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Tack! 

Vi vill tacka de respondenter som deltagit i vår undersökning och tagit sig tid att 

närvara vid intervjuer och möten. Tack även för att vi fått tillgång till aktuella 

arbetsmiljöer som ökade vår förståelse för handdatorernas användningsområde. 

Tack även till vår handledare som kommit med många goda tips och råd. 
 

Utan Er hjälp skulle vi inte kunnat genomföra denna undersökning. 
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Sammanfattning 

Inom ämnet människa datorinteraktion handlar många metoder om hur man involverar 
användaren i framtagandet av nya system. I denna undersökning ville författarna ta reda på 
hur verksamhetsprocessen vid framtagande av systemapplikationer för handdatorer kan gå till 
och om användarna involveras i processen. Verksamhetsprocessen jämfördes sedan mot 
teorier inom området. Valet föll på att undersöka verksamhetsprocessen hos Fazer Bageri AB 
då vetskap fanns om att de har 350 chaufförer som använder handdatorer i sitt dagliga arbete. 
När man utvecklar för så många användare är det viktigt att ta med användaren tidigt i 
processen.  
 
Metoderna som använts i undersökningen har varit strukturerade intervjuer och observationer. 
Respondenterna har varit nyckelpersoner inom Fazer Bageri AB och MobiOne AB. Fazer 
Bageri AB är beställare, kund och användare av de mobila applikationerna för handdatorer 
som MobiOne AB tillhandahåller och är experter på.  
 
Resultatet visar att användarna i denna undersökning var involverade endast i slutet av 
processen, en orsak till detta tycks vara att det saknas resurser för att ersätta ytterligare 
involvering av användare. Med att ersätta menas i detta fall ekonomisk kompensation till 
chaufförerna för den extra arbetstid det skulle innebära att involveras i processen. En viktig 
aspekt inom användarcentrerad design är att säkerställa att samtliga involverade har samma 
uppfattning om det som skall göras eller vad som åstadkommits. Viktigt är därför att 
informationsflödet inom företagen fungerar för att samtliga skall ha möjlighet att ta del av 
arbetet. Informationsflödet mellan handdatoransvarig och slutanvändare hos Fazer Bageri AB 
kan verka tveksamt då det innefattar flera olika informationsled.  
 
Verksamhetsprocessens olika faser som kartlagts skiljer sig delvis ifrån de teorier inom 
människa datorinteraktion som tagits del av inför denna undersökning. Detta beror till stor del 
på att Fazer Bageri AB har en traditionell systemutvecklingsfilosofi snarare än en 
användarcentrerad designfilosofi. 
 
Nyckelord: Användarcentrerad design, användarmedverkan, handdatorer, ISO 13407, 
verksamhetsprocesser, kontext. 
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Abstract 
 
Human Computer Interaction (HCI) is a broad discipline that studies different concerns 
regarding interactive systems’ development. One of the major interest points within the 
discipline is the reasoning behind building specific functionality into computers and the long-
term effects that usage of systems will have on humans.  
Within Human Computer Interaction there are theories and frameworks how to involve a user 
in the process of developing new systems. In this paper focus is applied to the development 
process within developing applications for Enterprice Digital Assistants (EDA) and to what 
extent the end-users are involved in the process. Fazer Bageri AB has been choosen to 
represent a business corporation that uses handheld computers in their everyday tasks.  
 
The method used to gather information for this study has been by performing interviews and 
observations with key stakeholders at Fazer Bageri AB and MobiOne AB.  Fazer Bageri AB 
is the purchaser, customer and user of the handheld computer applications that MobiOne AB 
developed.  
 
The result shows that the end-users were only involved in the end of the developing process. 
We found that one of the main reasons for this is that there are not any resources for 
supporting involvement of the end-users. Within user-centric design there are many aspects to 
consider, but one of the most prominently is to establish a mutual understanding by all 
persons involved in the project, from developers to end-users about the importance of 
involving users throughout the development. We also found that there is no routine 
established for securing that the information about different updates in the handheld 
computers reaches the end-users.    
The development process demonstrates that Fazer Bageri AB uses a traditional system 
development philosophy rather than a user-centric system development philosophy. 
 
 
Keyword: User-centric design, user involvement, handheld computer, ISO 13407, organizational 
development process,  context. 
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 Inledning  
Troligtvis har den som läser den här undersökningen någon gång stött på ett tekniskt system 
som denne uppfattat som komplicerat att använda. Detta gjorde säkert att man kände sig 
frustrerad över att uppgifterna inte kunde utföras på det sätt som var planerat. Istället för att 
systemet gjorde arbetsuppgifterna smidigare och effektivare, skapade det stress och irritation. 
Tankar som ”varför går det inte att göra såhär? Det hade varit mycket enklare” dök 
förmodligen upp. Troligtvis skapades just det systemet med en traditionell utvecklingsfilosofi.    
Motsatsen till en traditionell utvecklingsfilosofi är den användarcentrerade designfilosofin. 
Här läggs fokus på slutanvändarna och man arbetar tvärdisciplinärt för att involvera dem i 
utvecklingen (Gulliksen & Göransson, 2002, s.186).  
 
Ett företag som vill utveckla sina system eller funktioner inom informationsteknologi (IT) 
området lägger fokus på att skapa system som ska ha hög prestanda, effektivitet och resultatet 
av detta ska kunna mätas i ekonomiska termer. Det finns höga ambitioner hos beställare och 
utvecklare vid beställning av teknik huruvida vilken nytta tekniken ska innebära för 
slutanvändarna och företaget. Informationsteknik som fokuserar på hög prestanda och 
effektivitet kan ha en tendens att verka svårförståelig och komplicerad vid användning. Detta 
kan exempelvis bero på att systemet/applikationen inte skapar den meningsfulla helhet i 
”verkligheten” som den var avsedd för hos användarna (Löwgren & Stolterman, 2004, s.44). 
 
Användarcentrerad utveckling är något som har diskuterats allt mer de senaste åren (Sengers 
P., 2004). Hur slutanvändare involveras i utvecklingen av nya produkter, applikationer, 
funktioner etcetera kan ha stor betydelse för hur väl en produkt kan komma att användas i 
slutändan. Det kan ha stor betydelse för hur slutanvändare tar emot en förändring i 
arbetsrutiner. En användare som känner sig delaktig och hörsammad i utvecklingen kan bli 
mer förlåtande mot ett systems brister och tillkortakommanden. En slutanvändare som är 
delaktig i utvecklingsarbetet använder troligtvis även funktionerna på det sätt som det är 
avsett. I stället för att vara avogt inställd till förändringar och hellre arbeta på det sätt som 
alltid har gjorts tidigare. Delaktighet i utvecklingen skapar därmed förhoppningsvis en 
förståelse för den betydelse förändringarna i applikationerna har, för både slutanvändarna 
själva och företaget (Löwgren J., 2002).  
Användarcentrerad utveckling kan även påverka hur väl anpassade för slutanvändarna system 
och funktioner blir i slutändan. En utvecklare som har förståelse för hur arbetsuppgifterna 
utförs hos användaren och hur omgivande kontextuella företeelser kan påverka dessa, 
utvecklar sannolikt funktioner mer anpassat mot användarens faktiska behov och mål 
(Dourish P., 2001; Löwgren J., 2002). Detta främjar troligen effektiviteten hos samtliga 
inblandade och i längden även företagen ekonomiskt.  
 
Den här undersökningen syftar till att se hur teorier inom användarcentrerad design och 
människa datorinteraktion generellt går att applicera på hur utvecklingen av applikationer för 
handdatorer kan gå till i praktiken. Handdatorer inom distribution av bröd blev fokus för 
undersökningen och företaget Fazer Bageri AB valdes ut då en av författarna har arbetat där 
tidigare. Den vardagliga användningen av handdatorer är intressant att undersöka, då den bör 
ha stor betydelse för, samt påverka slutanvändarnas arbetssituation i hög grad. I denna 
undersökning är detta extra intressant då det finns 350 slutanvändare hos Fazer Bageri AB.  
 
Undersökningen riktar sig främst till studenter inom området Informatik och Medieteknik, 
men även till företag och personer som är intresserade av användarcentrerad systemdesign för 
mobila applikationer.  
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1.1 Syfte och mål  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur verksamhetsprocessen ser ut vid framtagning av system 
för handdatorer hos Fazer Bageri AB1

 

, samt jämföra detta mot teorier och riktlinjer inom 
användarcentrerad systemdesign och Människa datorinteraktion (MDI). Målet är att kunna 
fastställa hur tillämpning av användarcentrerad design kan ge stöd i utvecklingsarbetet, samt 
diskutera de eventuella fördelar detta kan ge ett företag.  

Undersökningen har därmed sin utgångspunkt hos utvecklarna av applikationerna för 
handdatorn hos de involverade företagen, för att se hur deras arbetsrutiner ser ut, vilka 
preferenser de har och i vilken utsträckning slutanvändarna involveras i utvecklingen.  
 

