kunskap jag tar med mig från min 

utbildning inom industridesign samt ligger som grund för vidare studier i framtiden. 

Gävle, maj 2019 

Ida Seeger 
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1. Inledning

Idag skrivs det mycket om UX, User experience som främst handlar om användarupplevelsen 

kring en produkt eller tjänst. Det har blivit en trend och dyker upp alltmer i olika former, 

framförallt inom den digitala världen. Den tillgängliga litteraturen är något oense och svaren 

kring vad UX är samt hur det ser ut att jobba med det i praktiken kan vara lite diffusa. Därav mitt 

intresse att undersöka hur olika organisationer samt individer arbetar med 

användarupplevelser, mer specifikt UX.  

UX blev stort på 1990-talet främst inom IT och då inom HCI (Human-Computer Interaction). 

Endast användarvänlighet räckte inte längre för att täcka bredden för det man jobbade med och 

man började använda termen User experience, UX. Den nya termen fungerar som en 

paraplyterm för de olika aspekterna användaren upplever vid interaktionen med ett system (ISO 

9241-210, 2010; Norman, 2016). 

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle och utbudet av digitala tjänster samt produkter finns i 

mängder. Sedan arbetsplatsdatorer och smartphones introducerades i början av 1990-talet har 

de kommit att bli otroligt populära och används i allt större utsträckning till arbete, studier, nöje 

och mycket mer. Det genomsyrar hela samhället och våra liv. Det handlar bland annat om 

digitala affärssystem, mötesplatser online för föreläsningar och förtrollande datorspelsvärldar. 

Mobiltelefoner som kan agera kamera, kalender, musikspelare, tv med flera funktioner som alla 

bidrar till en holistisk upplevelse. Detta sätter höga krav på utvecklingen av dessa produkter och 

tjänster. Det är här UX kommer in och är en viktig del då det kan höja upplevelsen till att bli 

ännu bättre (Norman, Miller & Henderson, 1995; Jackson, 2018). 

Det stora utbudet av digitala produkter och tjänster har lett till att användaren har allt högre 

förväntningar på en produkt gällande användarupplevelsen när det finns flertal valmöjligheter. 

De är inte heller speciellt försiktiga med att uttrycka hur de känner för produkten (Nieters & 

Gabriel-Petit, 2014). 

Eftersom det finns många produkter ute på marknaden kan användarna lätt byta om de är 

missnöjda eller hittar något mer intressant. Därför är det extra viktigt att lyssna på vad 

kunderna säger och bör ligga i företagens intresse att tänka användarcentrerat samt visa att de 

lyssnar till användarnas behov. Det blir då även en fråga om kundlojalitet, kunderna vill känna 

sig sedda genom att företaget visar att de lyssnar genom vidare utveckling av produkten. 
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De organisationer som är mest framgångsrika på marknaden är de som tagit sig tid att lyssna 

och implementera det kunderna efterfrågar i sina produkter och tjänster (Meyer & Schwager, 

2007). Utifrån det tidigare nämnda att kunden idag har en stor plats i utvecklingen blir det här 

tydligt att användarupplevelser, User experience (UX) även utgör en vital fråga för affärsnyttan. 

Genom att mäta ett företags UX-mognad går det visa på hur ett företag ser på och jobbar med 

UX. För att kunna mäta mognadsgraden hos en organisation går det att använda sig av en UX-

mognadsmodell. Dessa kommer ofta med olika steg för att se var företaget ligger samt vad som 

är nästa steg för att utöka arbetet med UX. Den fungerar även som underlag för att företagen 

ska få självinsikt och hitta brister (Vetrov, 2013). 

1.1 Syfte 

Syftet är att genom research och intervjuer lyfta fram och förtydliga innebörden av UX. Hur har 

UX utvecklats sedan dess uppkomst och hur ser det ut att jobba med det i praktiken. Resultatet 

av undersökningen resulterar i en jämförelse mellan teori och praktik för att tydliggöra mönster, 

likheter samt skillnader. Detta arbete riktar sig till de som är intresserade av UX eller på något 

sätt redan är verksamma inom UX. 

1.1.1 Frågeställning 

Utvalda frågeställningar som avses besvaras i undersökningen för att uppnå syftet är:

• Vad innebär UX och hur ser UX-rollen ut idag?

• Vad innebär det för utövare av UX när organisationers UX-mognad är låg respektive hög?

• Hur ser framtiden ut för UX-rollen enligt dess utövare?
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1.2 Avgränsningar 

I denna studie ligger fokuset på yrkesroller inom UX och vad de innebär samt UX betydelse för 

organisationer. Därför är vissa avgränsningar nödvändiga för att förtydliga vad fokuset ligger på. 

I denna studie görs en avgränsning från studier om metoder för att ta fram en bra och 

framgångsrik produkt. Istället ligger intresset mer riktat mot UX i organisationer och UX 

designers roll i det digitala samhället. Det finns ett flertal likheter mellan UX och agila metoder. 

Agila metoder är ett förhållningssätt som innebär att man jobbar flexibelt och är öppen för 

förändringar. I detta arbetet görs även en begränsning av dessa samt att under den här studien 

har det antagits vara underförstått att en iterativ process är fundamentalt för en god 

designprocess.  

Ytterligare kan UX kopplas till tjänstedesign, då med avseende på likheter inom 

användarfokuset, business och management. Det är heller inte här min avsikt att jämföra och 

väga dessa mot varandra. Det blir för mycket att även dra in dessa aspekter i den här studien 

och är inte nödvändigt för att besvara frågeställningarna. 

Deltagare i intervjuer och enkät plockades från Stockholm- och Göteborgsområdet från företag 

som erbjuder digitala tjänster eller produkter. Det finns en stor koncentration samt variation av 

företag som jobbar med digitala produkter eller tjänster i dessa storstäder. Företagen i 

storstäderna är ofta snabbare på att plocka upp det senaste. På så sätt hittar man många fler 

som jobbar med UX inom dessa och det blir lättare att jämföra. 
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2. Metod

Nedan presenteras de metoder som används i den här studien. Först förklaras kvalitativ och 

kvantitativ metod samt datainsamlingsverktyget intervjuer. Avslutningsvis beskrivs de aspekter 

som all insamlad data kommer analyseras utifrån.  

2.1 Kvalitativ metod 

Inom forskning finns det två huvudsakliga ansatser, kvalitativ och kvantitativ. 

Kvantitativ forskning är baserat på data i form av siffror som är enklare att mäta och kvalitativ 

som består av muntlig eller fritt skriven data där egna slutsatser dras. 

Kvalitativ och kvantitativ data i kombination är något som är mer förekommande inom studier 

som exempelvis ska mäta användningen av en hemsida. En kombination kan innebära att mäta 

effektiviteten samtidigt som en djupare kunskap om användarens interaktionsupplevelse 

erhålls. Effektivitet kan mätas genom tid eller hur många gånger användaren behöver klicka 

innan hen når det utsatta målet i testet; detta är den kvantitativa datan. Med intervjuer, 

enkäter med frisvar och observationer kan en förståelse för hur användaren upplever en 

hemsida uppnås; detta är den kvalitativa delen av datan.  

Kvalitativ forskning är vanligt inom UX design eftersom den fokuserar på hur användaren 

upplever en produkt eller tjänst, vilket är svårt att mäta i siffror (Arvola, 2014). 

I denna studie ligger tyngdpunkten på insamling av kvalitativa data eftersom de faktorer som 

påverkar UX-mognaden inom en organisation vidrör ämnen som kunskap, inställning (synsätt) 

och verktyg inom UX. Inställning till något och kunskap är saker som är svåra att mäta, utan 

dessa kan man endast få en förståelse för genom observationer, enkäter med frisvar och genom 

att föra samtal. Föra samtal kan innebära intervjuer antingen med en enskild individ eller i 

grupp. Den främsta anledningen till att samla in kvalitativa data är att det ger en djupare 

förståelse för ämnet.  

Det som kan vara svårt med kvalitativa metoder för datainsamling är att de kan vara relativt 

komplexa och svåra att bemästra (Patton, 2015). 
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2.2 Intervjuer, semi-strukturerade 

Intervjuer har varit en viktig del i den här studien för att få personlig input från UX-utövare kring 

hur de uppfattar UX som yrkesroll samt hur organisationerna de jobbar för ser på UX.  

Det finns huvudsakligen tre olika typer av intervjuer: strukturerade, semi-strukturerade samt 

ostrukturerade. I den här studien utfördes främst semi-strukturerade intervjuer. När intervjuer 

ingår i studien är det viktigt att tänka på målet med intervjuerna. Intervjuerna som tas med i 

denna studie har som mål att fastställa hur UX designrollen kan se ut, relevanta verktyg samt 

UX-mognaden inom organisationer som erbjuder digitala tjänster eller produkter, se 
intervjuformulär i Bilaga 1.  

Semi-strukturerade intervjuer är mer avslappnat som ett samtal men ger även 

bedömningsunderlag. Den här metoden innebär att det finns förutbestämda frågor som ställs 

till samtliga utvalda kandidater, i samma följd. Grundfrågorna i denna studie är utformade så att 

de inte ska besvaras med ett nej eller ja, utan är mer öppna med utrymme för deltagarnas 

individuella kunskap och erfarenhet. Det bör alltså finnas en uppsättning huvudfrågor vilket gör 

att alla får likvärdig behandling. Utöver det kan intervjun formas relativt fritt. Fördelen med 

semi-strukturerade intervjuer är att intervjun känns mer som ett vanligt samtal än ett ”förhör”. 

Den röda tråden med samma grundfrågor bidrar ändå till att intervjun uppfattas seriös och 

professionell. 

Nackdelen med den här intervjutekniken är att kunskapen i att leda en intervju är viktigt så att 

intervjun inte svävar iväg eller fokuserar på något som i efterhand inte känns relevant när det är 

dags att göra en jämförelse. Det kan även vara bra att ha koll på kandidatens kompetens och 

erfarenhet i förväg om det är något speciellt som bör lyftas fram (Patton, 2015). 

Vid studier som innefattar riktiga människor är det väsentligt att vara öppen om innebörden av 

deltagandet. Detta kan intervjuaren kort och koncist gå igenom muntligt och är inte nödvändigt 

att göra det till en komplicerad process (Patton, 2015; Vetenskapsrådet, 2017).  

Alla som deltagit i en intervju i den här studien har fått en kort genomgång om vad studien 

handlar om samt informerats om att deltagandet är helt frivilligt. Inför varje intervju har en 

liten bakgrundscheck utförts för varje deltagare genom att gå igenom deras nuvarande och 

tidigare erfarenheter på LinkedIn samt deras portfolio om en sådan varit tillgänglig. Detta för 

att i förtid hitta intressant kunskap och erfarenhet som kan lyftas fram ytterligare. 
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Från ett etiskt perspektiv är det ett par krav som bör tas hänsyn till vid en intervju, dessa är: 

• Informationskravet innebär att deltagande ska informeras om syftet med intervjun och

vilka rättigheter hen har under intervjun samt i studien. Att delta är frivilligt och kan när

som helst avbrytas.

• Samtyckeskravet innebär att deltagande måste ge samtycke och ska då vara informerad

om hur materialet planeras användas. Är deltagande minderårig kan samtycke behövas

från vårdnadshavare om frågorna berör något som kan vara känsligt. Deltagande ska

känna att hen kan delta eller avbryta utan att behöva känna någon form av påtryck.

• Konfidentialitetskravet innebär att deltagandes personliga uppgifter inte bör användas

fritt, full anonymitet är självklart om så önskas. Användandet av insamlat material till

studien ska endast användas på så sätt att utomstående inte ska kunna identifiera

personen.

• Nyttjandekravet innebär att all insamlad information inte får lånas ut eller säljas för

icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter får heller inte användas på så sätt att det kan

påverka deltagande utan att först ha fått medgivande (Vetenskapsrådet, 2017).

Det är viktigt att vara tydlig under en intervju och på något sätt ge bekräftelse till den 

deltagande att den ger den information som efterfrågas (Patton, 2015).  

Svaren vid intervjuerna till den här studien har dokumenterats i form av anteckningar och 

ljudinspelningar som sedan använts för att lättare kunna analysera all data. I den här studien har 

alla deltagare utlovats anonymitet. Inga namn på deltagarna eller annan personlig information 

som enkelt kan koppla personen till studien finns med. Ingen annan utom jag som genomför 

studien har tillgång till dokumentationen av intervjuerna och endast citat som godkänts av 

deltagarna finns med i diskussionsdelen.  

2.2.1 Urval intervjuer 

Deltagande i intervjuer och enkäter för denna studie har samlats ihop från facebookgruppen UX 

Sverige, forumet Sweclockers samt från Linkedin. De deltagande har någon form av UX-roll på 

respektive arbetsplats. Personliga frågor om kön, ålder, ingång i yrket, utbildningsbakgrund, hur 

många års arbetserfarenhet de har samt vanliga arbetsuppgifter har ställts till samtliga för att 

säkerställa ett diversifierat urval. En personlig inbjudan har skickats ut via mail till respektive 

med en kort förklaring om studien samt info om min bakgrund och intresse för ämnet. 

