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UX-‐veteran	  ansluter	  till	  inUse	  
	  

UX-‐byrån	  inUse	  fortsätter	  sin	  starka	  tillväxtresa.	  Och	  den	  senaste	  i	  raden	  av	  nyanställda	  
medarbetare	  till	  deras	  Stockholmskontor	  är	  User	  Experience	  veteranen	  Nils-‐Erik	  Gustafsson	  som	  
tillträde	  tjänsten	  Senior	  UX-‐strateg	  i	  början	  av	  september.	  
	  
	  

-‐ Första	  gången	  jag	  använde	  en	  dator	  
skrev	  den	  "ERROR!".	  Just	  så,	  med	  stora	  
bokstäver	  och	  utropstecken.	  Då	  tänkte	  
jag,	  det	  här	  måste	  man	  kunna	  göra	  
bättre!	  Och	  på	  den	  vägen	  är	  det,	  berättar	  
Nils-‐Erik	  Gustafsson	  och	  fortsätter:	  	  
Jag	  har	  jobbat	  med	  allt	  från	  
uttagsautomater	  och	  mobiltelefoner	  till	  
värmekameror	  och	  kontrollrumssystem	  
för	  telekommunikation,	  samt	  en	  massa	  
externa	  och	  interna	  webbar	  och	  webb-‐
tillämpningar.	  Nu	  ser	  jag	  verkligen	  fram	  
emot	  att	  få	  arbeta	  med	  alla	  kunniga	  och	  
engagerade	  kollegor	  på	  inUse.	  

Efter	  datateknisk	  linje	  på	  LiTH	  har	  Nils-‐Erik	  Gustafsson	  fått	  betalt	  för	  att	  arbeta	  med	  användbarhet	  sedan	  
1982	  för	  bland	  annat	  CERN,	  Ericsson	  Information	  Systems,	  IBM	  Nordic	  Laboratories,	  ELLEMTEL	  och	  
Ericsson	  AB.	  Efter	  åtta	  år	  som	  konsult	  blev	  han	  anställd	  på	  Skatteverket	  i	  januari	  2011	  som	  webbstrateg	  
med	  ansvar	  för	  verkets	  intranät,	  och	  där	  har	  han	  arbetat	  fram	  tills	  nu.	  
	  
Parallellt	  har	  Nils	  gästföreläst	  och	  undervisat,	  till	  exempel	  som	  MDI-‐kursansvarig	  på	  KTH	  en	  termin.	  
Sedan	  1989	  undervisar	  han	  även	  några	  veckor	  om	  året	  på	  Designhögskolan	  i	  Umeå,	  bland	  annat	  på	  
Master-‐programmet	  Interaction	  Design.	  	  
	  
inUse	  är	  Nordens	  största	  byrå	  inom	  användbarhet,	  eller	  User	  Experience	  som	  är	  den	  engelska	  
benämningen.	  Kunderna	  anlitar	  inUse	  för	  att	  de	  kan	  skapa	  design	  som	  ger	  förväntad	  nytta	  för	  användarna	  
och	  för	  kundernas	  verksamhet.	  inUse	  hjälper	  även	  sina	  uppdragsgivare	  i	  det	  ständigt	  pågående	  digitala	  
förändringsarbetet.	  
	  	  
För	  mer	  information	  kontakta:	  
Pia-‐Karin	  Åkesson,	  Marknadschef	  +46	  702-‐15	  83	  98	  eller	  via	  e-‐post	  pia-‐karin.akesson@inuse.se	  
	  
	  
Om	  inUse	  
inUse	  såg	  dagens	  ljus	  2002	  efter	  att	  bolagets	  grundare	  diskuterat	  och	  funderat	  över	  varför	  så	  många	  digitala	  projekt	  
gick	  fel.	  Och	  varför	  det	  alltid	  kostade	  mer	  pengar	  än	  man	  tänkt	  sig,	  tog	  tre	  gånger	  så	  långt	  tid	  som	  planerat	  samt	  att	  det	  
sällan	  eller	  aldrig	  gav	  de	  effekter	  man	  föreställt	  sig.	  För	  att	  inte	  tala	  om	  alla	  system	  som	  inte	  var	  anpassade	  efter	  
användaren.	  Ur	  denna	  frustration	  och	  kundernas	  besvikelse	  föddes	  tanken	  på	  att	  förändra	  IT-‐världen	  till	  det	  bättre	  
samtidigt	  som	  man	  vill	  leverera	  bra	  lösningar	  som	  gör	  vardagen	  enklare	  och	  roligare	  för	  de	  som	  använder	  dem.	  inUse	  är	  
idag	  en	  teknik-‐oberoende	  digital	  byrå	  som	  gör	  allt	  från	  intranät	  och	  komplexa	  system	  till	  webb,	  appar	  och	  utveckling	  av	  
nya	  digitala	  produkter	  och	  tjänster.	  Bolaget	  har	  kontor	  i	  Malmö,	  Göteborg,	  och	  Stockholm.	  Det	  är	  ungefär	  lika	  många	  
män	  som	  kvinnor	  i	  personalstyrkan	  och	  den	  växer	  stadigt.	  	  