1.2 Frågeställning 
Genom att kartlägga hur verksamhetsprocessen för applikationsutveckling ser ut hos Fazer 
Bageri AB så ämnar vi kunna svara på följande frågor: 
 
 Hur kan verksamhetsprocessen matchas mot teorier inom människa datorinteraktion 

och på vilket sätt involveras slutanvändarna i processen? 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen har fokuserat på verksamhetsprocessen hos Fazer Bageri AB i 
Stockholmsområdet och kan sålunda inte sägas generellt beskriva samtliga distribuerande 
företag med handdatorer. Avgränsning av undersökningen har även gjorts genom att inte 
försöka fastställa den eventuella kostnadsminskning eller ökning en användarcentrerad 
systemdesign skulle kunna innebära.   

1.4 Disposition 
Bakgrund  
I kapitel 2 presenteras bakgrunden till arbetet. Först presenteras Fazer Bageri AB som 
undersökningen utgår ifrån, sedan följer en presentation av MobiOne AB som är företaget 
som sköter systemutvecklingsarbetet till handdatorerna hos Fazer Bageri AB. Handdatorn 
Motorola MC 70 presenteras därefter samt den kommunikationslösning som har valts till 
denna. Slutligen presenteras det huvudsakliga användningsområdet för handdatorerna hos 
Fazer Bageri AB. 
 
Teori 
I teoriavsnittet presenteras ett urval av de teorier som ligger till grund för användarcentrerad 
design. Avsnittet inleds med en definition av ISO13407 standarden vilken utgör en modell av 
vad användarcentrerad design innebär. Efter detta följer en presentation av den 
användarcentrerade designens livscykel vilken enligt teorier skall ligga som grund för en 
användarcentrerad designlösning. Vidare förklaras sedan skillnaden mellan teknikdriven- 
kontra användardriven design. I avsnittet presenteras även teorier om betydelsen av 
fokusering på slutanvändarna i designarbetet, att som designer och utvecklare inneha en 
förståelse för slutanvändarnas arbetsuppgifter och den kontext som omgiver samt påverkar 

                                                 
1 www.fazer.se 
 

http://www.fazer.se/�
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deras arbete. Teoriavsnittet avrundas slutligen med presentation av tidigare undersökningar 
inom området.     
 
Metod 
I metoddelen förklaras det tillvägagångssätt som använts för genomförandet av 
undersökningen.  En presentation görs av intervjumetoden som varit det huvudsakliga 
datainsamlingsverktyget. Metodkritik följer därefter där eventuella svagheter i denna 
kvalitativa arbetsmetod belyses. I avsnittet presenteras därefter det urval av respondenter som 
använts i undersökningen samt avslutas med kritisk granskning av källor som använts.       
 
Resultat 
I kapitel 5 beskrivs de resultat som den genomförda undersökningen genererat. Kapitlet inleds 
med fördelarna och nackdelarna med handdatorerna, samt en beskrivning av de olika roller 
nyckelpersonerna i undersökningen innehar. Resultatet beskrivs sedan genom en kartläggning 
av verksamhetsprocessen för utveckling av funktioner till applikationer för handdatorerna hos 
Fazer Bageri AB. Denna kartläggning klargjorde vår frågeställning angående huruvida 
användarna är involverade i utvecklingsprocessen för applikationer för handdatorerna hos 
Fazer Bageri AB, samt gjorde det möjligt att jämföra detta mot teorier inom området 
människa datorinteraktion. Mer detaljerade förklaringar följer sedan till det resultat som 
framkommit över hur de olika stegen i kartläggningen ser ut. 
 
Diskussion 
I avsnittet diskussion reflekterar vi över det faktiska resultatet kontra de teorier som finns 
inom människa datorinteraktion. Här diskuteras även eventuella bidragande faktorer till varför 
resultatet ser ut som det gör och förslag presenteras på alternativa tillvägagångssätt utifrån de 
teorier som ligger till grund för undersökningen. Det framkommer här att Fazer Bageri AB:s 
verksamhetsprocess är teknik- och utvecklardriven, vilket exempelvis innebär att fokus ligger 
på funktioner och intern arkitektur. Fokus har inte legat på hur detta sedan skall användas i 
praktiken av slutanvändarna. Utifrån detta tror vi att utvecklingen av applikationer för 
handdatorer hos Fazer Bageri AB kunde bli mer lösningsinriktad genom att fokusera mer på 
slutanvändarna.  
 
Slutsatser 
I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som kan fastställas efter det resultat som 
undersökningen bidragit till. Slutsatserna berör områden som informationsflöden, 
kravspecifikation, resursplanering och den grad av användarcentrering som idag finns hos 
Fazer Bageri AB. Praktiken visar att slutanvändarna endast är involverade i slutet av 
processen, gentemot teorierna inom människa datorinteraktion som förespråkar att 
slutanvändarna bör involveras tidigt och genom hela verksamhetsprocessen. 
 

1.5 Definitioner 
ISO standard 13407 
Denna standard beskriver riktlinjer för att uppnå högre kvalitet för slutanvändare i brukandet 
av ett interaktivt datasystem. Detta uppnås enligt standarden genom att tillämpa 
användarcentrerad design genom hela livscykeln för det interaktiva datasystemet. ISO 13407 
beskriver användarcentrerad design som en aktivitet som innefattar att man arbetar 
tvärdisciplinärt med fokus på slutanvändarna och deras omgivande kontextuella 
förutsättningar. Syftet är att uppnå produktivitet och effektivitet genom att ta hänsyn till 
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slutanvändarens hälsa, säkerhet och arbetsuppgifter2. Den fullständiga utformningen av 
standarden finns tillgänglig på International Organization for Standardizations hemsida3

 
.  

ISO standard 18529 
Denna standard beskriver tillämpningsområdet för ISO13407 genom metoder som gör den 
tillgänglig för mjukvaruutvecklare, utvecklingsspecialister och processmodellerare. Den 
beskrivs som en livscykel över olika processer som tillämpas inom brukandet av 
användarcentrerad design4

 
. 

Säljare 
I denna uppsats används uttrycket ”säljare” som beskrivning för den chaufför som distribuerar 
bröd åt Fazer Bageri AB. Chauffören är säljare i den bemärkelsen att de beställer och 
levererar brödet till försäljningsstället, exempelvis stormarknader.  
 

                                                 
2 www.ucc.ie 
3 www.iso.org 
4 www.usabilitynet.org 
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 Bakgrund 

2.1 Fazer Bageri AB 
 
FAZER är en koncern som består av fyra olika divisioner: Fazer Amica, Fazer Bageri, Fazer 
Ryssland och Fazer Konfektyr. Koncernen har cirka 16000 anställda och verkar i Finland, 
Sverige, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Detta arbete kommer att beröra Fazer 
Bageri AB i Sverige som är ett av de ledande bageriföretagen i Östersjöområdet5

 

. Fazer 
Bageri AB i Sverige har cirka 1500 anställda och av dessa är 350 anställda som säljande 
distributörer. I Sverige finns det cirka 40 bröddepåer och på dessa arbetar 32 säljledare som 
ansvarar för den dagliga verksamheten. Bröddepåerna fungerar som en utgångspunkt för de 
säljande distributörerna inom respektive distrikt. 

Fazer Bageri AB förvärvade år 2009 företaget Skogaholm bröd6

(Se avsnitt 5.1.2)

 och vid detta tillfälle ökade 
antalet säljande distributörer från 120 till dagens 350. Denna omorganisation innebär att allt 
inte har satt sig i den nya organisationen. Skogaholm bröds säljande distributörer använde 
innan förvärvningen en annan typ av handdatorer med en helt annan plattform och med andra 
funktioner än den som Fazer Bageri AB använder idag. Organisationen håller fortfarande på 
att formas och Fazer Bageri AB har under undersökningens gång flyttat sitt huvudkontor från 
Solna till Stadshagen. Fazer Bageri AB försöker göra sin organisation effektivare genom 
användningen av handdatorn. Handdatorn kopplar ihop många olika nivåer i deras 
distributionsled. Det är därför väldigt viktigt att allt blir rätt då deras resultat faktiskt påverkas 
av hur pass väl de kan förlita sig på att handdatorn fungerar som den ska . 
 
Samarbetet mellan Fazer Bageri AB och MobiOne AB startade 2007. Att MobiOne AB 
valdes ut som samarbetspartner för att ta fram programvaran och applikationerna till Fazers 
handdatorer skedde främst på grund av att Fazer Bageri AB:s tidigare säljbolagspartner 
använde sig av deras tjänster (Intervju, bilaga 1).  