Detta för att de i lugn och ro ska kunna tänka över om de skulle vilja delta i studien. Det är på så 

vis mer tidseffektivt att nå ut till fler än att försöka få tag på alla och ställa en massa frågor över 

telefon när de inte fått tid till att förbereda sig. 
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2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en viktig del i många studier för att få en större förståelse för hur 

forskningsvärlden förhåller sig till något. I det här arbetet har litteraturstudien varit en källa till 

kunskap, där teorier kunnat testas i jämförelse med praktiken. Jämförelsen visar på skillnader 

och likheter som finns mellan teori och praktik. En svårighet i detta arbete är att UX inte är 

tydligt definierat och det försvårar möjligheten att göra tydliga jämförelser. Då UX är väldigt 

svårdefinierat har en större mängd litteratur varit nödvändigt för att hitta olika varianter och 

gemensamma nämnare i flera olika tolkningar. 

2.3.1 Urval litteraturstudie 

För att försöka komma fram till kärnan i UX genomfördes en relativt omfattande sökning. 

Majoriteten av litteraturen är vetenskapliga tidskrifter och böcker för att de är en mer trovärdig 

källa. Litteraturen är till större del digital för att det ska vara smidigare att söka efter nyckelord 

och rensa bland litteraturen efter information som är relevant. 

2.4 UX-mognad (enkät) 

Syftet med att mäta upplevd UX-mognad är för att få fram statistik på hur UX-utövare upplever 

att de olika organisationerna arbetar med UX.  

Detta är en mer abduktiv mätning då den innehåller frågor som grundar sig i teorin men 

samtidigt är frågorna relativt öppna med svarsalternativ i form av fri text. Mätningen utförs med 

hjälp av UX-mognadsmodellen skapad av Jakob Nielsen som beskrivs i teoridelen.

Att fastslå en organisationers UX-mognad kan visa på hur pass rotat yrket är på 

arbetsmarknaden samt hur många organisationer som jobbar med UX på en strategisk nivå, 

vilken innebär en hög UX-mognad. 

2.4.1 Urval UX-mognadsmodell och enkät 

Enkäten om UX-mognad (se Bilaga 2) har delats i forumet Sweclockers samt i 
facebookgruppen UX Sverige för att nå ut till så många som möjligt och få svar snabbt. 

Forumet Sweclockers är fokuserat på IT och där finns många som jobbar med UX eller har 

kollegor som jobbar med UX. Facebookgruppen UX Sverige är till för att ställa frågor och dela 

med sig av intressant information UX-utövare emellan. Dessa valdes eftersom många utövare 

av UX finns tillgängliga där. Av de 25 personerna som svarde på enkäten deltog även 11 av 
dessa på intervju. 
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I den här studien är det intressant att få veta hur de som jobbar med UX uppfattar UX-

mognaden och dess påverkan på arbetet. Därför kommer en fråga i enkäten vara om personen 

som svarar jobbar med UX. Resultaten från de som inte jobbar med UX kommer inte att 

inkluderas i studien. 

Anledningen till att det blev UX-mognadsmodellen framtagen av Jakob Nielsen som används i 

den här studien är för att det är en välkänd modell som skapats av professionella UX-utövare. 

Modellen passar studien då den inte riktar sig till en specifik typ av företag som till exempel 

spelföretag utan kan användas för alla typer av företag. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Kvaliteten på mätningar och bedömningar har stor inverkan på utfallet oavsett vad det handlar 

om. Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier vid bedömning av kvaliteten av en kvantitativ 

studie. Reliabilitet handlar om det går att få fram samma resultat ifall studien utförs igen med 

samma förutsättningar (Bell, 2000). Validitet är synonymt med trovärdighet och handlar om den 

som utfört studien uppnått syftet och svarat på sina frågeställningar på ett bra sätt (Ejvegård, 

2009). 

Då denna studie förlitar sig till stor del på ett flertal intervjuer går det att diskutera kring 

huruvida en hög reliabilitet går att uppnå. Vid intervjuer konstruerar och rationaliserar ofta 

deltagare sina svar för att vara intervjuaren till lags. Då intervjuerna är semi-strukturerade är 

det delvis en öppen konversation som styrs av de deltagande vid tillfället. Det innebär att om 

studien skulle utföras igen så skulle intervjun bli mer eller mindre annorlunda. Intervjuerna har i 

efterhand summerats av intervjuaren för denna studien vilket innebär att det är intervjuarens 

egen tolkning som påverkas av dennes tidigare kunskaper och erfarenhet. Det är rimligt att ett 

liknande resultat skulle kunna uppnås då samma förutsättningar råder men det kommer aldrig 

att bli exakt samma resultat.  

Validiteten av studien uppskattas vara relativt hög då det som avsetts mätas har mätts. Syftet 

har uppnåtts och frågeställningarna besvarats genom en genomgående litteraturstudie och 

diskussion med erfarna personer inom studiens ämne.  

Validiteten är generellt viktigare än reliabiliteten då en mätning av något som inte avses mätas 

inte kommer vara användbart. En mätning kan ha hög reliabilitet men låg validitet, men det går 

inte att uppnå en hög validitet om reliabiliteten är låg. Det är alltså väsentligt att båda delarna 

har en hög nivå då en hög validitet är önskvärt att uppnå (Ejvegård, 2009). 
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2.6  Analys av data 

Den stora mängden litteratur och semi-strukturerade intervjuer tenderar att ge en stor mängd 

data att gå igenom. Det är viktigt att skapa tydliga riktlinjer för sig själv och vara medveten om 

vad det är man är ute efter för att kunna hitta relevant information i insamlad data. Stor mängd 

data kräver att man sorterar, rensar och argumenterar för resultaten (Rennstam & Wästerfors, 

2011). Välstrukturerade data blir enklare att söka igenom efter mönster eller svarsfrekvenser. 

Data utifrån enkäten om UX-mognad har analyserats efter teman (kategorier, mönster eller 

relationer) (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Patton, 2015). Vilket tema insamlade data 

analyseras efter är beroende av det som framkommer i materialet och kan utvecklas under 

analysens gång (Patton, 2015). 

Den här typen av analys användes för att analysera insamlad data för att sedan kunna fastställa 

UX-mognaden inom organisationer utifrån de nivåer inom modellen av Jakob Nielsen som 

nämns i teoridelen.  

2.6.1 Sortera, rensa och argumentera 

Det är viktigt att göra insamlade data begriplig för alla som ska läsa den här uppsatsen och 

därför är det av stor vikt att all data sorteras och struktureras upp. Det är 18 intervjudeltagare 

som bidrar med kunskap till studien. Det är viktigt att gå igenom dessa och hitta gemensamma 

drag samt ringa in de aspekter som skiljer sig. Detta för att skapa en helhetsbild för läsarna och 

försöka vara så konkret som möjligt istället för att ge en generell bild. En del i detta har varit att 

försöka definiera vanligt förekommande begrepp inom ämnet. 

Enkäten är skapad med Google Forms som kommer med egna analysverktyg. Enkäten handlar 

om att ange upplevd UX-mognad i företaget där det finns åtta olika nivåer att välja från. Ett av 

Google Forms analysverktyg är diagram som genereras automatiskt. Det har underlättat genom 

att det ger en tydlig, mer överskådlig bild av resultatet. De som svarar som inte jobbar med 

något relaterat till UX kommer att rensas bort då det i den här studien främst ligger fokus på 

utövarna av UX och hur de upplever UX-mognaden.  

Genom att sätta teori och resultatet från intervjuer samt enkäter mot varandra kommer det bli 

tydligare vilka gemensamma drag samt skillnader som finns att lyfta fram. En kombination av 

dessa kan ge en rikare bild av UX som yrke och arbetssätt.  
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2.7 Metodkritik 

En stor del av informationen kommer från intervjuer och då är det i första hand viktigt att tänka 

på hur frågorna utformats, de ska helst inte vara alltför styrande. Metoden kan även uppfattas 

vara subjektiv då intervjuarens intervjuteknik samt kunskapsbakgrund kan påverka resultatet. 

Intervjuaren påverkar alltid intervjudeltagaren, medvetet och omedvetet (Bryman & Bell, 2013). 

Den kvalitativa metoden är att föredra över en kvantitativ då den ger utrymme för flexibilitet 

och att ställa följdfrågor. Det känns nödvändigt för att kunna uppnå en djupare förståelse på 

individnivå och på så sätt uppnå studiens syfte.   

2.7.1 Källkritik 

Det är naturligt att deltagarna i intervjuerna har olika bakgrund och olika erfarenheter. Alla 

jobbar med UX mer eller mindre och har gjort det i olika antal år.  Beroende på hur länge de har 

arbetat i företaget kan det påverka den bild de känner sig bekväma med att förmedla av 

företaget och företagets verksamhet. Många som deltagit i intervjuerna har dessutom samma 

typ av utbildningsbakgrund, majoriteten av deltagarna har en masterexamen i 

interaktionsdesign och har läst vid samma universitet. Det kan ha påverkan på hur de uppfattar 

UX. Det kan vara något att ha i åtanke under studien.  

Även fast det har varit en prioritet att hitta litterära källor i form av vetenskapliga artiklar eller 

böcker så har det smitit in en och annan blogg eller video i studien. Dessa är skapade av 

personer som är aktiva inom UX och därför har dessa ändå kunnat bidra med bra insikter till 

studien för att stärka vissa aspekter. 

I denna studie har informationen samlats från väldigt många källor och anledningen till detta är 

att det är ett svårdefinierat ämne med många olika aspekter. Det har varit viktigt att använda 

fler källor för att inte dra slutsatser från en alltför snäv bild om UX. 

All litteratur om UX i den här studien är på engelska och är främst baserad på hur det ser ut i 

USA. Det är svårt att få tag på någon litteratur om UX av svenska författare då det fortfarande är 

ett ungt område. UX är mer välkänt i USA och har på senare år fått större betydelse i Sverige, 

det är i stort influerat av USA. 
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3 Teori 

Nedan presenteras upplevelse, UX framväxt, designerns roll, organisationsteori och UX-mognad. 

Teoridelarna lägger en grund för att kunna hänga med i diskussionen som kommer längre fram i 

studien samt att förstå uppsatsen i sin helhet. Teoridelen lyfter fram aspekter som visar vad den 

sammanställda kunskapen om UX i teorin anser det borde innebära att jobba med UX i 

praktiken. 

3.1  Upplevelse, eXperience 

För att förtydliga varför det är viktigt att lägga så mycket tyngd på användarupplevelsen är det 

relevant att först ha förståelse för en upplevelses olika beståndsdelar.  
En upplevelse är enskild, holistisk och dynamisk. Sammanfattningsvis är alltså upplevelser unika. 

Den är unik för individen och även unik för det tillfället den utspelar sig i. Detta innebär att 

ingen upplevelse är densamma, därav subjektiviteten (Hassenzahl, 2010). Att en upplevelse är 

holistisk innebär att den är mer än summan av dess beståndsdelar; den har ingen betydelse 

utan sammanhangen i vilka den upplevdes. Den har en uppsättning så att olika förutsättningar 

som leder upp till upplevelsen, har inflytande på utkomsten. En upplevelse är dynamisk 

eftersom den förändras under tiden som den upplevs, det finns mängder av faktorer i 

omgivningen som kan påverka (Hassenzahl, 2010). När en upplevelse uppmäts kan den antingen 

vara bra eller dålig eller någonstans däremellan (Hassenzahl, 2008). Det är en bidragande faktor 

till att UX blivit populärt, vid framtagningen av en produkt är målet att skapa en så bra 

upplevelse som möjligt.  

Ett sätt att se på användarnas upplevelse är som en följd av en interaktion. Det innebär att 

upplevelsen uppfattas under samt direkt efter interaktionen skett (Gualtieri, 2009). 

Det går även att se det som att användarupplevelsen pågår innan, under och efter 

interaktionen. Om upplevelsen nu skulle påbörjas redan innan en interaktion med en produkt

sker betyder det att det första användaren ser är väldigt viktigt då det kan påverka användarens 

val av att använda produkten. Människor är visuella varelser och utseendet är det första 

intrycket vi får och kan redan där skapa oss en uppfattning grundat på förutfattad erfarenhet.  

UX blir då intressant ur den aspekten att den innefattar användarupplevelsen och att det finns 

mycket som kan göras för att lyfta den. Att upplevelsen till ett företags produkt eller tjänst 

upplevs positiv är en självklar eftersträvan och en stark konkurrenskraft gentemot andra företag 

(Bargas-Avila & Hornbæk, 2011). 
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3.2  UX framväxt 

UX är idag mer aktuellt än någonsin och det tack vare teknikens framgångar. Digitaliseringen är i 

full gång i samhället och det finns en drös av digitala produkter samt tjänster på marknaden. 

Detta har lett till att användarna har höga förväntningar på den teknologi de har tillgång till i 

vardagen (Hartson & Pyla, 2012).  

Användbarhet blev oerhört viktigt i början av 1990-talet när datorer började användas i större 

skala på arbetsplatser. Begreppet UX kommer främst från IT-branschen, mer specifikt HCI 

(Human-Computer Interaction alternativt människa-datorinteraktion) (Rogers, 2012).  Donald 

Norman anses vara förfadern till User experience. När han under 1990-talet jobbade för Apple 

ansåg han att endast användarvänlighet inte räckte för att täcka bredden för det de jobbade 

med. UX fungerar som en paraplyterm för de olika aspekterna användaren upplever vid 

interaktionen med ett system (ISO 9241-210, 2010; Norman, 2016). 

Design där användaren får stå i centrum (användarcentrerad design) är viktigt när vi talar om UX 

som har sitt ursprung i att slutanvändaren blir en del i utvecklingen. UX har de senaste 25 åren 

stegvis fått ett ännu större omfång. UX har blivit ett trendigt begrepp och är av stor vikt för 

designers inom flera olika områden. En UX designer har många bollar i luften, det är väsentligt

att kunna besvara vad, var och hur, samt för vem och speciellt varför (UX Mastery, 2012). 

De frågorna lägger grunden för de beslut som en designers måste ta och för att kunna arbeta 

användarfokuserat. Det är här vi börjar komma närmre in på vad UX är (Allen & Chudley, 2012).  

3.3  UX (User eXperience) 

Det råder frågetecken kring varför det är svårt att komma fram till en enhetlig definition av UX. 

Trots det växande intresset och faktum att det finns en mängd olika definitioner av UX finns 

ändå ännu ingen enhetlig precisering. Yrkesverksamma inom UX anser att det behövs en 

definition som omfattar alla de aspekter som uppstår kring en interaktion. En definition som 

täcker komplexiteten och det flerdimensionella beträffande UX (Law et al., 2009).  

Att det inte finns en tydlighet kring UX har att göra med att det kopplas ihop med en bred skala 

otydliga och skiftande begrepp. För det andra är forskningen kring UX väldigt uppdelad (Law et 

al., 2009). Definitioner av UX kan även variera beroende på produkt och tjänst eller så kan 

organisationer ha skapat en egen definition. Ett vanligt förekommande inslag i tolkningar av vad 

innebörden av UX är att det inte bara handlar om vad som görs utan att också en medvetenhet 

om varför något görs (Beccari & Oliveira, 2011; Hassenzahl, 2010). 
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De med många år inom UX ser inget behov av att nå fram till en standardiserad definition. Den 

blandade uppfattningen av UX ger en mångfald och större frihet att forma sitt yrke (Law et al., 

2009). Nedan ges två definitioner av UX från litteraturen.

• UX kan definieras som ramen inom vilken interaktioner sker samt en konsekvens av

användarens inre tillstånd (benägenhet, behov, intresse, förväntningar, sinne).

Särdragen av ett systems design (användbarhet, funktionalitet, syfte och komplexitet)

och den omgivning i vilken interaktionen inträffar (arbete/fritid, innebörd/avsikt och

frivillighet av användandet) (Hassenzahl, 2008; Traktinsky, 2006).

• UX är allt som påverkar en användares interaktion med produkten. På senare år har UX

kommit att definieras som där affärsbehov och användarbehov möts (UX Mastery,

2012).

Det har på sätt och vis alltid funnits ett behov av en roll som berör både användarna och 

affärsnyttan. UX-designerns roll innefattar både att skapa en förståelse för användarna men 

även hur företaget bör agera för att uppnå sina egna mål (Hirsch, 2014). Affärsmålen är minst 

lika viktiga som användarna. Även om en produkt är lätt och trevlig att använda spelar det ingen 

roll om det inte finns ett behov av den så att ingen köper (Vetrov, 2013). 

3.3.1 UX och användbarhet 

Ett vanligt synsätt av UX är att det är lika med användarcentrerad utveckling, vilket innebär i sin 

enkelhet att användbarhet appliceras i utvecklingsprocessen. Emellanåt beskrivs UX även som 

en metod för utveckling av gränssnitt (interface) och interaktioner, där syftet är att tänka på 

användaren under hela arbetets gång (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011). 

Allmänt täcker UX ett synnerligen vidare användningsområde, helheten. Det handlar om ifall 

användarna kommer använda en produkt samt vad som får dem att vilja använda produkten. 

UX handlar även om att få användarna att förstå produkten och hur den kan integreras till att bli 

en del av deras vardag. Det är en viktig förmåga att kunna kommunicera en produkts värde väl 

samt uppmuntra användarna till att fortsätta använda organisationens produkter eller tjänster 

(Axbom, 2011).  
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3.4 Designrollen 

Att bli en framstående designer i allmänhet är en lång och personlig resa. Det är väsentligt att 

utsätta sig för de lärprocesser som leder till en förståelse för hur designers arbetar samt hittar 

ens egna personliga yttring (Nelson & Stolterman, 2012).  

Vid en undersökning av vad som är viktiga egenskaper hos en designer framgick det att bland 

det viktigaste är designintelligens. Designintelligens avser förmågan att kunna skapa ett kreativt 

arbete med avsikt som uppmanar till förändring. Att utveckla en förmåga att reflektera över den 

egna rollen och arbete är att vara medveten om begränsningarna av ens sakkunskap och 

förmåga. Detta är viktigt för att utmana den innehavande kompetensen och att kunna se saker 

ur ett holistiskt perspektiv samt gå in i detalj i olika beståndsdelar beroende på sammanhanget. 

Ytterligare attraktiv egenskap är en känsla för kvalitet och att kunna uttrycka vad det är 

(Löwgren & Stolterman, 2004). Att kunna uttrycka sina tankar och idéer är oerhört viktigt för att 

kunna tydligt argumentera för tagna beslut och förslag till framtidsplaner. 

En talangfull designer bör kunna med avsikt och förnuft (magkänsla) utföra en design som 

tillfredsställer intressenters behov och förväntningar. En duktig designer har därför sällan det 

rätta svaret redo och en tydlig väg att gå, utan är flexibel och förberedd på allt samt redo att 

anta nya utmaningar. Varje uppdrag är en ny möjlighet till att lära sig nya saker och utvecklas. 

Följaktligen gäller det som designer att ha ett gott omdöme, ha självinsikten att lita på känsla 

och vara medveten om när det kan vara nödvändigt att luta sig tillbaka och reflektera kring 

situationen (Löwgren & Stolterman, 2004). Att skaffa sig erfarenhet är väsentligt för att sätta sig 

in i olika designmetoder och lära sig när de olika metoderna lämpar sig. Nyfikenhet är en viktig 

framgångsfaktor för designers. 

Det gäller att hålla koll på vad som händer i samhället, i världen och de trender som uppstår för 

att kunna hänga med i utvecklingen. Vi människor är med och formar teknikens utveckling men 

den formar även oss. Som designer underlättar det om man har ett flexibelt tankesätt och 

välkomnar förändringar då de man designar för kan ha olika värderingar samt skilja sig på så 

många sätt (Löwgren & Stolterman, 2004).   
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3.4.1 UX-designern och dess olika roller 

För att ta fram en framgångsrik produkt bör man kunna förvånansvärt mycket om väldigt många 

saker och ändå är det inte tillräckligt (Norman, 2013). Det behövs utöver det även en duktig 

ledning. Till ett projekt tillsätts i regel ett flertal olika roller, en UX designer kan stå för en eller 

flera av dessa. Vilken typ av roll som tillfaller UX designern beror på typen av projekt och 

sammansättningen av ett team. 

Nedan kommer en lista med de roller som ofta tilldelas en UX designern samt vad de kan 

innebära enligt litteraturen. Tre frekventa roller är:  

• Interaktionsdesigner

• User researcher

• Informationsarkitekt

(Unger & Chandler, 2012).

Det händer att en designer får ta på sig alla tre rollerna men det kan bli väldigt mycket, frågan 
är om det är rimligt att en person tar på sig ett sådant brett ansvar (Unger & Chandler, 2012). 

Interaktionsdesigner  

En interaktionsdesigner är främst inriktade på utformningen av i första hand produkter men 

även tjänster och omgivning med stort fokus på hur de används (Norman, 2013). 

Interaktionsdesigners kan dra nytta av en UX designers kompetens när det gäller insamling och 

precisering av funktionella förutsättningar. Typiska uppgifter en interaktionsdesigner utför kan 

vara att skapa mockups, ritningar och prototyper. Detta med eller utan insikter från 

användarna. De finns de som tar sig an dubbla roller vilket innebär att interaktionsdesigners kan 

även vara UX designers och tvärtom då dessa kompletterar varandra bra. De kan även vara helt 

åtskilda roller och det kan vara svårt att välja vilken man definierar sig med när det finns många 

överlappande eller liknande områden. De interaktionsdesigners som är utövare av UX har ett 

helhetstänk (Axbom, 2011). 

Informationsarkitekt  

En Informationsarkitekt strukturerar upp information för att kunna designa ett lätthanterligt och 

logiskt system. När det kommer till webb- och appdesign skapar en informationsarkitekt 

sitemaps och ser över att kategorier och underkategorier är tydliga och lättnavigerade. En 

informationsarkitekt bör därför ha goda kunskaper kring att analysera samt organisera ett 

myller av information (Unger & Chandler, 2012).   
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User researcher  

En User researcher undersöker slutanvändarna och kommer med värdefulla insikter kring deras 

behov. Undersökningarna tillför även värdefull information om användarmönster och är till för 

att förbättra användarvänligheten av produkter eller tjänster. Undersökningarna kan 

genomföras genom till exempel observationer, utdelade uppdrag eller feedback från 

användarna (Unger & Chandler, 2012).  

Det finns ytterligare yrkeskategorier som vanligen inte förväxlas med UX men som ändå har mer 

eller mindre överlappning med UX designrollen. Dessa yrken är: brand strategist 

(varumärkesstrateg), business analyst, content strategist, copywriter, visuell designer och front-

endutvecklare. Beroende på företag kan dessa kategorier vara uppdelade mellan flera personer 

eller tilldelas en och samma person. Vanligtvis är det vid mindre och nyare företag som en 

person får ta på sig fler hattar (arbeta med flera områden). Det handlar även om den kunskap 

designern besitter och att anpassa denna till projekten (Unger & Chandler, 2012).  

Brand strategist (varumärkesstrateg)  

En varumärkesstrateg ger förslag till positionering och hur detta kan tillämpas i olika projekt. 

Rollen kan också innebära att ha koll på marknaden och bidra med kunskap till marknadsföring 

utifrån insamlade data om marknaden och trender. De kan även vara med och definiera 

målgrupper som är viktiga för projekten (Unger & Chandler, 2012).  

Business analyst  

En business analyst är ansvarig för att identifiera organisationens och projektens affärsbehov 

samt affärsmöjligheter. De tolkar affärsregler och definierar organisationens riktlinjer. I mindre 

team kan den här rollen vara fördelad bland dess medlemmar. Större och mer komplexa projekt 

har ett ökat behov av den här kompetensen (Unger & Chandler, 2012).  

Content strategist  

Yrkesrollen content strategist är ofta underskattad men rollen är viktig. Det handlar om att 

kommunicera varumärkets värde på ett trovärdigt sätt till potentiella klienter. De ser över 

företagets innehåll på sociala medier och andra kanaler relevanta för företagets kunder samt 

ser till att innehållet lever upp till kundernas krav. Förutom att se över det aktuella innehållet är 

de även med i utvecklingen av det befintliga samt nytt innehåll (Unger & Chandler, 2012).  
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Copywriter 

En copywriter är en person som skapar textinnehåll och kallas ibland även reklamskribenter. Det 

handlar om att skriva intressanta texter med ett budskap som fångar folks uppmärksamhet. 

Rollen innebär även en hel del research för att samla in bakgrundsmaterial (Unger & Chandler, 

2012). 

Visuell designer  

En visuell designer utvecklar det som användaren ser och strävar efter att besvara frågan: Ser 

den färdiga produkten bra ut? Den visuella designern bidrar till att stärka organisationens 

varumärke genom att skapa design som förmedlar en känsla och på så vis skapar ett emotionellt 

band till användarna. De är ofta med och tar fram reklamkampanjer och 

marknadsföringsmaterial. Det är lätt att göra misstaget att lägga för mycket krut på det visuella 

och förbise användbarheten (Unger & Chandler, 2012).   

Front-end utvecklare  

Denna roll är starkt förknippad med visuell designer då det handlar om att utveckla det 

användaren tittar på, det visuella. Det som ofta skiljer de två rollerna åt är att en front-end 

utvecklare även ser till att designen fungerar genom programmering. En front-end utvecklare 

förväntas kunna programmeringsspråken XHTML, CSS och JavaScript för att skapa strukturen 

och interaktiva element.  

En visuell designer kan om intresset finns lära sig programmering och någon som endast sköter 

programmering som front-endutvecklare kan lära sig design. Därför kan dessa vara svåra att 

skilja på (Unger & Chandler, 2012).   

I många fall förväntas en UX-designer ha kunskap om väldigt mycket, inom alla delar som 

förekommer i ett projekt. Är det verkligen rimligt att en person förväntas ta ett sådant stort 

ansvar i ett projekt eller vore det ett bättre upplägg om det ansvaret delades upp mellan olika 

personer i projektet (Schmeidel Randall, 2012).  
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Figur 1 nedan är en intressant tolkning av UX och allt kring det som visar på hur komplext det 

kan vara. Det berör ämnen som design, teknik och business. 

Figur 1 The Spectrum of User Experience (Reichenstein, 2009) 
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3.5  Organisationskultur 

En organisationskultur kan ses som ett tankesätt medlemmar emellan som vilar på en 

organisations värdegrund (Schein, 2010). Inom en organisation sker grupperingar men som alla 

tjänar mot gemensamma mål och förutsättningar för att stödja individer och grupperna för att 

fungera ihop som organisation (Almhem, 2014; Denison, 1996). 

Samhället kan representeras som en eller flera organisationer där det är gruppen i 

organisationen som är drivkraften. Det som får koordinationen att rulla på är när en god 

symbios mellan individer och grupper uppnås. Delaktighet, det vill säga kollegialt styre är det 

som skapar resultat medan stark hierarki, det vill säga linjestyrning kan upplevas frustrerande 

för många (Almhem, 2014). 