2.2 MobiOne AB  
MobiOne AB7 är ett företag inom systemutvecklingsbranschen som är specialiserade på 
mobila lösningar. Företaget har funnits sedan 2001 och har 8 anställda runtom i Norden, i 
Sverige (Göteborg och Stockholm), i Norge samt en del uppdrag i Danmark. MobiOne AB 
erbjuder sina kunder en komplett lösning från idé till implementering. Fazer Bageri AB har 
använt MobiOne AB:s tjänster i cirka två år. Den huvudsakliga anledningen till att Fazer 
Bageri AB valde MobiOne AB var att Fazer Bageri AB:s dåvarande säljbolagspartner bolaget 
Delicato8

 

 redan använde deras tjänster och det blev därför naturligt även för Fazer Bageri AB 
att välja MobiOne AB. MobiOne AB har säljare och systemutvecklare vilka har eget 
kundansvar.  

2.3 Handdatorn 
För att tydliggöra vad som menas med en handdator har den här undersökningen begränsats 
till handdatorer som används inom logistik och transportbranschen, en typ av så kallade PDA 
                                                 
5 www.fazergroup.com 
6 www.skogaholm.se 
7 www.mobione.com (1) 
8 www.delicato.se 
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(Personal Digital Assistant). Handdatorer som används inom denna bransch utvecklas för att 
tåla hårda arbetsförhållanden, kyla, väta, stötar och tryck. De används för att användarna 
smidigare skall kunna utföra sina arbetsuppgifter och fungerar som ett arbetsverktyg i deras 
arbetsvardag. De handdatorer som undersökningen syftar till går ej att använda som en telefon 
och stödjer ej uppkoppling mot Internet. 
 
 

 
Figur 1 Handdatorn Symbol MC 70 med applikationen MobiRoute 
 
 
Hårdvaran Symbol MC70  
Symbol MC70 är en stadig men ändå lätt handdator. Måtten på handdatorn är 153 x 79 x 37 
millimeter. Den väger 336 gram. Handdatorn är utvecklad för ”tuffa miljöer” och ska klara av 
att tappas, den ska tåla stötar och vara resistent mot vatten. Den är en så kallad EDA 
(enterprice digital assistant) som skall kunna sammanlänka ett företags olika instanser ute på 
fält med deras huvudkontor via exempelvis GPRS (General Packet Radio Service)/WAN 
(Wide Area Network). Fazer Bageri AB använder sig av ett numeriskt tangentbord på sina 
handdatorer, de har totalt 24 tangenter. Tangentbordet finns tillgängligt i en annan utformning 
med 44 Qwerty tangenter. Handdatorn hos Fazer Bageri AB är utrustad med en pekskärm och 
penna, vilket skall underlätta för säljarna på fältet att göra sina val på displayen9

 
.  

 
Kommunikation  
Fazer Bageri AB använder sig av GPRS för att kommunicera med säljarna ute på fältet. GPRS 
är en utvidgning av GSM nätet. GPRS gör det möjligt att skicka information uppdelat i form 
av små delar av data inom GSM nätet. Användare har möjlighet att ständigt vara 

                                                 
9  www.motorola.com 
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uppkopplade. Kostnaden för användningen av GPRS baseras på mängden skickad och 
mottagen data, inte på anslutningstiden till GSM nätet10

 
. 

Applikationer 
I handdatorn använder sig Fazer Bageri AB av MobiOne AB:s egenutvecklade applikation 
MobiRoute. MobiRoute är en hårdvaruoberoende applikation som är möjlig att konfigurera 
för kundens specifika behov. Den är objektorienterat modellerad och uppbyggd av moduler. 
Grundstommen i de olika applikationerna är MobiBase, en plattform som är utvecklad av 
MobiOne AB. Applikationen är anpassad för flera olika operativsystem som exempelvis 
Win2k/Win2003/NT/XP och Pocket PC. Operativsystemet som handdatorerna i 
undersökningen använder är Microsoft Windows Mobile 5.011

 
.  

Handdatorn använder sig även av en konverteringsprogramvara som MobiOne AB utvecklat 
kallad MobiConvert. Ett kommunikationsprogram MobiConnect används för att kunna 
kommunicera mellan MobiRoute applikationen och Microsoft Navision vilket är 
hemmasystemet hos Fazer Bageri AB (Intervju, bilaga 1). För överföring av data använder 
MobiConnect dataformatet XML (eXtended Markup Language)12

 
.   

Microsoft Navision 
Microsoft Navision13 är ett så kallat ”back-office”-system hos Fazer Bageri AB och innehåller 
bland annat en databas för informationslagring och är det system hos Fazer Bageri AB som tar 
emot data från handdatorerna. Data kan exempelvis vara i form av ordrar och beställningar 
samt information från bagerierna. Utifrån erhållen data genereras sedan faktureringsuppgifter, 
inventeringslistor, kundinformation etcetera. Om anpassningar behövs i Microsoft Navision 
görs detta av ett utomstående konsultbolag, Tectura AB14

 
. 

 
Figur 2 Kommunikationen mellan värddator Microsoft Navision och handdator15

 
 

 

                                                 
10 www.nokia.se 
11 www.microsoft.com (1) 
12 Systemspecifikation för MobiRoute 
13 www.microsoft.com (2) 
14 www.tectura.se 
15 www.mobione.com (2) 

http://www.microsoft.com/�
http://www.microsoft.com/�
http://www.mobione.com/�
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2.4 Handdatorns användningsområde 
Chaufförerna hos Fazer Bageri AB använder handdatorerna i deras dagliga arbete med 
utkörning av bröd till olika kunder. Handdatorerna skall stödja chaufförernas uppgifter och 
underlätta administrativt arbete hos Fazer Bageri AB. Varje chaufför har en lastbil och en 
handdator tilldelad sig. I lastbilarnas lastutrymme finns en liten ”kontorsplats” avsedd för 
arbete med och utskrift av följesedlar till kunder. Där finns en skrivare och en 
dockningsstation i vilken handdatorn kan placeras för laddning då den inte används.     
 

 
 
Figur 3 Chaufförens arbetsbord i lastbilen med skrivare till vänster och handdator i docknings-
/laddningsstation till höger. 
 
Arbetsbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av en chaufförs dagliga arbete på Fazer Bageri AB, med fokus på 
handdatorn. Beskrivningen är baserad på en observation på arbetsplatsen samt samtal med 
chaufförer. 
 
Chaufförerna börjar sitt arbetspass mellan kl. 04.00-07.00 på morgonen. De startar då genom 
att logga in i sin handdator som är placerad bak i lastbilens skåp. Därefter lastar chauffören in 
det bröd som han/hon har beställt två dagar innan för den här dagen på sin lastbil. När allt är 
lastat ger chauffören sig av mot sin första kund. Väl hos första kund så tar chauffören med sig 
sin handdator och går in i butiken för att se efter om det finns returer och i så fall plocka 
undan returer. Returer är bröd vars bästföredatum är på väg att gå ut. Dessa returer registreras 
noggrant i handdatorn då de skall krediteras kund vid ett senare tillfälle. Returerna skall även 
finnas med på den följesedel som kunden skriver under. Kreditering innebär att kunden får 
pengar tillbaka för de returer som chauffören tar med sig. När chauffören gjort detta är det 
dags att knappa in de produkter som chauffören har beställt åt kunden att få denna dag. 
Chauffören får då leta i handdatorn efter brödsorternas namn och söker då per bageri som 
brödet tillverkas hos (det finns fem bagerier i Sverige). Därefter skriver chauffören ut en 
följesedel på den stationära skrivaren som finns i bilen. Chauffören går sedan tillbaks in i 
butiken och samtalar med personalen. Syftet är att klargöra att det bröd som beställts även 
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passar butikens koncept och kvantiteten på leveransen kontrolleras. Sedan följer arbetet med 
att plocka upp brödet på dess rätta platser på hyllan. Under tiden som detta arbete pågår och 
under hela tiden som chauffören är där så kommunicerar han/hon med butikspersonalen om 
eventuella klagomål, kommande kampanjer etcetera. När detta är gjort och chauffören gått till 
lastbilen med följesedeln påskriven så ska den butiken registreras som klar. Det är då dags att 
åka vidare till nästa butik på listan. I handdatorn ser chauffören ”dagens butiker” och när 
leverans har gjorts till en specifik butik så blir den markerad med ett ”K” (Klar).  
 
Ibland ges kunden rabatt och detta görs exempelvis genom ett val i handdatorn som heter 
”överleverans”. Om kunden ska ha 20% rabatt på 100 stycken bröd så registreras 80 bröd till 
kunden och övriga 20 under en flik som heter överleverans.  
 

 
 
Figur 4 Handdatorns placering i lastutrymmet på lastbilen. 
 