Kulturen i en organisation är påtaglig i flera avseenden, det handlar om interaktioner mellan 

individerna i form av ordval, tonval, leenden, rörelsemönster och gester. Det sätter atmosfären i 

en organisation. Ordning och reda, arbetsplatsens utformning, klädval, vem som har finaste 

kontorsrummet eller vilka som sitter tillsammans på lunchen bidrar också hur organisationens 

kultur uppfattas. Ytterligare något som påverkar är uppdelningen av ansvar och ägarskap, som 

balanseras upp av förlitande. Alla medarbetare i alla nivåer, funktioner och befattningar har sin 

plats i verksamheten och det man utför för sig själv utför man även för arbetskamrater och 

organisationen (Almhem, 2014). 

En organisation drar sin styrka från dess individers engagemang och identifikation med 

organisationen. Allt byggs inifrån och stor tyngd ligger på att individernas mål och 

verksamhetens mål kan samverka. En engagerad och motiverad medlem är en medlem som har 

accepterat organisationens värderingar och mål samt är redo att lägga ner tid och energi på 

uppdrag åt organisationen. Det bidrar till en familjär, effektiv kultur och att framgången även 

innefattar yrkesstolthet, arbetsglädje och goda resultat. Denna organisationskultur är märkbart 

effektiv, förhållandevis billig och svårt för andra organisationer att kopiera (Almhem, 2014). 

3.5.1 UX-mognad 

Expansionen och mognaden av UX har lett till att organisationer som är inriktade på utveckling 

av mjukvara och tekniska produkter har antagit ett mer användarcentrerat förhållningssätt att 

arbeta på (Fraser & Plewes, 2015). UX-mognad går ut på att ha ett starkt engagemang för 

användarupplevelsen och förstå sig på användarnyttan. Organisationer som har nått en högre 

UX-mognad har förstått värdet av detta (Feijó, 2010). Fokus på och tillämpning av UX har varit 

en viktig faktor för succén bland företag som Google, Spotify och Apple. Trots att detta idag 
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blivit allt mer välkänt i den digitala industrin finns det ännu många organisationer som inte 

implementerat UX som en väsentlig del i deras värderingar och utveckling. Genom att 

undersöka en organisations UX-mognad blir det märkbart hur pass etablerat användarfokus och 

UX är inom denna (Fraser & Plewes, 2015). UX-mognad kan hjälpa företag med 

organisationsproblem och att skapa fantastiska produkter (Vetrov, 2013). 

Vilket steg av UX-mognad en organisation har uppnått kan variera kraftigt och det finns en del 

faktorer som bidrar. Det kan handla om en väldigt begränsad budget, hastiga förändringar i 

konceptet eller tidspress på att släppa en produkt (Vetrov, 2013). Vad de anställda besitter för 

kunskap och erfarenhet har effekt på UX-mognaden. Hög UX-mognad innebär ett tillämpat och 

en användarcentrerad strategi som påverkar alla delar av utvecklingsprocessen medan en låg 

UX-mognad är raka motsatsen (Sauro, Johnson & Meenan, 2017; McAllister, 2018). 

3.5.2 Att mäta UX-mognad 

När UX-mognaden hos en organisation ska mätas är det ett par faktorer som påverkar 

(McAllister, 2018). Hur en organisation sköter deras verksamhets processer och investeringar 

inom flertalet områden som marknadsföring, IT, teknik, produktutveckling med mera har 

inverkan på UX-mognaden. Den uppnådda UX-mognaden påverkar i sin tur organisationens 

prestationsförmåga gällande att få fram en framgångsrik användarupplevelse. 

För att en organisation ska kunna förflytta sig upp till en högre nivå av UX-mognad är det 

essentiellt att ledningen ser nyttan med att satsa på UX. För att lyckas nå en högre UX-mognad 

krävs det en förståelse för verksamheten på djupet, dess tillgängliga resurser och vilka 

begränsningar som finns. Detta är prestationer som behöver ske på organisationsnivå, 

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

Flera organisationer är intresserade av att få veta mer om UX samt hur de kan använda sig av 

det för att uppnå en hög UX-mognad. Första steget i att ta sig vidare med UX är att ta reda på 

vilken mognadsnivå organisationen ligger på och fortsätta bygga därifån (Sauro, Johnson & 

Meenan, 2017). Viktiga verktyg för att ta fram data till mätningen av UX-mognad är enkäter och 

intervjuer. Dessa innehåller frågor som går att koppla till alla de faktorer som nämnts i stycket 

ovan kopplat till UX-mognad inom organisationer. De som är intressant är att få svar från är de 

anställda vid den organisation där mätningen genomförs (Sauro, Johnson & Meenan, 2017). 
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3.5.3 UX-mognadsmodell för organisationer 

Det finns ett antal olika UX-mognadsmodeller som kan användas för att mäta en organisations 

UX-mognad som kan variera lite i utformningen (Vetrov, 2013). De kan vara anpassade för en 

specifik typ av organisation, till exempel spelindustrin eller tjänsteföretag. Det finns dock några 

aspekter som är lika i de flesta fall och det är att mognaden av hela organisationen som bedöms, 

inte enstaka projekt. Den modell som används i den här studien består av åtta steg och är 

framtagen av Jakob Nielsen (Nielsen, 2006A). Dessa åtta steg är de stadier av UX-mognad som 

en organisation kan uppnå och oftast går de igenom alla stegen för att komma upp till en hög 

nivå. Modellen kan användas av utomstående eller av organisationerna själva för att skapa en 

uppfattning om hur de ligger till. Nedan introduceras var och en av de åtta nivåerna i modellen 

som är skapad för att fungera för alla typer av organisationer (Nielsen, 2006A). 

Figur 2 nedan är en visualisering av de 8 stegen av UX-mognad för organisationer. 

Figur 2 Modell skapad av Knight utifrån Jakob Nielsens 8 UX-mognadsnivåer (Knight, 2018)
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Steg 1 

I första stadiet är användaren inte intressant. Inom en organisation där god användbarhet inte 

är uppnådd kan man inte heller förvänta sig en bra användarupplevelse. Finns inte tankesättet 

att användarupplevelsen är viktig är organisationen heller inte redo att introduceras till att 

arbeta med UX. Det måste först uppstå en vilja inom organisationen att utvecklas på den 

fronten för att det ska vara möjligt (Nielsen, 2006A). En så pass låg mognadsgrad av UX är 

relativt vanligt bland organisationer som inte är med på att låta användarna få plats i 

utvecklingsprocessen. Det finns många start-ups som är nya och under press i avseende på att 

ta fram nya produkter och komma in på marknaden snabbt för att sedan rikta om en del av 

fokuset mot utveckling av organisationen. Därav den låga UX-mognaden (Nielsen, 2006A; 

Vetrov, 2013). Ett företag kan få tag på kunskap om UX genom att delta i kurser, evenemang, 

workshops eller anställa personer med erfarenhet inom UX (Carraro, 2014).  

Steg 2 

I steg två har organisationerna insett att det är viktigt att skapa produkter som är anpassade för 

användarna. Produkten ska vara enkla att använda och organisationerna börjar se över designen 

för att göra något åt detta. Problemet här är att designers inte nödvändigtvis utgår från 

användarna utan deras egna förutfattade meningar kring vad som är god design (Nielsen, 

2006A). Det är lätt att fastna här och för att gå vidare till nästa steg måste designern kunna skilja 

på sina egna uppfattningar kring användbarhet och istället nyttja användarnas uppfattning och 

behov förknippade till produkten. En svårighet med att införa ett användarcentrerat arbetssätt 

är att de som är med och utvecklar en produkt är för involverade. Det rubbar förmågan att 

kunna se produkten från användarnas perspektiv (Nielsen, 2006A). För att enklast sätta sig in i 

användarnas behov är en början att utvecklare och designers får observera användarna i deras 

naturliga miljö samt genomföra användartester. I användartestet kan de låta de tänkta 

användarna använda produkten som utvecklas (Carraro, 2014) 

Steg 3 

I steg tre har organisationen insett att designers inte nödvändigtvis har så bra koll på 

användarna som det kan verka. Designers och användare har inte samma uppfattning om vad 

som är enkelt att använda men oavsett steg så ligger tyngden för designval fortfarande på 

designerns uppfattning då människor tenderar att sätta sin egen uppfattning i fokus.  

Även om designers är medveten om kunskapen kring att involvera användare så är det sällan de 

som samlar in användbara data från användarna (Nielsen, 2006A). Det som händer i det här 

steget är att några designers börjar ta in användarna i utvecklingsprocessen och utför mindre 

tester på få användare. UX är här ännu inte ett etablerat ämne inom organisationen och därför 
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tilldelas ingen specifik UX-budget. Det som tar organisationen till nästa steg i modellen är att ett 

projekt som involverat UX gett bra resultat så att organisationen ser värdet i det. 

Steg 4 

Det stora lyftet från förra steget till steg fyra är att det nu finns en dedikerad UX-budget. Den 

läggs oftast på något specifikt som ett användartest eller utvärdering i ett senare skede av 

projektet. Det är dock mycket effektivare att ha dessa i uppstarten av ett projekt. Här jämförs 

fortfarande produkterna som tas fram med produkter som inte har något inslag av UX alls och 

då syns en tydlig förbättring. För att nå steg fem är det bara att fortsätta samla på sig och lyfta 

fram lyckade projekt där UX visat sig vara en framgångsfaktor (Carraro, 2014; Nielsen, 2006A). 

Steg 5 

När en organisation når det femte steget kan de säga att de har ”klarat det”. I det här steget 

tilldelas UX en större budget att röra sig med men finns fortfarande rum för förbättring. Vid det 

här laget har organisationen anställda som jobbar specifikt med UX, ofta en UX manager som 

har ett litet team. Det är managern som får bestämma hur budgeten ska delas upp till projekten 

(Nielsen, 2006B). Fokuset ligger fortfarande på användartester vilket fortfarande främst 

används i ett senare skede i projekten. Däremot sker en förändring i metodiken, den utvecklas 

allt eftersom teamet lär sig av varandra. Guidelines inom företaget utvecklas vilket är ett tidigt 

skede till den mer systematiska användbarhetsprocessen vilket leder till nästa steg (Nielsen, 

2006B).     

Steg 6 

I steg sex är UX inte längre något som kastas in hastig i slutet av utvecklingen utan 

organisationen har börjat använda sig av en användarcentrerad process där UX finns med 

genom hela utvecklingen. Användarstudier utförs i ett tidigare skede innan någon design utförs. 

Organisationen har oftast även ett föredraget designmönster de följer.  Med en 

användarcentrerad utvecklingsprocess medföljer även nya centrala verktyg som 

pappersprototyper, utvärderingar och användartestning. Organisationer har ofta i det här steget 

även tagit fram någon form av kontrollverktyg för att se så att UX delen uppnår organisationens 

satta krav innan produkten lanseras på marknaden. I det här skedet har användaren och UX fått 

en plats bland organisationens grundvärderingar (Nielsen, 2006B). 
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Steg 7 

Den stora skillnaden från steget innan är att tidig research kring användarna blivit allt mer 

framträdande. Det finns användardata till varje steg i utvecklingsprocessen och väldefinierade 

användbarhetsmål att nå upp till för att produkten ska få släppas. Organisationen börjar 

använda den insamlade datan som grund för att bestämma vad som bör utvecklas framöver. 

Detta steg kan vara slutmålet om organisationen känner sig nöjd. Att förflytta sig till steg åtta 

kräver stor ansträngning och en enorm expertis inom UX som tar många år att uppnå (Nielsen, 

2006B).  

Steg 8 

I steg åtta har organisationen blivit ett med UX. UX finns med i alla beslut inom organisationen 

och styr vilka projekt som bör investeras i. Organisationens strategi baseras på UX och påverkar 

även hur saker upplevs inom organisationen miljö. Det är då som organisationerna har uppnått 

UX nirvana som är det sista steget (Nielsen, 2006B). 

Ovannämnd UX-mognadsmodell fungerar som en översiktlig ram för att kunna se var 

organisationens UX-mognad ligger i dagsläget samt riktlinjer för att klättra uppåt, men den 

utvecklingen kan se olika ut och är därför unik för varje organisation. Olika organisationer har 

olika utgångsläge eftersom tillgång till resurser, processer och prioriteringar ser olika ut för alla 

(Vetrov, 2013; Carraro, 2014). Organisationer behöver ta sig igenom alla stegen från ett till åtta 

men om det i start-ups finns personer med kunskap om UX är det möjligt att börja från ett 

högre steg (Nielsen 2006A; Nielsen 2006B).  

3.5.4 Mognaden av organisationer 

Det går även att tala om organisationers mognad som i det här fallet delas upp i tre delar: den 

operativa, taktiska och strategiska. Det finns en till nivå utan UX som kallas kaos. Nivån som 

benämns kaos innefattar arbete som är slumpmässigt där det ligger stort fokus på det visuella 

och inte användbarheten (Vetrov, 2013). 
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Figur 3 nedan visar de olika stegen av mognad av organisationer enligt Yury Vetrov. 

Figur 3 Design Management Patterns & DesignOps (Vetrov, 2013) 

För att uppnå den strategiska nivån, som är den högsta, behövs tre kärnelement. Dessa tre 

element utgörs av resurser, processer och prioriteringar. Det ultimata hade varit om UX ansågs 

vara en grundsten i alla organisationer (Vetrov, 2013; Bengtsson & Kalling, 2012).   