Dagliga uppgifter som utförs i handdatorn 
 Inloggning i handdatorn 
 Beställning av produkter registreras och skickas innan kl.15:30 senast två dagar före 

leverans 
 Registrering av returer i butik 
 Utskrift av följesedel innehållande returer samt dagens leverans, följesedeln skrivs 

under av kund i butiken 
 Kontroll och godkännande av inleveranser (det bröd som chauffören erhållit i sin 

dagliga leverans från respektive bageri)  
 Registrering av eventuella avvikelser 
 Ordersammanställning till försäljningsorganisationen 
 Utskrift av sammanställning som vidarebefordras per post till Fazer Bageri AB:s 

huvudkontor 
 Godkännande av dagens arbete/utloggning  

 
Veckovisa uppgifter som utförs i handdatorn 
 Inventering av ej sålda produkter 
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 Teoretisk referensram 

3.1 Teorier inom området 
Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för de undersökningar som utförts. 
Teorierna har betydelse för att definiera vad som i denna undersökning menas med att 
tillämpa en användarcentrerad design.  

3.1.1 Användarcentrerad design  
I denna undersökning har ISO13407:s definition använts som en beskrivning av vad 
användarcentrerad design faktiskt är. Grunden för definitionen innehåller fyra punkter och 
dessa är: 
 
 Användarna involveras aktivt samt en förståelse för uppgiftens och användarens krav 
 Fokusering på funktionen mellan användare och teknik 
 Designlösningarna sker iterativt, stegvist 
 Tvärdisciplinär design 

Inom ett systemutvecklingsprojekt skall fyra definierade designaktiviteter följas enligt 
ISO13407(Gulliksen & Göransson, 2002, s.105). Dessa aktiviteter visas i modellen nedan och 
innebär att man efter att ha identifierat behovet av användarcentrerad systemdesign så följer 
stegen 1. Förstå och specificera användnings-sammanhanget  2. Specificera användarkrav och 
organisatoriska krav 3. Producera designlösningar samt 4. Utvärdera designen gentemot 
kraven. Efter dessa designuppgifter följts så menar modellen att systemet uppfyller 
specificerade användarkrav och organisationskrav. 
 
Modell över designaktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifiera 
behovet av 

användarcentrerad 
design 

Systemet uppfyller 
specificerade 

användarkrav och 
organisationskrav 

Förstå och specificera 
användnings-

sammanhanget 

Specificera 
användarkrav och 

organisatoriska krav 

Utvärdera 
designen 

gentemot kraven 

 
 
Figur 5 ISO13407 – Human-centre design processes for interactive systems (Gulliksen & Göransson, 2002, s.105) 

Producera 
designlösningar 
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3.1.2 Livscykel för användarcentrerad systemdesign 
 
En livscykel för användarcentrerad systemdesign visas i modellen nedan. Denna modell är 
utvecklad utifrån ISO18529.  
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
  
Vid en förstudie eller en verksamhetsanalys kan visioner och idéer komma fram under samtal. 
Denna fas kan även innebära att en formell analys görs av verksamheten och då ser efter vad 
som skulle kunna förändras, förbättras eller modifieras. I denna fas formas vanligen en 
kravanalys (se avsnittet kravanalys). I nästa fas handlar det om att man ska ”planera den 
användarcentrerade processen” och detta innebär att det utvärderas vilka resurser som kan 
komma att fordras samt att de aktiviteter som kommer behöva genomföras struktureras. Här 
diskuteras även vilka metoder som skall användas och utvärderar vilka användare som skall 
involveras i projektet. Fasen ”genomför användarcentrerad systemdesign” innebär att stegen 
följs som beskrivits i kap 3.1.1. Den ”formella användbarhetsutvärderingen” är att se över den 
övergripande användbarheten för systemet och innebär att i det iterativa arbetet kontinuerligt 
utvärdera vad som går bra och vad som går mindre bra. Slutligen steget att ”introducera och 
förvalta systemet” innebär att förändringarna implementeras samt att man håller eventuell 
utbildning och skriver manual för slutanvändarna (Gulliksen J., & Göranson B. 2002, s.157). 
 
Kravanalys 
Kravanalysen ingår i den första fasen av processen för användbarhetsdesign. En kravanalys 
görs i början av ett projekt och i detta dokument fastställs mål och kriterier för det fortsatta 
arbetet med design och användbarhet. I kravanalysen skall både dagens krav och framtida 
krav fastställas16

Att genomföra analyser och fältstudier för att kunna fastställa kraven ökar förutsättningarna 
för att företag investerar inom de områden i företaget där det verkligen behövs, från början

. Fokus bör ligga på: användargrupper, användarnas mål, arbetsuppgifter och 
behov. Inom företag och organisationer skiljer sig medvetenheten åt när det gäller målen och 
behoven av stöd för sin verksamhet. I vissa fall har företagen ett färdigt underlag som används 
för att analysera kraven på ett stödsystem. Andra företag har bara en vag aning om vilket stöd 
de behöver och då krävs en noggrann analys för att hitta verksamhetsmålen och vilka behov 
av stöd företaget har (Gulliksen J., & Göranson B. 2002, s.159). Inför en kravanalys i 
användarcentrerat syfte så bör man i förstudien ta användarna i beaktning. Olika 
användargrupper har speciella behov och förutsättningar. Genom att göra fältstudier av 
användaren så kan utvecklaren skaffa sig information om användarens arbetssituation. Att 
göra användarprofiler av användarna är ett annat sätt att ta reda på mer om användarna, här 
kan utvecklaren skaffa fram en bild av användarnas förutsättningar genom att beakta deras 
kompetenser, förutsättningar och deras bakgrund (Gulliksen J., & Göranson B. 2002, s.160). 

17

                                                 
16 

. 

www.irm.se (1) 
17 www.irm.se (1) 

Förstudie och 
verksamhets-
analys 

Planera den 
användar-
centrerade 
processen 

Genomför 
användar-
centrerad 
systemdesign 

Formell 
användbarhets
-utvärdering
  

Introducera 
och förvalta 
systemet 

Figur 6 Livscykel för användarcentrerad systemdesign (Gulliksen J., & Göranson B. 2002, s.157) 

http://www.irm.se/�
http://www.irm.se/�
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3.1.3 Användarcentrering i organisationer  
Användarcentrerad systemdesign är en process som genom hela livscykeln fokuserar på 
användare och användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002, s.184). Denna design grundas på 
vissa nyckelprinciper och några av dessa är användarfokus, aktiv användarmedverkan i 
utvecklingsprocessen, gemensam och delad förståelse och att utvärdera verklig användning. 
Gulliksen & Göransson (2002, s.185) reflekterar över hur systemutveckling bedrivs idag inom 
organisationer och diskuterar hur få som använder ett användarcentrerat tillvägagångssätt. De 
menar att systemutveckling av tradition är ett ingenjörsmässigt hantverk som ofta bedrivs ur 
ett tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Tidigare har det inte funnits någon större 
förståelse för att man kanske inte kan bestämma allt i förväg samt att det inte går att beskriva 
en organisation på ett matematiskt sätt. Nedan i figur 7 så visas några skillnader på 
teknikdriven design kontra användarcentrerad design. 
 
Teknikdriven design kontra användarcentrerad design 
 
Traditionell systemutveckling 
 

Användarcentrerad design 
 

Teknik/utvecklardriven      Användardriven 

Fokus på komponenter Fokus på lösningen 

Individuella bidrag Tvärdisciplinärt teamarbete med involvering 
av användare, utvecklare, kunder och 
användbarhetsexperter 

Fokus på intern arkitektur Fokus på användbarhetsattribut: 
ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse 

Kvalitetsmått genom produktens brister och 
beteende (systemkvalitet) 

Kvalitet definierad genom användbarhet 
(användningskvalitet) 

Implementering före användbarhetsvalidering Implementering enbart av 
användbarhetstestade lösningar 

Lösningarna styrs av funktionskraven Förståelse för användningssammanhanget: 
användare, arbetsuppgift och arbetsmiljö 

 

 

 

Figur 7 Användarcentrering i förhållande till teknikdriven utveckling (Gulliksen & Göransson, 2002, s.186) 
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3.1.4 Användarfokus 
Teorier inom användarorienterad systemdesign menar att det är viktigt att ta hänsyn till och 
involvera användarna i framtagandet av den produkt som framställs. Detta för att produkten 
ska bli använd till sin fulla potential och verkligen tjäna det syfte som den tagits fram för. 
Detta underlättar även för att se eventuella komplikationer som kan dyka upp i den verkliga 
användningen. Att beakta hur användarna upplever det som designas ger fördelar som ett 
praktiskt test hos utvecklarna inte skulle ge. Användarna kan relatera till tidigare 
händelser/erfarenheter och testa i den verkliga miljön som artefakten är tänkt att användas i. 
Tidigare har människa datorinteraktion varit mycket fokuserat på effektivitet, detta främst 
genom Taylorismens framfart. Taylorismen bygger på att man eftersträvar att effektivisera 
flödet hos arbetskraften inom företag, att skapa arbetsrutiner och att begränsa möjligheten till 
impulsivitet genom att ta fram det ”bästa” sättet att lösa uppgifter på (Sengers P., 2004). Detta 
innebär att formulera rutiner som finns inom företaget och strukturera dessa i processer, där: 
 