3.6  UX och hållbarhet 

Något mer som är mer aktuellt än någonsin är hållbarhet och hur man kan få med det i allt vi 

människor gör. I det stora handlar det om att förändra beteenden hos oss människor och UX 

satt i rätt sammanhang kan vara ett verktyg som kan göra mycket nytta. 

Genom bra design kan designers, ingenjörer och andra involverade förmedla information som 

vägleder människor till bättre val. Till exempel vid val av transportmedel som det Idag finns 

flertal att välja mellan. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras utvalda, relevanta delar från intervjuerna på ett strukturerat och 

kategoriserat sätt.  Resultatet från enkäten om UX-mognad presenteras här med.  

Resultatet av intervjuerna har knutits ihop i en kombination av citat och sammanställning av 

delar av samtalen. 

4.1  Deltagare 

I första delen presenteras information om deltagarna i form av hur länge de har arbetat med 

något UX-relaterat, nuvarande och tidigare yrkestitlar, utbildningsbakgrund samt antal anställda 

vid respektive företag. Antal anställda står med för att visa på ungefär hur stora företagen är. 

Siffrorna är ungefärliga för att inte avslöja för många detaljer om företagen. 

I tabell 1 som börjar på sida 29 representeras varje deltagare av en bokstav för att de ska hållas 

anonyma. 

Deltagandes tidigare yrkesroller kan ha varit på samma eller annat företag. För majoriteten har 

tidigare yrkestitlar varit vid ett annat företag än där de jobbar nu. 

Då dessa yrkestitlar många gånger inte översätts till svenska kommer titlarna att vara blandat på 

engelska och svenska. 
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Figur 4 nedan visar hur länge varje deltagare har arbetat med UX. 

Antal intervjudeltagare: 18 personer 

Antal års erfarenhet inom UX: 

Figur 4 Statistik erfarenhet UX 

Något som är intressant är att de som jobbat runt 20 år inom UX hade tidigt i sin karriär någon 

gång yrkestiteln usability specialist, usability architect eller usability designer. 
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Figur 5 nedan visar vilken nivå av utbildning inom UX deltagarna har. 

Figur 5 Statistik utbildningsbakgrund 

Bland de som hade en master var det antingen i interaktionsdesign, HCI eller 

kognitionsvetenskap. En hade en master i systemteknik. Två deltagare har gått en 

viderautbildning som ges vid yrkeshögskolor i ledarskap som då har krav på tidigare erfarenhet. 

Det visade sig att de flesta med master hade läst interaktionsdesign och att några av dessa 

innan läst till industridesigners (konstnärlig och ingenjörsvarianten). 
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Nedan i tabell 1 visas en övergripande sammanställning över de 18 personer som intervjuats.

Tabell 1: De intervjuade personerna.

Yrkestitel Antal anställda Tidigare yrkestitlar 

A UX Lead 500 Senior UX Designer, Interaktionsdesigner 

B User Interaction Designer 48 500 UX Lead, UX/UI-designer och front-end 

utvecklare  

C Head of UX and Graphic 

Design 

50 UX Designer, Interaktionsdesigner 

D Corporate UX Coordinator 8 500 UX Designer 

E Customer Experience 

Designer 

14 000 Senior UX Designer, Interaktionsdesigner, 

Usability Specialist 

F Tjänstedesigner 1 600 Senior UX Designer, Digital Designer 

G Associate Product Designer 4 200 UX Designer, UI Designer 

H UX Design Konsult 650 Senior Visual/UX Designer, Visual Designer 

I UX and Service Design Lead 6 000 UX Lead 

J Head of Design and 

Communication 

140 UX Design Director, Senior interaktionsdesigner 

K Digital Designer Samma som A Web Designer 

L UX Designer 20 400 UX/Tjänstedesign Konsult, UX och 

Interaktionsdesigner, Usability Specialist 

M Tjänstedesigner och digital 

strateg 

2 300 Senior UX Designer, Interaktionsdesigner 

N UX Lead Samma som A Senior UX Designer, Interaktionsdesigner, 

Usability Designer 

P Team Manager UX 1 250 UX Manager, Senior interaktionsdesigner, 

Usability Architect 

Q UX Director 70 UX Designer, Interaktionsdesigner 

R Digital Designer 350 Praktikant Interaktiv Design 

S UX Strateg 90 Ingen annan tidigare yrkesroll inom UX 
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Tabellen ovan visar att 12 av 18 av de intervjuade har vid något tillfälle haft titeln 
interaktionsdesigner, tidigt i deras karriär.  Tabellen visar också att det finns en stor variation 
gällande yrkestitlar men att alla anser att UX är en stor del av dess yrke eller enbart det de 
arbetar med.

4.1.1 Företagen 

Intervjudeltagarna i den här studien kommer från ett antal olika företag som erbjuder olika 

typer av digitala tjänster eller produkter. Denna typ av företag är ofta mer insatt i UX vilket gör 

intervjuerna extra intressanta då de jag fått tag på oftast har lång erfarenhet inom UX. 

Nedan presenteras kort vad dessa företag jobbar med. 

Flertalet av dessa företag är byråer av olika slag (digitala, reklam, design) eller IT-konsultbolag. 

Dessa företag erbjuder bland annat:  

• Digitala låstjänster

• Taxitjänster likt Uber

• Marknadsföringstjänster

• Spel i form av lotterier eller pusselspel för mobil, surfplatta och dator

• Informations- och kommunikationsteknik för sjukvården

• Digital reklam

• Digitala banktjänster (betala fakturor, hantera lån och saldo med mera)

• Programvara, inköps- och butiksdatalösningar

• Online-musiktjänst som ger möjligheten att kunna lyssna på strömmad musik och

poddar

• Specialistkunskap gällande strategier för nya digitala affärsmöjligheter

Dessa företag anses jobba inom ämnena design, teknik och business. Ser vi tillbaka på Figur 1 på 

sida 18 kan vi se att de jobbar mer eller mindre med alla spektrum av UX-design. 
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4.2 UX och UX-rollen 

Den första frågan som ställdes till intervjudeltagarna följt efter antal års erfarenhet samt 

utbildningsbakgrund var vad UX innebär för just dem. Några svarade att UX är en 

utvecklingsmetod, ett tankesätt, en designmetod eller ett synsätt. Det kan vara svårt att sätta 

ord på. Citaten nedan är ett urval från svaren på vad UX innebär. 

”UX är även en konsekvens av en produkts design i användande”  

”UX är fokus på hur produkten upplevs och används av målgruppen.” 

”Det kan vara många saker beroende på från vilken vinkel man ser det.” 

”UX var en gång i tiden entydigt med användarvänlighet men har idag skiftat lite från 

användaren till att även inkludera affärsmål.” 

En annan fråga alla fick svara på var vad de idag hade för yrkestitel samt vad de hade för 

yrkestitlar tidigare i karriären som är relaterat till UX. Där dök några olika intressanta titlar upp 

som intervjudeltagarna fick gå lite djupare in på. Några av dessa var digital designer, corporate 

UX coordinator, product designer, digital strateg och UX strateg. 

Var och en fick berätta vad deras yrkestitel innebär och hur UX yttrar sig i deras arbete. 

Eftersom det finns en del förutfattade meningar om att de som jobbar med UX också 

programmerar fick de även svara på det.  

Digital Designer   

En intervjudeltagare definierade sin roll enligt, 

”Min yrkesroll innehåller allt från att skapa varumärkesbyggande profiler, digitala strategier, 

wireframes och den slutgiltiga designen.  UX är något jag har med mig genom hela projektet. 

Det handlar om att slutprodukten ska vara lätt och trevlig att använda.”  

En annan intervjudeltagare med samma yrkestitel definierade sin roll enligt, 

”Rollen digital designer innebär att man arbetar med flera delar i utformningsprocessen av en 

digital produkt eller tjänst. Det kan handla om typografi, animering, UX, redigering av bilder, 

konceptutveckling, enklare programmering med mera. Här får ofta intresset styra, vissa kanske 

riktar in sig mer på programmering medan andra tycker animering är roligare.” 

Hen fortsätter, ” Däremot handlar en digital designers arbete aldrig om sig själv utan om att 

berätta en story och skapa en resa för användarna. Design är inte bara “snyggt att se på”. 

Användarvänlighet är prio ett som i sin tur bidrar till ökad försäljning och därmed tillväxt för 

företaget.” 
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Ingen av dessa två kan programmera men säger att det finns vissa digitala designers som kan 

det. Det har mycket med intresse att göra och är alltså inte nödvändigt, det finns utvecklare som 

endast jobbar med programmerare som man lämnar över till annars. 

Corporate UX Coordinator 

”Min roll innebär att jag jobbar mer strategiskt och innefattar designkonsultation, research, 

prototypande, presentationer och att ta fram designstrategier.” 

Personen i fråga har läst programmering under sin utbildning men anser sig inte vara bra på det. 

Hen säger att det är bra att förstå sig på det åtminstone så att man lättare kan prata med 

utvecklare och få en uppfattning om den delen i ett projekt.  

Associate Product Designer 

”Jag är relativt ny i min roll och har fått lära mig om väldigt mycket. Jag har fått lära mig om 

animering, prototypande, programmering, research, UI, UX, psykologi och affärsstrategi. Innan 

kunde jag inte programmera utan var mest insatt i UI. Det är roligt att kunna skapa designen och 

få den att funka.” 

Hen säger att kunna programmera inte är ett krav men att det helt klart är en fördel att kunna. 

Digital Strateg 

”Min roll som digital strateg är att se till så att alla på kontoret har ett digitalt tänk i det vi gör. 

Jag har många kollegor som är duktiga och kan det digitala men jag finns till som stöd för de 

som behöver det. Jag är även trendspanare och ser till att alla håller sig uppdaterade om det 

senaste som händer inom det digitala. Jag håller interna föreläsningar och ger privat 

handledning i olika verktyg. ”  

Personen säger att hen inte kan programmera och att det i hens fall inte heller är nödvändigt. 

UX Strateg 

”När man börjar jobba där jag jobbar nu får man välja sin egen titel så jag valde att kalla mig UX 

strateg. Det jag främst jobbar med är mycket gränssnitt, vad händer när man trycker på en viss 

knapp och hur ska detta utformas. Jag gör wireframes och sedan skickar jag vidare till 

utvecklarna som sköter programmeringsbiten. Jag jobbar även mycket med 

verksamhetsutveckling.” 

Hen säger även att hen inte kan programmera men har viss förståelse för det. Det sköter i första 

hand programmerarna men finns intresse så får man absolut sköta det med. 
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De ”rena” UX-rollerna: UX Lead, UX Designer, Head of UX and Graphic Design 

En deltagare som med UX Designer som yrkestitel berättar att hen från början jobbat som 

visuell designer i reklambranschen. Anledningen till att hen bytte till UX är att hen inte fann det 

intressant att designa utan att ha någon större tanke bakom det hela. Den stora förändringen i 

hens roll är att hen numera designar för mobilspel och har mycket kontakt med användarna. 

Hen har även bytt ut begreppet visuell design mot UI (User Interface). 

En annan deltagare som har yrkestiteln UX Lead berättar att hen i början jobbade mycket 

hands-on med UX för webb men säger att rollen har skiftat mer åt det strategiska hållet. Idag 

jobbar hen mycket med innovation, tjänstedesign och konceptuell design. 

En tredje deltagare börjar med att berätta att hen är den enda på företaget som jobbar med UX. 

Hens yrkestiteltitel är Head of UX and Graphic Design. Hen utför användarundersökningar och 

tester, tar fram underlag till en produkt som ska utvecklas och gör sedan designen som är 

grafisk design-delen. Hen håller även på och lär sig programmera och levererar ibland egen 

färdig kod annars skickar hen vidare till programmerarna. Det är väldigt mycket för en person 

och det går inte alltid att lägga så mycket tid på alla delarna som hen skulle vilja. 

Som tidigare nämnt i teoridelen ligger UX och interaktionsdesign väldigt nära och blandas ofta 

ihop. Därför har en följdfråga till de deltagare som angett att de primärt jobbar med UX men 

tidigare haft yrkestiteln Interaktionsdesigner varit hur de uppfattar att interaktionsdesign skiljer 

sig från UX-rollen.  

En intervjudeltagare säger att interaktionsdesigner ofta jobbar med fysiska produkter och man 

skulle kunna säga att det är IoT (Internet of Things) som fokuset främst ligger på. Hen lyfter ett 

exempel från skoltiden då hen läste en master i interaktionsdesign och berättar om en produkt 

de fick bygga. Produkten var ett vardagsrumsbord men en interaktiv bordsyta som fungerade 

som fjärrkontroll till teven. Många som hen läste mastern med hade en bakgrund som 

industridesigners. 

Två andra deltagare har inte märkt någon större skillnad, utan anser att man i stort sett gör 

samma saker. En påpekar att företaget som anställer inte alltid har koll på skillnaden och sätter 

en yrkestitel de tror passar men egentligen skulle det lika bra kunna vara en UX-titel. 

En annan deltagare säger att interaktionsdesign är en del av UX. Hen säger att UX är 

interaktionsdesign men också så mycket mer. UX tar hänsyn till helheten av allt kring en 

upplevelse mellan produkt och användare. Interaktionsdesigners tittar mer specifikt på 

interaktionen mellan användare och ett system samt hur information ska presenteras för att 

göra den så lättförståelig som möjligt. Här finns dock visst överlapp med 

informationsarkitekterna. 
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Ytterligare en följdfråga till samtliga deltagare var hur de tänker kring att det finns så många 

olika yrkesroller där man påstås jobba med UX.  

En svarar att många verkar kasta in UX i alla möjliga yrkestitlar idag. Bland det senaste verkar 

vara att döpa om titeln copywriter till UX writer för att personen ingår i ett UX team. De gör 

egentligen samma sak, skriver säljande texter. 

En annan poängterar att det kan vara något väldigt bra. UX behöver inte nödvändigtvis vara en 

egen yrkesroll utan kan vara en beståndsdel av en annan yrkesroll. Hen tror att alla typer av 

yrkesroller kan dra fördel av att ta till sig ett UX-tänk. 

4.2.1 UX-rollen i förändring 

Något som är väldigt intressant är att bland de som har jobbat inom UX längst, runt 20 år, har 

alla någon gång under sin karriär haft en yrkestitel som innehåller ”usability”. Då de har varit 

med från början, så tidigt som år 1996, då UX sägs ha tagit fart blir det extra intressant att höra 

hur de har upplevt att deras yrke förändrats fram tills idag. 

En av deltagarna som har över 20 års erfarenhet av att jobba med användarna berättar att hen 

först jobbade som usability specialist och att det då främst handlade om att utföra olika tester 

med användarna. Denna roll har sedan i stort sett försvunnit och ersatts med UX som är mer 

komplext. 

En av intervjudeltagarna säger att det händer väldigt mycket gällande UX, på bara några år kan 

det se väldigt annorlunda ut. Förr behövde man alltid förklara vad man gjorde och argumentera 

för varför UX-relaterade insatser är nödvändiga, hur UX kan boosta lönsamheten och sen det 

eviga stridandet för att komma in i projekten redan från uppstarten. Idag har 

användarupplevelsen blivit en del av försäljningen, det har bidragit till att man inte längre måste 

förklara sig i samma utsträckning. Hen tycker att det är väldigt skönt att UX blivit så etablerat på 

senare år.  

En annan deltagare säger att det har varit en lång väg mot att uppnå högre UX-mognad och att 

få andra att förstå dess nytta. En svårighet har varit att få ner de väggar som existerat mellan UX 

designers och andra yrkesroller som utvecklare, marknadsförare och designers. Det har varit en 

lång process där hen behövt smyga fram och långsamt få in ett samspel och en förståelse för 

vad UX kan tillföra. 

Ytterligare en deltagare har upplevt svårigheter med att behöva slåss för varje projekt och varje 

gång har det varit en kamp att skapa en förståelse i de olika projektgrupperna. Idag förstår man 

värdet av UX på ett helt annat sätt även om det fortfarande finns brister. 
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Eftersom UX sägs ha först använts av HCI-communityn så var det framförallt fokus på teknik. Till 

en början fick man ett försteg bland konkurrenterna om man hade en unik funktion men idag 

har utvecklingen gått framåt så pass att det inte längre räcker. Det blir alltså ännu viktigare med 

gränssnittet och användarupplevelsen för att lyckas.   

Hen tillägger att det tidigare mest var de som utbildat sig till programmerare eller 

dataingenjörer som jobbade med UX. Det var väldigt vanligt att man förväntades kunna 

programmera. En del har kommit in med bakgrund inom grafisk design, psykologi eller 

kognitionsvetenskap och har sedan skolat om sig via enstaka kurser. Men idag blir det allt 

vanligare att man stöter på de som gått en treårig utbildning eller master med stort fokus på UX. 

Flera deltagare med ett stort intresse för det visuella berättar att en snygg design även är 

jätteviktigt. En deltagare med bakgrund som dataingenjör och flera år inom UX berättar att allt 

fler designers jobbar inom UX tillsammans med ingenjörer. Det var inte lika vanligt att designers 

fick en stor plats i utvecklingen, de togs in i slutet för att fixa till designen lite snabbt men finns 

idag med i större utsträckning som en medlem i teamet. Att designers och ingenjörer jobbar 

mer axel mot axel bidrar till utbyte av kunskaper och en mix av de två skilda områdena. 

Något som även flertalet deltagare uppmärksammar är att designprocesser och UX-processer 

har mycket gemensamt samt visat sig vara väldigt framgångsrika inom mer tekniska projekt. 

Processer inom teknik tenderar annars att vara mer strikta. 

Tekniska förändringar är något som har varit enormt märkbart. Till och med för någon som har 

jobbat inom UX i endast 10 år har till exempel mobiltelefonerna genomgått stora förändringar 

och är idag extremt komplexa med en uppsjö olika funktioner. VR (Virtual Reality) har blivit 

väldigt populärt och allt vanligare att privatpersoner har hemma. Det gör att UX måste anpassas 

efter detta. Det är en roll som förändras snabbt och det är oerhört viktigt att man håller sig 

uppdaterad. 

En deltagare berättar att, ”En UX-designer kan idag specialisera sig på VR-system, det är en helt 

ny förgrening av UX som tillkommit på senare år.” 

En annan deltagare berättar att när hen blev intresserad för UX cirka 10 år sedan var det enklast 

att komma in via programmering. Hen började sin karriär som programmera och gick långsamt 

över till att endast jobba med UX. Så ser det inte riktigt ur längre, det blir allt vanligare att 

personer börjar jobba med UX med helt annan bakgrund. 
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4.3  UX-mognaden av företag och organisationer 

Figur 6 nedan är en visualisering av resultatet på enkäten om upplevd UX-mognad bland företag 

i Stockholm och Göteborg. Viktigt att ha i åtanke här är att resultatet genererats utifrån 25 

enkätdeltagare och kan endast visa på hur det ser ut i dagsläget. En mätning i större omfattning 

skulle kunna generera ett annorlunda resultat. 

Figur 6 Egen visualisering utifrån resultat från enkät, Jakob Nielsens 8 steg av UX-mognad 

Av de 25 personer som svarat på enkäten deltog även 11 på intervju. 

Det är väldigt positivt att ingen verkar tvär mot UX men samtidigt bör man ha i åtanke att dessa 

typer av organisationer och företag allmänt tenderar att ha en högre UX-mognad. 

Det som blir mer tydligt här är att det generellt finns en hög UX-mognad men att en större UX-

budget skulle behövas. Enligt Jakob Nielsens modell så kan ett företag säga att de har lyckats 

med UX när de nått upp till steg 5 och än så länge är det många som inte nått dit men ändå 

ligger nära. 

laslot
Markering
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En deltagare kommenterar att om en organisation har en låg UX-mognad så ses UX ofta som 

något extra till ett projekt och alltså inte som en ingående del. Det är då oftast svårt att vara 

med och påverka så mycket som en egentligen skulle vilja. 

Om UX-mognaden däremot är hög säger en deltagare att istället för att anpassa de gamla 

processerna för att få med UX skapar man nya utifrån den verksamhets- och användarnytta man 

vill uppnå. 

Då många som svarade på enkäten även deltog i intervju fick de en följdfråga på varför de tror 

att vissa företag inte lyckas med UX-mognaden. 

En deltagare berättar att många digitala företag är relativt nya och har helt enkelt inte nått en 

hög UX-mognad eftersom de har en begränsad budget för hela företaget. De har heller inte 

möjligheten att anställa så många personer med olika kompetenser i det skedet. 

En annan deltagare trycker lite extra på att det är modernt att jobba med UX i denna bransch, 

tittar man utanför på andra typer av företag så är UX-mognaden generellt väldigt låg. 

4.3.1 UX-mognaden och dess på verkan på UX-rollen 

Följande frågor ställdes till alla som deltog i en intervju: Hur upplever du UX-mognaden i det 

företag där du jobbar? Hur har UX-mognaden sett ut under de åren du varit yrkesverksam inom 

UX?  

Flertalet intervjudeltagare poängterar är att det har skett en hel del med UX-mognaden de 

senaste åren. Allt fler är medvetna om varför UX-designers är viktiga och att jobba med UX kan 

göra stor skillnad.  

En deltagare säger, “Jag skulle säga att de senaste 10 åren har UX-mognaden ökat starkt. Det 

ifrågasätts inte längre i samma utsträckning.”  

På företag där UX-mognaden är hög finns insikten att med UX kan man ta vara på pengar och 

utveckla bättre produkter. 

Flera intervjudeltagare resonerar att det förut inte fanns samma förståelse och kunskap om 

värdet med UX som man har idag.   

En intervjudeltagare säger att förut var företagen inte speciellt intresserad eftersom de inte 

förstod vad de skulle med UX till och såg det mer som en onödig extra kostnad. Idag ifrågasätter 

man istället många gånger varför en UX-designer inte finns med. Det har skett en stor skillnad 

bara de senaste fem åren. 
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En intervjudeltagare som jobbat i både mindre och större företag berättar att vid ett mindre 

företaget hen jobbade vid hade ledningen inte så bra koll på vad UX egentligen innebär. Hen fick 

helt enkelt forma sin roll relativt fritt men som ensam UX designer på företaget saknade hen att 

ha någon att bolla idéer med. Det kunde även vara tungt att vara den enda UX designern då det 

innebar att hen fick sköta väldigt mycket själv. 

Hen säger att, ”Det är svårt att bli väldigt bra på mycket, därför behövs det ett helt team så man 

kan få chansen att specialisera sig på en specifik del.”  

Majoriteten deltagare anger att det blir betydligt lättare om man arbetar i ett team som har en 

medel eller hög UX-mognad. Ifall UX-mognaden är väldigt låg gäller det att vara pedagogisk och 

att lägga in en enorm arbetsinsats. 

”Eftersom jag har en konsultroll möter jag flera olika kundföretag där UX-mognaden kan skilja 

stort. Vissa är väldigt insatta och jobbar med processerna samt strukturerna, medan andra 

uppfattar UX som endast yta som går fixa snabbt.” 

UX-mognad innebär för en av deltagarna att ledningen har förstått hur viktigt det är att lyssna 

på sina kunder då det i högsta grad har inverkan på affärerna.  

”Inom IT-världen har det varit så lätt att bli framgångsrik att man inte behövt fokusera på 

användarna. Nu är det inte så längre och många företag har börjat inse det, den insikten är en 

ökad UX-mognad. Trots det så har de flesta företagen fortfarande en relativt låg UX-mognad och 

ju högre de når desto lättare blir det för företagets anställda att jobba med UX.” 

En annan intressant aspekt som dök upp under intervjuerna är att många företag börjat 

använda sig av ett designtänk (design thinking) då de insett att det genererar bra resultat. 

4.4  Från användarfokus till fokus på affärsnyttan. 

En UX-designer idag fokuserar inte längre endast på användarna, utan det har skiftat till att dela 

plats med affärsnyttan. De behöver även se över vad företagets önskar uppnå och projekten bör 

sedan utformas för att hjälpa förtaget ta ett steg i den riktningen. Det innebär att UX-designers 

numera även jobbar med företagets visioner, strategier och framtidsplaner. Många aktiva inom 

UX har märkt att de får jobba alltmer strategiskt. 

En deltagare berättar att mycket kretsar kring att ta fram idéer till aktuella behov samt att 

identifiera hinder. 

“Aldrig tidigare har jag arbetat så lite, icke digitalt som nu.” säger en deltagare vars yrkesroll har 

skiftat från en praktisk roll till en mer strategisk.   
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En intervjudeltagare tillägger, ”UX-rollen går allt mer mot managementkonsult-hållet. Man 

arbetare allt mer nära med marknadsförings- och säljteamen, men även de som jobbar med 

affärsutveckling. Frågor tas upp högre upp i ledningen och det märks att UX har kommit djupare 

in i organisationen på ett annat sätt än tidigare.” 

Hen tycker det är roligt att UX har fått en större plats i företaget och att många ledare skulle 

använda sig av UX med stor fördel. De har väldigt många bollar i luften och lite UX-tänk skulle 

kunna vara till stor hjälp. 

Fler deltagare nämner att de inte längre bara står på användarens sida utan att de tittar minst 

lika mycket på affärsnyttan.   

En deltagare delar med sig att, “Det handlar fortfarande om att skapa en upplevelse för 

användarna men det behöver kanske inte vara endast på användarens villkor. Istället försöker 

jag utmana användarna lite.” 

Majoriteten anser att det var större fokus på användarna och kunder förut men så ser det inte 

riktigt ut idag. En deltagare berättar att numera finns ett tydligt fokus på affärsvärdet, 

användarvänlighet, att det ska vara trevligt och lätt att använda var mer centralt förr. 

4.5 UX framtid 

Idag har UX börjat ses mer som ett förhållningssätt istället för ett eget yrke eftersom allt fler 

inom andra yrkeskategorier har börjat ta med inslag av UX i sitt arbete. Vad händer med UX om 

alla börjar använda sig av det? 

En intervjudeltagare anser att UX inte längre bör ses som ett yrke utan mer som en attityd eller 

ett förhållningssätt alla borde ha med i organisationen. Oavsett vilket område man jobbar inom 

kan alla dra nytta av att applicera UX-tänket på det för att bidra lite till användarupplevelsen.   

Ett företag som säljer produkter har till exempel vanligtvis en kundtjänst och den påverkar även 

till upplevelsen om kunden behöver komma i kontakt med den. 

Tittar man på yrkestitlarna finns en uppsjö av olika, vissa är mer specifika medan andra kan vara 

mer eller mindre samma sak. Det tillkommer nya varianter av UX-titlar då och då. 