”En process initieras av en händelse och består av en samling aktiviteter som tillsammans 
skapar ett mervärde för kunden.”18

 
 

Fokus inom MDI har tagit en lite annan vändning då forskarna även börjar fundera över hur 
man värdesätter kvalitet i interaktion med datorer (Sengers P., 2004). De senare teorierna 
behandlar faktorer som både talar för och emot processorienterade arbetsmetoder som 
Taylorismen är ett exempel på. Dourish (2001) menar att ett arbetssätt där det fastställs hur 
arbetsrutinerna ser ut kan vara bra för att hantera uppgifter och vilka som ska utföra dem, för 
att koordinera arbetsflödet. Dock behöver det ändå tas hänsyn till att det finns olika roller som 
påverkas av varje process, direkt som indirekt. Dourish menar att man bör utgå från processer 
som en sorts visualisering av hur olika organisatoriska händelser hänger ihop och inte endast 
utgå från detta när ett system ska förnyas eller effektiviseras. Mycket av det som sker hos ett 
företag sker ad hoc och oförberett, därmed bör kontexten tas i beaktning. När arbetsrutiner 
struktureras sker detta oftast på ett avskalat sätt där rutinernas kontext blir irrelevant, 
kontexten har dock stor påverkan i utförandet av arbetsuppgifterna.  
 
Forskning har även visat att det inte är möjligt att förstå hur användare lär sig saker utan att ha 
studerat miljön eller kontexten och ta med dess påverkan på användaren (Nardi B. A., 1996). 
 

3.1.5 Situationsmodellen  
 
Situationsmodellen kom till efter en era av kognitionsvetenskapligt inspirerad forskning när 
man skiftade fokus och flyttade ut forskningen från laboratorierna till problem som 
kännetecknades av sin nära anknytning till praxis, exempelvis inom industrin eller vid 
kontorsarbete. Det är en skillnad mellan att se människor som ett subsystem inom en 
organisation och att se människor som individer (Benyon et al, 2005, s.173).   
 
Det var i mitten på 1980-talet som Lucy Suchman (2007 s.70) namngav situationsmodellen, 
på engelska kallad ”situated action”. Med detta menade hon att alla handlingar till stor del är 
drivna av användarens målsättningar och yttre omständigheter, såväl sociala som materiella. I 
stället för att se på saker utanför dess rätta miljöer så borde handlingar betraktas i deras rätta 
miljö, i den faktiska situationen. 

                                                 
18  www.irm.se (definition av en ”process”) (2) 
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Det finns två olika typer av handlingar, den ena är av ad hoc-art, det vill säga att en del 
människor ”bara gör”. Den andra liknar den första men denna typ ser även till tidigare 
erfarenheter samt till handlingens mål (Suchman, L., 2007 s.71). Planer anses vara en resurs 
för situationsmodellen, de flesta gör upp en plan innan en handling utförs. Dock är det sällan 
som planerna följs i själva handlingen då situationen är förändringsbenägen och gör att man 
ofta improviserar längs handlingens gång. 
 
Vid arbete med framtagning av nya applikationer och funktioner så kan utvecklaren välja att 
studera handlingen i sin rätta miljö, därmed göra det möjligt att se om handlingen följer 
planen och göra förändringar i framtagningsarbetet direkt. I annat fall kan konstruktionen 
testas på laboratoriet och sedan görs efterkonstruktioner. Enligt situationsmodellen så är det 
första exemplet det som bör följas (Suchman, L., 2007 s.72-73). Situationsmodellen utgår 
ifrån hur användaren agerar i en given situation. Inom denna forskning så är inte individen i 
sig intressant, inte heller situationen i sig utan det är en kombination av dessa som ligger till 
grund för teorin (Nardi B. A., 1996).  
 

3.1.6 Användbarhetskvaliteter 
 
Användbarhetskvaliteter som påverkar design är något som Jonas Löwgren (2002) tar upp i 
sin forskning som viktigt att beakta vid design och utveckling. Han menar att om man ser 
vilka kvaliteter som är viktiga för en viss typ av design blir arbetet lättare att genomföra. 
Detta kan även hjälpa designern att välja huvudinriktning för arbetet som sedan kan förfinas 
och utvecklas vart eftersom. Löwgren definierar fem huvudspår som han anser är viktiga för 
design, dessa är: 

 
 motivation 
 interaktion  
 påverkan 
 strukturella kvaliteter 
 oförutsägbarhet 

 
Kvaliteter som dessa kan vara viktiga att beakta i utvecklingsarbetet av handdatorer.  
Motivationen att vilja använda handdatorn är viktig för att slutanvändarna ska använda de 
olika funktioner som erbjuds. Ett exempel på detta kan vara nya applikationer: Om 
slutanvändarna känner sig motiverade att använda nya funktioner och ser vinning i detta finns 
större möjlighet att använda dem effektivt. Till skillnad mot att slutanvändarna resonerar att 
man hellre väljer att arbeta på det sättet som man alltid har gjort tidigare. Är slutanvändaren 
motiverad till att använda artefakten och ser nyttan/möjligheterna i det kommer hon troligtvis 
även bruka den oftare och på ett rikare sätt. Möjligheten att påverka interaktionen och att 
teknologin inte skall kännas krävande är faktorer som påverkar upplevelsen av artefakter 
generellt och därför även handdatorer. Möjlighet till påverkan under framtagning, strukturella 
kvaliteter och oförutsägbarhet är även de faktorer som kan vara avgörande för hur en 
användare upplever sin handdator.  
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3.1.7 Gripbar interaktion och embodiment 
 
Under de genomförda undersökningarna har litteratur angående gripbar interaktion (eng. 
original ”tangible interaction”) beaktats. Dourish (1999) reflekterar i sin forskning över två 
teman under begreppet embodiment. Embodiment är ett begrepp som påvisar att allt 
inbegriper andra omständigheter och på så sätt påverkas av det. Det första temat är social 
datoranvändning som utgår från faktumet att vi alltid påverkas av vår omgivning, våra 
relationer (både medvetet och omedvetet) då vi interagerar med datorer. I hans forskning tas 
datorstött samarbete (eng. original Computer Supported Cooperative Work ”CSCW”) upp 
som ett exempel på där man försöker att ta detta i beaktning. Gripbar interaktion är det andra 
temat Dourish diskuterar för att byta perspektiv på vad en dator är. Tidigare var datorn 
platsbunden, idag finns datorer nästan överallt i någon form.  
 
Mark Weiser (1991) beskriver i sin forskning att människans omgivning allt mer påverkas av 
datorer. Weiser menar att de integreras så pass mycket i det dagliga livet att de försvinner i 
periferin och att slutanvändarna inte ens reflekterar över att de använde sig av dem. I 
framtiden kommer detta att bli allt vanligare och att nästan allt vi gör kommer vara indirekt 
knutet till någon form av dator eller datalogisk applikation. Att människor tillåter att tekniken 
försvinner in i periferin på det sättet beror på psykologiska faktorer och detta menar Weiser är 
en förutsättning för att vi ska kunna fokusera på nya mål. Weiser menar även att ny teknik bör 
utformas så att den knappt blir märkbar för slutanvändaren. Att aktivt sträva efter att utforma 
gränssnitt och system så att de inte skall kräva mer uppmärksamhet från slutanvändaren än 
absolut nödvändigt. Om tekniken integreras på ett bra sätt ska slutanvändaren inte ens behöva 
tänka på att denne använder den. Weiser drar paralleller till en bilmotor som är väldigt 
komplicerad och innehålla en mängd olika delar precis som informationsteknik. Han menar 
att en bilmotor dock inte drar någon specifik uppmärksamhet till dess komplicerade 
uppbyggnad under den tid som den används.  Det är först när bilmotorn inte fungerar som den 
ska som medvetenhet om dess komplexitet väcks. 
 
Goodwin (2003) diskuterar i sin forskning om upplärningssituationer att det är viktigt för  den 
som skall lära sig att få tydlig respons på de handlingar som hon utför. Goodwin betonar även 
att det är i en upplärningssituation är givande att få möjlighet att få prova på det som ska 
utföras på egen hand, men under handledning. Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
implementering. 
 