En deltagare berättar att på företaget hen jobbar, har man valt titeln interaktionsdesigner, 

ingen har en UX-titel. Företaget anser att UX är en del av yrket och inte yrke i sig självt. Hen 

tydliggör att på ett annat företag benämns rollen som UX-designer eller tjänstedesigner men 

innefattar i stort sett samma uppgifter. När det kommer till titlar så finns det många och ofta 

handlar det om hur designern väljer att jobba eller hur företaget uppfattar rollen.  
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En intervjudeltagare diskuterar vidare om jobbannonser, man måste söka på en massa olika 

sökord för att få den stora bilden av de jobb som finns tillgängliga. UX känns i dagsläget ännu 

som en relativt ung yrkesroll, en yrkesroll som inte riktigt har funnit sin plats än.  

En annan intervjudeltagare förutspår, ”UX-rollen känns splittrad och jag tror den kommer 

fortsätta splittras ännu mer.”   

Hen fortsätter och berättar att för flera år sedan fick hen och två till UX-ansvariga se till att UX 

blev en del av utvecklingen samt involvera projektledare och utvecklare i den processen. Idag 

jobbar hen vid ett företag som uppnått en hög UX-mognad där UX är en del av de flestas arbete. 

Alla är från början med på varför UX behövs och vad det innebär. 

En annan deltagare inflikar att man idag är mer tvärvetenskapliga och inkräktar allt mer på 

varandras områden, inte bara inom UX-relaterade yrken. Men hen ser det som något positivt då 

det skapar en större förståelse och genererar i det hela bättre slutresultat. 

En annan intervjudeltagare är inne på liknande spår, “Jag tror att det kommer att differentieras 

ännu mer och det kan jag se bara i mitt team, de flesta jobbar med UX men ingen gör samma 

sak.”   

Eftersom UX blir allt vanligare och är väldigt brett tror en deltagare att det blir orimligt att en 

person ska ta på sig hela rollen. Det kommer att bli en större uppdelning vilket leder till att man 

specialiserar mig inom ett visst område mer.  

En deltagare säger, ”Jag skulle tycka det var jättebra om man kunde börja dela UI och UX mer då 

de inte alls är samma sak men blir ändå alltid totalt ihopblandade.” 

UI handlar om att skapa den visuella biten, hur till exempel en hemsida eller app ska se ut och 

UX kan vara bra underlag som den anpassas efter.  UX täcker så många olika typer av 

kunskapsområden och alla kan inte bli bäst på allt. Vissa kommer inte vara jättebra på att 

designa för webben eller mobiltelefoner, vissa kommer inte att vara jättebra mot kunder eller 

mot användarna, det kräver olika typer av kompetens. Det ena berör behoven och det andra är 

hur dessa behov uppfylls.  Men deltagaren anser också att om man vill jobba brett eller inrikta 

sig på en specifik del bör vara upp till en själv.  

Hen fortsätter och berättar att de finns idag många som påstår sig jobba med UX, men tror att 

det kan vara många andra roller som anses vara inom UX. Det kan vara yrken som kreatör, UX 

writer (copywriter), eller utvecklare. Det handlar om ett inslag av UX, att jobbet utförs med UX 

med i processen. På sätt kan man säga att hela företag jobbar med UX, eftersom alla mer eller 

mindre jobbar med det.  

Det tillkommer saker hela tiden, om fler med olika yrken tillämpar UX kommer de vara med att 

hitta nya områden för UX. Det är ofta många inblandade i ett projekt och det är hela 

upplevelsen man vill få till.  
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En annan intervjudeltagare är inne på samma spår säger att hen tror att UX kommer bli inbakat i 

lite allt möjligt. Fler blir medvetna om nyttan med UX och många programmerare, speciellt de 

som jobbar i spelbranschen har stor användning av UX. En ren UX-roll kanske inte kommer vara 

nödvändigt tillslut om den kan flätas in i flera olika yrken. 

Hen känner att det skapats en större förvirring över UX-rollen, eftersom så många har börjat 

säga att det jobbar med UX. Det finns risk för att rollen vattnas ur om den används till allt och av 

alla. Det kan även bidra till att det bli svårt för rekryterarna att hitta rätt kompetens. 

En annan intervjudeltagare uttrycker en viss oro och säger att hen hoppas att användarfokuset 

inte försvinner helt och varför UX-rollen en gång tillkom. Det är en viktig roll inom IT och det bör 

inte glömmas.  

En annan deltagare tar upp att UX-rollen blivit att mer strategisk i och med det ökade fokuset på 

affärsnyttan. Hen hoppas att det endast är en trend och att rollen inte går över till att bli 

strategisk fullt ut. Det finns idag ett stort fokus på effektivisering och outsourcing som kan vara 

bidragande faktorer till att rollen upplevs mer strategisk. Det är dock även upp till utövarna att 

vara med och forma rollen.  

Flera av intervjudeltagarna har även uppmärksammat att kraven från användarna blir allt mer 

komplexa. 

En av deltagarna säger att hen tycker det är en bra utveckling i rätt riktning då det ökar behovet 

av UX-kompetens. Med användarnas ökade höga krav känns det som att rollen bara kommer 

fortsätta växa. 

En annan deltagare som är väldigt teknikintresserad säger att UX främst finns vid teknikföretag 

och att hen tror rollen kommer fortsätta formas efter tekniken. Speciellt nu när VR börjar bli 

stort och används för bland annat spel, arkitektur och samhällsplanering behövs det UX-

designers som är med och skapar en ny typ av upplevelse. Detta bidrar även till fler möjligheter 

att specialisera sig. Webb, dataspel, mobilspel, TV-spel, VR, diverse appar är alla väldigt olika 

utformade och hur UX ter sig kring dessa kan skifta ganska mycket. 
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5 Diskussion 

Nedan diskuteras den insamlade informationen som presenterats i teori- och resultatdelen. 

Resultatet från UX-mognadsmodellen bakas in i diskussionen kring intervjuerna då flertalet 

intervjudeltagare även deltagit i enkäten. 

5.1  UX, ett flerdimensionellt begrepp 

Det man kan se i teorin och från intervjuerna är att UX definieras rätt olika men något som de 

flesta tolkningarna har gemensamt är fokuset på användarna. De många olika tolkningarna 

bidrar till att UX uppfattas som brett samt är i många fall svårdefinierat. Det antyder att UX inte 

har några specifika begränsningar och på så sätt heller inte speciellt enkelt att förklara för de 

som jobbar med det i praktiken. UX är enligt teorin och intervjuerna flerdimensionellt samt har 

ett flertal aspekter som alla är meningsfulla på sitt sätt. 

En populär tolkning är att UX är ett tankesätt eller en metod som man har med sig hela tiden 

genom en utvecklingsprocess. Det innebär i sin mer originella tolkning att slutanvändaren får en 

stor plats i arbetets gång. UX med sin bredd har många aspekter vilket kan appliceras i många 

olika typer av utvecklingsprocesser. Beroende på kontext kan innebörden se lite olika ut, det 

viktiga är att fokuset ligger på användarna. 

En respondent påstod att UX är en konsekvens av en produkts design i en interaktion vilket 

stämmer in delvis med den definition Hassenzahl och Traktinsky (2006) beskriver som finns med 

i teoridelen. De går lite längre och definierar UX som ramen inom vilken en interaktion sker 

samt en konsekvens av användarens tillstånd. De fortsätter även och nämner systemets design 

samt omgivningen som påverkar. 

En respondent beskriver det också som att UX kan vara många saker, det beror på hur man ser 

det. En annan respondent lyfter fram att affärsmålen har kommit att dela plats med användaren 

inom UX, vilket överensstämmer med det UX Mastery (2012) beskriver. UX Mastery (2012) 

beskriver UX som allt som påverkar en användares interaktion med produkten och att det på 

senare år har UX att definieras som där affärsbehov och användarnas behov går ihop. 

Användarna är ett uppenbart fokus för samtliga respondenter och de menar att utan 

användaren i fokus blir det väldigt svårt att få till en bra upplevelse. Detta framgår även i teorin 

och är ifrån början det UX handlade om. 
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5.2  UX, ett yrke eller ett förhållningssätt 

Det är svårt att hitta en ren UX-roll, det är väldigt många som jobbar med UX idag på ett eller 

annat sätt. Vissa har det som sitt huvudsakliga yrke medan andra har det som en liten eller stor 

del av en annan typ av yrke. Det blir svårt att säga vem som egentligen jobbar med UX. Det 

skapar en viss oro hos vissa att UX används relativt fritt, i så många avseenden. Det gör att det 

vattnas ur och dess betydelse och ursprung riskerar att glömmas bort. 

Fler deltagare samt i teorin anser att UX är ett förhållningssätt som borde finnas med i grunden 

till varje organisation. Det bör integreras i alla projekts olika beståndsdelar. För att det ska 

fungera bra skulle alla behöva vara mer eller mindre insatta i UX och samtidigt skulle det vara 

bra att ha en som huvudsakligen jobbar med UX som kan guida alla genom projektet. Detta 

skulle innebära att UX-rollen rör sig mer mot en managementkonsultroll, en något mer 

strategisk roll. 

Det har blivit trendigt att använda sig av UX, det bevisar för användarna att man tänkt till kring 

upplevelsen om man säger att UX tillämpats. UX kan många gånger ses lite som ett slagord och 

har alltså blivit ett säljargument för många organisationer. Denna utveckling har lett till att UX 

inte längre handlar endast om användarna utan även om affärsnyttan.  

Att allt fler använder sig av UX i sitt yrke bidrar till en sammanblandning mellan rollen och 

termen UX (Hirsch, 2014). Det gör att ett flertal andra yrken bidrar till att forma vad UX innebär 

och just därför känner en av deltagarna att det kanske blir ännu viktigare att definiera UX och 

klarlägga arbetsuppgifter desto mer UX-yrket växer. Huruvida UX egentligen är en roll, ett 

förhållningssätt eller slagord är en mycket intressant diskussion. Utifrån intervjuerna blir det 

synligt att intresset för termen UX ökat kraftigt på senare år och det blir då intressant att titta 

lite närmre på UX-mognaden. 

5.3  UX-mognaden och dess förutsättningar 

UX-mognaden, organisationen och designern influerar alla varandra och inte minst hur 

designerns roll ter sig. 

Intervjudeltagarna anser att UX kan ses som antingen endast eller delvis ett förhållningssätt, 

något alla typer av organisationer kan dra nytta av. I ett projekt bör UX tillämpas i alla delar, det 

framgår både i litteraturen och i intervjuerna. Resultatet från enkäten samt intervjuerna visar 

att den generella UX-mognaden har ökat stadigt sedan dess uppkomst men ännu mer de 

senaste de senaste 10 åren. Dock anser alla intervjudeltagarna att de flesta företagen har mer 

eller mindre brister och har fortfarande en lång väg att gå gällande UX-mognaden. 
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Med UX-mognad avser det i den här studien det som påverkar en organisations förmåga att 

skapa en övertygande, intresseväckande och lyckad upplevelse. En låg UX-mognad skulle 

innebära att ingen inom organisationens team har kunskap om hur man tillämpar UX för att få 

fram en lyckad upplevelse. Studien visar på att UX skulle vara en stor tillgång i företagskulturen 

och bör få en plats i organisationens värdegrund. En deltagare påpekar vikten av att ha med UX i 

projekten då det visat på störst framgång i dessa när en organisation haft en hög UX-mognad. 

Vetrov (2013) bekräftar detta med sin uppfattning om att UX påverkar resultatet i högsta grad. 

UX-mognad kan hjälpa företag lösa sina organiseringsproblem och skapa fantastiska produkter.  

UX sägs ha uppstått från HCI-communityn, alltså IT-branschen och de företag intervjudeltagarna 

jobbar vid utvecklar digitala tjänster samt produkter. Denna typ av företag kategoriseras 

vanligtvis som IT företag och har generellt en högre UX-mognad jämfört med andra typer av 

företag. Trots detta anser ändå intervjudeltagarna att de flesta företagen saknar UX-relaterad 

kunskap i flera avseenden. Det kan även vara så att en viss del av en organisation inte lever upp 

till samma standard som övriga men att det är på väg. 

Det kan göra stor skillnad om man jobbar för endast ett företag, som konsult och har kunder 

från flera olika företag eller om man frilansar. Har man andra företag som kunder kan det 

variera stort vad dessa företag har för uppnådd UX-mognad. Det kan finnas flertalet anledningar 

bakom varför ett företag väljer att ta hjälp av en UX-konsult. Det kan handla om att de behöver 

extra UX-roller då deras inte räcker till alla projekten de har på gång. Det kan även vara så att de 

inte har råd att ha en heltidsroll inom UX. 

En deltagare som jobbar som konsult säger att en kund som inte uppnått en hög UX-mognad 

kan oroa sig över att det ska komma fram brister som kräver åtgärder som i sin tur kan bidra till 

höga kostnader för dess organisation. Vetrov (2013) kallar detta stadie för ”kaos”. Det finns 

inget UX-tänk, ingen strategi och mycket sker slumpmässigt. Det är vanligt att organisationer 

med låg UX-mognad får större kostnader för att deras produkt eller tjänst har brister. Dessa 

organisationer tenderar att se yta som lösning, det är bra nog om det ser bra ut. En organisation 

med hög UX-mognad fokuserar mer på processer och strukturer, det är mer hållbart i längden. 