3.1.8 Kontextens betydelse 
 
Beyer och Holtzblatt (1995) skriver om vikten av att förstå kontexten kring en arbetsuppgift 
och vilka mål aktiviteten har. Författarna menar att detta gäller speciellt när man designar 
datasystem, dessa system har sådan stor påverkan på hur användare arbetar. Om exempelvis 
en användare ombeds berätta om hur denne brukar arbeta, så kan det uppstå svårigheter i att 
beskriva alla små händelser. Ombes en användare visa hur denne arbetar i praktiken, gör detta 
att användaren oftast kommer på fler detaljer kring aktiviteten. Författarna gör en liknelse till 
relationen mellan en lärling och dess mentor. Lärlingen lär sig genom att studera mentorn i 
arbetet för att sedan få prova på uppgiften själv. På samma sätt menar de att man kan resonera 
som designer/utvecklare för att få en enhetlig förståelse för kundens arbete. De skriver även 
om vikten av att en designer förstår hur en arbetsuppgift utförs för att kunna skapa ett 
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användbart och anpassat system. Förståelse för hur kontexten med omgivande faktorer och 
personer påverkar arbetsuppgifterna för kunden är också av vikt. Det är även av betydelse att 
som utvecklare förklara för kunden vad man ser och vad som framkommit när företeelserna 
analyserats, för att kunden ska kunna hjälpa till och korrigera intryck som kan ha tolkats 
inkorrekt. Arbetet med itereringar och prototyper underlättas när det säkerställts att rätt 
förståelse erhållits från grunden. Testandet av det nyutvecklade systemet/applikationen sker 
bäst på samma ställe som där man lär sig om aktiviteten, det vill säga på plats i 
arbetssituationen. 
 

3.2  Relaterad forskning att anknyta till undersökningen 

3.2.1 Riktlinjer för användbarhet  

En användarcentrerad utveckling av mobilt stöd inom sågverksbranschen har gjorts. Man 
fokuserade då på ett befintligt företag som planerade att implementera handdatorer som stöd 
för hanteringen av information inom företaget. I undersökningen utvecklades underlag för 
prototyp av en eventuell applikation samt tog fram en kravspecifikation med tillhörande 
designdokument. Arbetet utfördes på initiativ av en mjukvaruleverantör (SYSteam 
Utvecklingspartner i Huskvarna) vars syfte var att kunna använda undersökningen som 
underlag för en framtida offert till sågverket som arbetet skedde hos. En av slutsatserna som 
drogs i arbetet var att i och med att hårdvaran är begränsad i handdatorer blir fokusering på 
användarvänlighet viktigt. Vidare framkom att det var en tydlig svårighet att få tag på 
representativa slutanvändare när man som utomstående kommer in och gör en undersökning 
på ett företag. Vanligtvis är de med högre teknikmognad som är öppna för att delta aktivt. 
Slutsatserna från arbetet är viktiga teoretiska argument för att försöka involvera 
slutanvändarna mer aktivt i utvecklingsarbeten, samt att aktivt arbeta för att ha ett 
representativt urval av delaktiga i utvecklingsprocessen (Lundell J. & Sjögren G., 2006).  
 

3.2.2 Utveckling av prototyper för pekskärmsgränssnitt 
Huruvida ett gränssnitt kan göras användbart genom att använda en modifierad version av 
ISO13407 standard som ramverk har skrivits om i en tidigare undersökning (Jovic I., 2007). 
Fokuseringen i undersökningen om den modifierade versionen av ISO13407 låg främst på 
prototyparbetet, aktiv användarmedverkan och iterativ utveckling. Studien genomfördes under 
utveckling av ett system med pekskärmsgränssnitt avsedd att användas i tvättstugor. Syftet 
var att ta fram exempel på enkla prototyper (low-fidelity) över hur ett framtida system skulle 
kunna se ut. Resultaten påvisade att vid användning av enbart de tre nyckelprinciperna för 
användarcentrerad design som valts ut blir resultaten av utvecklingen inte tillräckliga för att 
uppnå användbarhet. Hela kedjan av utvecklingsprocessen från kravinsamling till 
implementering måste enligt Jovic (2007) tas med i beaktning då man utvecklar för 
användbarhet. Slutsatserna från denna undersökning är viktiga argument för att granska hela 
utvecklingsprocessen hos företag, från kravinsamling till implementering då 
användarcentrering och möjligheter till slutanvändarinvolvering skall undersökas. 
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 Metod och material 
 
Under detta arbete har främst ett deduktivt arbetssätt använts med abduktiva inslag. Vår 
utgångspunkt har varit befintliga teorier inom ämnet informatik, som vi sedan applicerat på ett 
praktiskt fall. Undersökningen har vuxit fram genom att växla mellan teori och empiri, därav 
det abduktiva inslaget. 
  
De metoder som använts är främst intervjuer och samtal med berörda inom utvecklingen hos 
företagen. Dessa undersökningar har skett hos två olika företag, dels hos Fazer Bageri AB och 
dels hos MobiOne AB. Vi väljer intervjumetoden i första hand är för att få fram kvalitativ 
data inom det område som vi fokuserar på, samt för att fånga upp de subjektiva åsikterna, 
vilket skulle bli svårt vid användning av en mer kvantitativ undersökningsmetod. Vid 
intervjuerna har vi främst utgått från ett par specifika frågor men även diskuterat ämnen som 
kommit upp under intervjuns genomförande. Denna form av intervju kallas för 
semistrukturerad intervju (se avsnitt 4.1.1 intervju som metod). Dokumentation av 
intervjuerna har dels skett genom löpande anteckningar, men även genom ljudupptagning med 
en diktafon av typen M-audio Microtrack 24/96.  
 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Undersökningen inleddes med ett uppstartsmöte med handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB 
på deras huvudkontor i Solna. Upplägget för undersökningen presenterades och vi diskuterade 
olika infallsvinklar på ämnet. Sedan diskuterades eventuella restriktioner och det klargjordes 
vilka personer som fick involveras i undersökningen. Inledande intervjun utfördes 3/11-09 i 
ett slutet konferensrum på huvudkontoret i Solna. Av Fazer Bageri AB:s handdatoransvarig 
fick vi sedan kontaktuppgifter till utvecklarna på MobiOne AB. Av MobiOne AB fick vi 
positivt gensvar och undersökningen kunde därmed täcka in det område som vi önskat. Under 
mötet med MobiOne AB fick vi en tydlig presentation av företaget och deras arbetssätt. Vi 
fick här även en klar bild av hur samarbetet mellan Mobione AB och Fazer Bageri AB ser ut. 
Då systemutvecklaren hos MobiOne AB har sin arbetsplats i Göteborg, genomfördes en e-
postintervju med honom. Svaren på dessa frågor diskuterades sedan på ett nytt möte med 
MobiOne AB:s säljansvarige, detta för att klargöra att vi förstått svaren korrekt samt för att 
kunna ställa eventuella uppföljande frågor. Efter detta genomfördes ett möte med 
handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB igen, för presentation av vårt resultat och för att ställa 
kompletterande frågor. Vi genomförde även ett samtal med säljledare ute på en av Fazer 
Bageri AB:s terminaler. Dessa avslutande samtal och intervjuer gjordes för att tydligare få en 
bild av verksamhetsprocessen, samt för att verifiera tidigare insamlade uppgifter om hur 
itereringar och prototyphantering av de nya applikationerna går till. 
 

4.1.1 Intervju som metod 
En intervju skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det är en eller flera personer som 
ställer frågor inom ramen för ett specifikt förutbestämt ämne. På det sättet styrs dialogen 
mellan den som frågar och den som svarar. Det innebär sålunda att intervjuarna och 
respondenten inte har jämställda roller (Lantz A., 2007 s.10). Intervjuer är en sorts 
strukturerat samtal men till skillnad från vanliga samtal så finns det viktiga betingelser som 
måste säkerställas innan genomförande av en intervju. Först och främst underlättar det att det 
finns tillgång till en ljudupptagningsmaskin. Ett medgivande till intervjun bör finnas. Vid en 
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intervju kan respondentens ord protokollföras och dokumenteras, själva frågeordningen är 
förberedd och styrs av forskaren. Intervjuer kräver därmed noggrann förberedelse och 
planering samt en viss lyhördhet under intervjun, annars finns risken att intervjun blir mera 
som ett samtal (Denscombe M.,1998, s.130). I denna undersökning har vi använt oss av en 
halvstrukturerad intervjuform vilket innebär att den har olika typer av frågor som antingen 
kan ge fasta eller öppna svar (Lantz A., 2007 s. 33). Vid halvstrukturerade eller 
semistrukturerade intervjuer blir tendensen ofta att respondenten kan ge mer utlopp för sina 
åsikter och känslor (Denscombe M., 1998, s.134). Denna form av intervju ansågs som lämplig 
då vi ville att respondenten skulle kunna svara fritt och då frågorna inte nödvändigtvis 
behövde besvaras i en viss ordning. 
 

4.2 Metodkritik 

4.2.1 Validitet  
Validitet innebär en metods eller ett instruments förmåga att undersöka det ämne som avses. 
Undersökningen vi har gjort bör ha en hög grad av validitet då vi har försökt att säkerställa att de 
flesta nyckelpersoner i processen har deltagit. Vi valde att använda intervjuer för att få ett bredare 
perspektiv på verksamhetsprocessen. En av författarna har arbetat hos ett av de deltagande 
företagen i undersökningen. Detta kan ha påverkat intervjuerna, då respondenterna kunde ta 
för givet att vi på så sätt redan hade viss förhandsinformation. Svaren kunde därför tendera att 
formuleras därefter. Dock har författarna försökt att undvika godtycklighet genom att frågorna 
anpassats efter detta och haft en formell karaktär.  
 

4.2.2 Reliabilitet  
Med reliabilitet avses hur tillförlitlig en undersökning är, att den om den görs om ska ge 
samma resultat (Bryman, A., 2002). Reliabiliteten i den här undersökningen kan ha blivit 
präglad av de personer som deltagit i undersökningen och av tidpunkten för undersökningen. 
Fazer Bageri AB genomför just nu en större omorganisation, som kan resultera i stora 
förändringar i undersökningens respondenters arbetsuppgifter. Resultatet kan även ha blivit 
påverkat av de frågor vi ställt i intervjuer och samtal med de berörda respondenterna. Vid en 
annan tidpunkt eller med andra respondenter skulle resultatet kunna påverkas i annan riktning. 
I undersökningen har endast intervjumetoder använts, i form av skriftlig samt muntlig intervju 
och samtal. Att enbart använda sig av intervju som metod kan innebära att en begränsning av 
insamlad data. Detta på grund av att man vanligtvis endast har en chans att få ställa sina 
frågor i sitt möte med respondenterna. Dock har i denna undersökning hela tiden funnits 
möjlighet att återkomma till respondenterna med uppföljande frågor i och med relationen till 
företaget. I denna undersökning har denna möjlighet utnyttjats för att säkerställa och klargöra 
de svar som tidigare uppgetts. Uppföljande frågor för att säkerställa de insamlade svaren hade 
dock kanske kunnat undvikas genom att säkerställa att de tolkats korrekt vid genomförandet 
av intervjun. Kompletterande frågor var dock nödvändigt då det var svårt att veta på förhand 
om de svar som erhållits ledde oss fram till ett resultat.    
 

 

4.2.3 Generaliserbarhet  
Respondenterna i undersökningen tillhör alla de nyckelpersoner som ansågs behövas för att 
undersökningen skulle få den bredd som avsetts. Dock har vi inom gruppen säljledare endast 
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talat med en person. Detta var dock inte kritiskt för undersökningen utan var ett uppföljande 
och bekräftande samtal för tidigare insamlad data. Denna säljledare fick representera en större 
grupp där sju personer ingår.  
 

4.3 Urval 

Till denna undersökning har urvalet fallit på olika på nyckelpersoner inom företagen som 
undersökts. Dessa nyckelpersoner har rollerna handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB, 
säljledare hos Fazer Bageri AB, systemutvecklare som ansvarar för applikationerna i Fazer 
Bageri AB:s handdator och säljansvarig hos MobiOne AB. Dessa personer valdes ut för att de 
ansågs kunna ha breda kunskaper om ämnet för undersökningen. Urvalet är även tänkt att 
täcka hela utvecklingskedjan för framtagning av applikationerna för handdatorerna.  
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 Resultat 

5.1 Inledning resultat  
Resultatet är baserat på intervjuer genomförda med nyckelpersoner inom Fazer Bageri AB 
och MobiOne AB. Nedan presenteras resultatet i löpande text, intervjuerna går att finna i 
bilagorna sist i detta arbete, kapitel 9. Resultatets inledning ger först en beskrivning av 
nyckelpersonernas roller och de arbetsuppgifter som dessa innehar. Sedan följer en 
beskrivning av för- och nackdelar med användandet av handdatorerna. För- och nackdelarna 
har främst kommit fram i intervju med handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB. Resultatet 
presenterar sedan en bild över verksamhetsprocessen för utveckling av handdatorerna med 
efterföljande förklarande text.    

5.1.1 Nyckelpersonernas funktion  
Handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB är en del av säljavdelningen. Säljavdelningen är i sin 
tur en del av den administrativa delen av verksamheten och tillhör således inte IT-
avdelningen. Handdatoransvarig har bland annat ansvar över handdatorernas mjukvara, deras 
utveckling och kontakten med MobiOne AB. Säljledarna hos Fazer Bageri AB ansvarar för ett 
distrikt med ett antal säljande chaufförer. De ska kontrollera att distributionen fungerar som 
den ska och att samtliga butiker får sin dagliga leverans av bröd. De har personalansvar och 
ansvarar för den dagliga verksamheten på terminalerna.  
 
Systemutvecklaren hos MobiOne AB:s arbetsuppgift i kedjan beskrivs som ”systemering” 
(vilket innebär framtagande av kravspecifikation, systemering/design, kodbearbetning och 
implementering). Arbetsuppgifterna innefattar även kundkontakt med Fazer Bageri AB, 
support samt att ge generella förslag till förändringar/förbättringar.  
Säljansvarig hos MobiOne AB ansvarar för den operativa och finansiella kundkontakten med 
Fazer Bageri AB. 
 

5.1.2 Handdatorernas funktion  
Användningen av handdatorer hos Fazer Bageri AB är främst till för att öka omsättningen, 
minska pappershanteringen och för att underlätta hanteringen av fakturor. Handdatorerna är 
även ett verktyg för att kunna se det lager som chaufförerna har på sina lastbilar.  
 
Från början arbetade chaufförerna med penna och papper. Alla beställningar, returer och 
överleveranser registrerades då manuellt och skickades även iväg manuellt per post (Intervju 
bilaga 1). Handdatorer infördes i mitten på 1990-talet hos Fazer Bageri AB, men var då av en 
helt annan typ än vad de är idag, de hade dock samma huvudsakliga funktioner. De 
handdatorer som används idag infördes 2007.  
 
Fördelar med handdatorn  
Fördelarna med användandet av handdatorer är att om allt fungerar som det ska maximeras 
försäljningen. Försäljningen maximeras genom att säkerställa att data som inkommer 
angående försäljningen blir korrekt. Informationsledet blir kortare i och med att överföringen 
av data sker elektroniskt via GPRS. Tidigare kunde papper försvinna på vägen till kontoret 
och på så sätt gick beställningar/returer eller annan information då förlorad. Idag sker den 
enda pappershanteringen för chaufförerna med följesedlarna, som fungerar som ett kvitto på 
att kunden tagit emot varorna. Det är följesedlarna som är underlaget för faktureringen. 
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Användandet av handdatorer underlättar på så sätt för chaufförerna både tidsmässigt och 
kvalitetsmässigt. En annan fördel med handdatorerna är att det går att modifiera och utveckla 
funktioner för hur hanteringen och rapporteringen av data ska utföras kontinuerligt (Intervju 
bilaga 1).  
 
Nackdelar med handdatorn 
Nackdelar med användningen av handdatorn är när tekniken inte fungerar som den ska; 
försäljning kan då försvinna vilket leder till kostnader för företaget. All data som kommer in 
via handdatorn kontrolleras därför mot följesedlarna som chaufförerna levererar manuellt. Allt 
för att säkerställa att ingenting försvunnit på vägen. På grund av att kommunikationen sker 
via GPRS uppkommer ibland även komplikationer i och med detta. I undantagsfall kan 
komplikationer även uppstå om chaufförerna inte följer exakt den arbetsordning de ska som 
chaufför och inte stämmer av allt innan denne skriver ut följesedeln. Det uppstår då merarbete 
på grund av att data som skickas in via handdatorerna är definitiv och inte går att korrigera i 
efterhand, orderavdelningen behöver då registrera om försäljningen (Intervju bilaga 1). 