Både litteraturen (Vetrov, 2013; Almhem, 2014) och deltagare anser att man bör angripa med 

ett holistiskt perspektiv och förmedla ens värderingar då det är en organisations team som 

driver organisationen framåt. Är UX-mognaden låg krävs det mer förklarande och 

förtydliganden från de som arbetar med UX som då får utföra ett tyngre arbete. Detta hämmar 

också möjligheten till att få specialisera sig.  

Att designa framgångsrika produkter och tjänster förutsätter enligt Vetrov (2013) att en 

organisation uppnått en hög organisationsmognad samt har ett strategiskt arbetssätt. De har 

god självinsikt och bra samspel. Norman (2013) skriver att en lyckad produkt ska uppfylla en 

mängd olika kriterier, inte minst användarnas behov. Bengtsson och Kalling (2012) skriver att 



45 

det är viktigt att företaget är medvetna om vart företaget är på väg men också varför just den 

vägen valdes. 

UX kan vara en avgörande faktor i teamens olika delar och för organisationen i sin helhet. I det 

avseendet bör UX bli en del av alla organisationers värdegrund. Enligt Almhem (2014) påverkas 

en organisationskultur i hög grad av dess värdegrund, delade värderingar är vad de drar dess 

styrka från, ledning och kollegor emellan. Majoriteten intervjudeltagare anser också att detta är 

en viktig punkt och att UX bör finnas med mer eller mindre i allt ett företag gör, det finna bara 

fördelar med det. De håller även med om att man bör satsa på att få in UX på högre nivå, då det 

tas mer på allvar och får högre prioritering. Sillén (2014) och Vetrov (2013) skriver att ledningen 

måste se nyttan med att satsa på UX för att en organisation ska kunna höja sin UX-mognad. Det 

krävs djupare kunskap om organisationen och stora insatser för att höja UX-nivån markant. 

5.4  En spridd roll 

UX-rollen är extremt svår att beskriva då den är bred och kan skifta beroende på 

sammanhanget. Det går att spekulera kring huruvida UX är en egen roll, ett förhållningssätt eller 

en trend. Är UX endast ett samlingsnamn för en mängd andra roller som berör olika delar i en 

process eller är den en bred roll men många olika uppgifter. Nedan diskuteras dessa aspekter av 

UX. 

Unger och Chandler (2012) skriver att det finns en mängd olika yrken som hamnar under 

kategorin UX eller helt enkelt används synonymt med UX. En del av deltagarna anser att detta är 

en del av tjusningen med yrket. En person som jobba mer UX kan sätta krav, göra analyser och 

användarstudier eller jobba med säljande texter, innehållsstrategiger och varumärkesstrategi. 

Det är helt upp till hur uppbyggnaden av teamet ser ut och hur organisationen ser på UX. 

En deltagare säger att ingen kan bli bra på allt och att det kommer behöva delas upp. Någon 

kanske är extra duktig på att designa för webb eller mobilappar medan en annan är bättre med 

kunderna och att utföra användarstudier. Delas rollen upp i mindre delar hinner utövarna bli 

mer specialiserade och kan utföra arbeten av högre kvalité. Unger och Chandler (2012) skriver 

att en designer kan ta på sig rollen som informationsarkitekt, interaktionsdesigner och user 

researcher men är det rimligt eller blir det att ta sig an för mycket. 

Schmeidel Randall (2012) poängterar likaså att i många fall förväntas en UX-designer ha kunskap 

om väldigt mycket, inom alla delar som förekommer i ett projekt. Ett bättre upplägg skulle 

kunna vara att det ansvaret delas upp mellan olika personer i projektet. Att förlita sig på att en 

person ska täcka alla områden är orimligt och alla i ett team för drillas i UX. Ett team där alla är 

delaktiga och har förståelse samt god kommunikation har potential att nå bättre resultat.  
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Enligt Almhem (2014) är det samarbetet, gruppdynamiken och dess medlemmars drivkraft som 

bidrar till en öppen och engagerande organisationskultur samt yrkesstolthet. 

Om man får in UX på ledningsnivån och har en strategi för hur organisationen jobbar med UX 

blir det lättare att i förväg skräddarsy team med passande kompetens så att UX-ansvaret inte 

endast ligger på en person. 

5.4.1 Framtidens UX-roll 

Något som är extra tydligt från intervjuerna är att rollen uppfattas ha börjat gå från att vara en 

väldigt bred roll till att förgrena sig och få fler mindre specifika områden. Det har tillkommit en 

mängd yrkestitlar samtidigt som de allra tidigaste innehållande usability i stort sätt försvunnit. 

En tänkbar framtida utveckling är att nya UX-titlar fortsätter att poppa upp efter behov. 

En annan aspekt är att UX kommer att bakas in i allt möjligt, det kan vi redan se har hänt med 

yrken som programmerare, copywriter, visuell designer, interaktionsdesigner eller konsultroller 
inom ekonomi, design och teknik.  

Två deltagare har lyft fram fenomenet VR och säger att UX kommer fortsätta vara stort inom 

teknikvärlden. Eftersom tekniken går så fort framåt och konstant förändras måste UX förändras 

med den. 

Något som uppmärksammats under studien är att ingen av deltagarna har en utbildning i 

endast UX, utan det har varit en del av en utbildning inom till exempel interaktionsdesign eller 

datakunskap. Det stärker antagandet om att det inte är ett eget yrke utan en metod eller 

tankesätt som kan appliceras i de flesta sammanhang. Det är på senare år som UX har blivit en 

beståndsdel i dessa utbildningar och i framtiden kommer det förmodligen poppa upp i fler 

utbildningar. 

Det finns bland intervjudeltagarna även tankar kring den nära kopplingen mellan strateger och 

designers som tillkommit. Det sägs vara en framtidsroll där användarna och affärsnyttan är 

minst lika viktiga men en designer uttrycker oro kring detta fenomen. Hen tycker det skulle vara 

en tråkig utveckling om användarfokuset försvann vilket är varför UX en gång tillkom och lyfter 

fram att det är en roll som är viktig inom IT-branschen. 

Flertalet deltagare har uppfattningen av att rollen blir allt mer strategisk, att man stegvis rör sig 

mot management och business. En bidragande faktor till den utvecklingen kan vara att UX 

kommit allt längre in i organisationerna de senaste åren, blivit en del av organisationen och på 

sätt även dess övergripande strategi. 
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Det är fokus på att effektivisera och att ha en tanke med allt, vilket också stärker vikten av att ha 

med UX som en del av den övergripande affärsstrategin.  

Hirsch (2014) anser att affärsinriktningen alltid varit nödvändig och att det behövs en roll som 

ser över både användarna och affärsnyttan. Det ger en bättre överblick. UX-designers roll har 

trots allt alltid handlat om att förstå användarna för att på så sätt hjälpa ett företag att avancera 

på marknaden. Det räcker inte att ha en produkt som är trevlig och lätt att använda, någon 

måste ha ett behov av produkten samt vilja köpa den också. Här kan man ifrågasätta vem som 

är mest lämpad att ansvara för visionen, se över helheten. Bör det vara en UX-roll eller 

produktägarens ansvar, den person som har högsta ansvar för prioriteringen över vad som ska 

utföras och när det ska utföras. 

Diskussionerna om en spridd roll visar på att det finns olika åsikter om vad UX-rollen innebär 

idag, samt vad det kan innebära för rollens framtid. 
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6 Slutsatser 

UX har alltid varit ett diffust begrepp och syftade till en början på de olika delarna som ingår vid 

utvecklingen av ett system inom IT. Detta då användarvänlighet ansågs vara för snävt för att 

täcka det man jobbade med. Användarvänligheten har dock alltid varit huvuddelen i UX. Så ser 

det även ut idag men det har utvecklats till att bli så mycket mer. Allt fler jobbar med UX, även 

om det fortfarande främst är inom IT-branschen så är det inte längre bara strikt datorsystem det 

handlar om. Det finns en stor mängd innovativa digitala tjänster och produkter. UX kan även ses 

om en paraplyterm för en samling olika, främst digitala yrken som är mer relevanta än någonsin. 

Det är ett framtidsbegrepp som anpassar sig och utvecklas i takt med samhället. UX-rollen är 

idag dynamisk och det blir lite vad man gör det till. De som jobbar med UX kan jobba med allt 

från design av hemsidor, appar, skapa animeringar och innehåll till sociala medier. De kan även 

jobba med programmering, UX-strategi eller utföra användarresearch. Det finns en delad 

uppfattning om att rollen breddas och allt fler jobbar med UX, för vad händer egentligen när alla 

jobbar med det? Många anser att det är charmen med UX, det är flexibelt och kan formas fritt 

efter kunskap och intresse medan andra är oroliga att UX vattnas ur och förlorar sin 

ursprungliga innebörd. 

Tidigare har UX-utövare behövt argumentera för nyttan med UX i varje projekt då inte många 

känt till vad det är och varför det behövs. UX har för många framgångsrika företag varit en stor 

framgångsfaktor vilket idag är mer välkänt och allt fler företag tillämpar UX. Den ökade 

kunskapen om UX har i sin tur lett till att allt fler jobbar med UX och även fler med olika typer av 

yrken har tillämpat ett UX-tänk. När alla i en projektgrupp jobbar mer eller mindre med UX 

anser UX-utövare att det skapar en bättre gruppdynamik. UX ifrågasätts inte längre i samma 

utsträckning, utan är en självklarhet för många. UX-mognaden anses idag vara relativt hög bland

utövare men ändå finns det en bit kvar för företagen att gå. Det finns en del företag som 

fortfarande har en låg UX-mognad och det är till stor del för att många företag är unga inom den 

digitala världen, många start-ups. Det är ovanligt att starta på en hög nivå av UX-mognad och 

därför kommer det ta tid för dessa start-ups att arbeta sig uppåt. 

Precis som rollen har breddats och omfattar många fler områden än när den först kom till, 

kommer den med stor sannolikhet att fortsätta utvecklas. UX är fortfarande ett relativt ungt 

område där det händer väldigt mycket. Ett tänkbart scenario är att UX representerar de nya, 

unga digitala yrkena som blivit allt mer populära. UX kommer fortsätta att vara stort inom 

teknik och behöva anpassas till områden så som VR. VR sägs vara framtiden inom spel, TV, 

samhällsplanering, arkitektur, inredningsdesign och mycket mer. Det är en spännande 
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utveckling där UX har hög relevans. Det är troligt att UX inte nödvändigtvis är ett yrke i sig utan 

att alla kommer kunna tillämpa UX mer eller mindre i det de gör. 

6.1 Framtida studier 

Som uppmärksammats under avgränsningar var att det inte var min avsikt att fokusera på 

designmetoder, iterativa processer och agila arbetssätt. Inte heller parallellen mellan Lean och 

UX, likheter samt olikheter mellan UX och tjänstedesign trots att det finns tydliga kopplingar 

mellan de två. Det går att diskutera vidare kring om UX är en del av tjänstedesign eller 

interaktionsdesign eller om de två är en del av UX. 

Det hade varit väldigt intressant att gå in på specifika metoder och verktyg som UX-designers 

jobbar med. Dessa verktyg tenderar att vara komplexa och då de används i så många olika 

sammanhang hade det varit möjligt att utföra en hel studie kring endast ett verktyg. 

Det hade varit intressant att titta närmare på hur det fungerar med UX-mognaden om man 

jämför roller där en person jobbar inom ett företag eller som konsult på uppdrag och då 

kommer i kontakt med flera olika företag. 

Att titta mer på UX roll i framtiden kan vara betydelsefullt för flertalet organisationer som är 

intresserade att ta sig in i eller vidare i den komplexa UX-världen. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

- Hur kom du in på UX?

- Vad är din utbildningsbakgrund och har du jobbat med något annat innan du kom in på

UX?

- Vad innebär UX för dig?

- Hur länge har du jobbat med UX?

- Vad finns det för olika roller inom UX? Vad är det för personer som jobbar med UX?

- Hur jobbar du med UX?

- Vad har du för yrkestitel och var kommer UX in i det (om annat än UX)? Var har du haft

för yrkestitlar tidigare relaterat till UX?

- Hur skiljer sig din roll nu från när du startade med UX?

- Hur säljer du in fördelarna med UX till en chef eller projektledare (om nödvändigt)?

- Inom vilka typer av projekt är UX-kompetensen viktig att ha med?

- Vad finns det för utmaningar med att jobba med UX?

- Vad tror du är framtiden för UX?

I diskussioner kring UX-mognad så brukar man tala om olika nivåer. Det finns en rätt tydlig bild 

av hög UX-mognad är, men det är några nivåer att ta sig igenom för att komma dit och det finns 

lite olika modeller för att mäta detta. Jakob Nielsen har tagit fram en UX-mognadsmodell med 

åtta olika nivåer (se bild i enkätbilagan).  

- Vilken nivå i den modellen tror du att din organisation ligger?

- Vad anser du att UX-mognad är och hur påverkar det ditt arbete??
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Bilaga 2 Enkät, UX-mognad 
(Google formulär där alla svar kan anges i fri text.) 

• Jobbar du med UX? I vilken stad jobbar du?

• Vilken beskrivning passar bäst in på din organisations förhållande till UX?

• Osäker? Kika på dessa länkar där de olika nivåerna beskrivs mer ingående.

1-4: https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-stages-1-4/

5-8: https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-stages-5-8/

https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-stages-1-4/
https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-stages-5-8/