5.2 Flödet i utvecklingsprocessen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 Modell över flödet i utvecklingsprocessen hos Fazer Bageri AB 
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Bageri AB, Administrativ 
chef 
 
PS = Per Sandberg, Fazer 
Bageri AB, VD 
 
Användare = Fazer Bageri 
AB  Säljande chaufförer 

Input 
(Användare & Säljchefer -> AS) 

Utvärdering  
– genomförbarhet, kostnad och godkännande 

(AS, MA, HB & PS) 

Beställning 
(AS  MobiOne, MA) 

Genomförande 
(MA) 

Versioner skickas för godkännande 
(MA -AS) 

Prototyp 
(MA  AS) 

Test av prototyp - görs av 
handdatoransvarig med hjälp av en 

användare i cirka två veckor 
(AS) 

Skarpt utskick, implementation 
(AS  Användare) 

Kontroll av 
möjligheter 
gentemot 
Microsoft 

Navision via 
Tectura 
(H.B) 



28 
 

5.2.1 Förklaring till stegen i utvecklingsprocessen  
 
 
 
 
 
 
 
Utvecklingsprocessen startar då handdatoransvarig får in Input, det vill säga får in idéer och 
förslag på förbättringar, från användarna eller från försäljningschefer. Input sker vanligtvis 
informellt via telefon eller e-post. När samma input inkommit ett flertal gånger eller om det är 
någon idé som verkar väldigt angelägen utvecklas idén och processen går vidare till 
utvärderingsfasen (Intervju bilaga 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
I utvärderingen undersöks först vilka positiva effekter det kan finnas i förslaget för att 
genomföra förändringen. De positiva effekterna kan vara besparad arbetstid för användarna, 
effektivisering av arbetet eller förändringar som innebär tydligare direktiv i hur 
arbetsuppgifter ska utföras. I utvärderingsfasen undersöks om förändringen är genomförbar i 
praktiken. Då kontaktas systemutvecklaren hos MobiOne. Denne undersöker hur lång tid detta 
kan ta att genomföra och till vilken kostnad. Administrativ chef hos Fazer Bageri AB 
kontaktas för att dels godkänna förslaget, men även undersöka om förslaget är kompatibelt 
med ”back-office”-systemet Microsoft Navisions utformning. I denna fas går ett e-
postmeddelande ut från handdatoransvarig till säljledarna med information om den planerade 
uppdateringen. E-postmeddelandet innehåller utvärderande frågor och uppmanar till att 
förslag ska inkomma på hur detta lämpligen ska utföras. Syftet är att denna e-post ska 
vidarebefordras av säljledarna ut till säljarna. Säljledarna ska sedan samla in synpunkter och 
sammanställa dessa för att skicka tillbaka till handdatoransvarig. Utvärderande funktionen hos 
säljledarna är relativt ny och har därmed inte utvecklats till sin fulla potential ännu enligt 
handdatoransvarig och säljledare (Intervju bilaga 1 och 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
När det nya förslaget väl är godkänt och utvärderat läggs en beställning av handdatoransvarig 
till MobiOne AB (Intervju bilaga 1). Då kontaktas dels systemutvecklaren hos MobiOne AB 
och MobiOnes VD.  I denna fas gör systemutvecklaren hos MobiOne AB en specifikation av 
de funktioner som skall läggas till eller ändras enligt beställningen (Intervju bilaga 3). I denna 
fas görs löpande kontroller av hur denna förändring stöds av hemmasystemet Microsoft 

Input 
(Användare & Säljchefer -> A.S) 

Utvärdering – genomförbarhet, 
kostnad och godkännande 

(A.S, M.A, H.B & P.S) 

Beställning 
(A.S  MobiOne, M.A) 
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Navision. Är det förändringar som krävs i Microsoft Navision kontaktas företaget Tectura 
som är konsulter inom det området. Om det behövs uppdateringar går flödet tillbaka till fasen 
utvärdering (Intervju bilaga 4).  
 
 
 
 
 
 
 
När en beställning sedan är lagd startar genomförandefasen. Systemutvecklaren hos MobiOne 
AB är ansvarig i den här fasen. Denne utför det tekniska systemarbetet som krävs för 
uppdraget, detta kan exempelvis vara kodbearbetning och löpande test mot hemmasystemet. 
Upptäcker han att förändringar krävs i hemmasystemet hos Fazer Bageri AB, Microsoft 
Navision, så återupprepas utvärderandefasen och undersöker då om det går att lösa 
förändringsproblematiken på annat sätt (Intervju bilaga 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
När versioner är färdiga skickas de för godkännande från systemutvecklaren hos MobiOne 
AB till handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB (Intervju bilaga 3). Handdatoransvarig testar 
då applikationerna i sin handdator och utvärderar dessa (Intervju bilaga 4). Denne lämnar sina 
synpunkter till systemutvecklaren hos MobiOne AB på de funktioner som fungerar och vad 
de önskar en annan lösning på. När något omarbetas går kedjan tillbaka till 
genomförandefasen. På det sättet upprepas händelserna tills att det finns ett resultat som 
motsvarar förväntningarna (Intervju bilaga 1).  
 
 
 
 
 
 
 
När resultaten motsvarar de förväntningarna som Fazer Bageri AB har på funktionen skapas 
en prototyp. Prototypen innehåller systemutvecklarens färdiga arbete. Prototypen skickas 
sedan från systemutvecklaren hos MobiOne AB till handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB 
(Intervju bilaga 1).  
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Test av prototyp sker först av Fazer Bageri AB:s handdatoransvarig. Efter att 
handdatoransvarig har testat och undersökt att det inte uppstår några komplikationer i 
användningen, så kontaktar han en eller två säljare som ska få testa prototypen. Eftersom 
huvudkontoret förr fanns i Solna där även en av terminalerna finns så brukar de testande 
säljarna även vara de som är stationerade där. Uppstår det problem i testningen går kedjan 
tillbaka till fasen där versioner skickas för godkännande (Intervju bilaga 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
När slutligen testningen av den skarpa prototypen ger de förväntade resultaten skickar 
handdatoransvarig hos Fazer Bageri AB ut versionen skarpt till samtliga användare av 
handdatorerna (Intervju bilaga 1). Information om de nya uppdateringarna sammanställs och 
går ut i det veckobrev som delas ut till alla anställda. Veckobrevet innehåller förutom 
uppdateringsinformationen även information om försäljningssiffror, nyheter och kampanjer 
etcetera. Information om de nya uppdateringarna går även ut via andra informationskanaler 
till säljledare och regionschefer som skall vidarebefordra detta till chaufförerna, för att 
säkerställa att dessa har delgivits informationen. Fyra gånger per år delas en säljarinfo ut och i 
denna finns en användarmanual till handdatorn samt meddelande om eventuella nyheter i 
funktionerna. Dessutom skickas informationen ut via sms till de chaufförer som har fått en 
tjänstetelefon tilldelad sig (Intervju bilaga 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skarpt utskick, implementation 
(A.S  Användare) 
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 Diskussion 
I intervjuer har det framkommit att det inte gjordes någon specifik kravspecifikation i 
inledningen av arbetet med utvecklingsprocessen för handdatorerna. Det som respondenterna i 
sammanhanget kallar för kravspecifikation är punkter nedskrivna i ett excel-ark utan formell 
karaktär enligt samtal. I en kravanalys bör det, enligt livscykeln för användarcentrerad 
systemdesign (se avsnitt 3.1.2) som utvecklats ur definitionen av ISO 18529, ingå systemmål, 
designkriterier och användbarhetsmål. Enligt intervju med säljansvarig hos 
systemutvecklingsföretaget så var inte den kravspecifikationen fullgod utan hänvisade mer 
eller mindre till den applikationslösning som tidigare kund (Delicato) anammat. Detta har 
troligtvis medfört merarbete med att säkerställa vad som ska göras, vad som behöver tas 
hänsyn till i utvecklandet exempelvis hårdvaror och mjukvaror. Vi tror att detta kan ha 
inneburit att det förmodligen läggs ner mer tid på planering av själva projektet än vad det 
skulle behövt göra om de hade gjort en kravspecifikation i förväg.  
 
Vår undersökning har påvisat att utvecklingsprocessen startar då en användare eller säljledare 
informellt kontaktar handdatoransvarig för att påvisa att det finns behov av en ny funktion. 
Detta informella förfarande gör att vi undrar över om Fazer Bageri AB och MobiOne AB 
verkligen får med de olika detaljer som man enligt livscykeln för användarcentrerad 
systemdesign bör ha med i detta skede. Detaljer som vilka aktiviteter som skall utföras och 
med vilka metoder dessa ska utföras med samt hur användarna skall involveras i processen. 
Någon form av formellt underlag redan i detta skede skulle kunna säkerställa en detaljrikedom 
och noggrannhet som skulle underlätta för den vidare processen enligt definitionen av ISO 
13407.  
 
I utvärderingsfasen som framkommit i resultatet av undersökningen så värderas förslagen som 
inkommer gentemot vilka fördelar det kan innebära för effektiviseringen inom organisationen 
hos Fazer Bageri AB. En budget utformas som visar ungefär hur stor omkostnad åtgärden 
beräknas medföra i tid och pengar. Enligt intervjuer vi gjort så sker även det mesta i denna fas 
informellt via telefon och e-post. 
 
Vi tror att det även här skulle behöva göras specifikationer mer formellt för att säkerställa att 
alla inblandade är införstådda med vad utvärderingen handlar om. Detta tror vi undviker 
missförstånd och eventuella godtyckligheter i samarbetet. Enligt livscykeln för 
användarcentrerad systemdesign så bör det innan denna fas även ha detaljerats vilka resurser 
som kommer att behövas och hur användarna skall involveras i arbetet. I vår undersökning så 
har det kommit fram att i detta skede involveras inte användarna i någon större utsträckning. 
Användarfokuseringen i denna fas består av två delar. Handdatoransvarig har tidigare bland 
annat arbetat som chaufför hos Fazer Bageri AB och har därför erfarenhet som användare av 
handdatorn. Även säljansvarig hos MobiOne AB har åkt med en chaufför för att se hur 
handdatorns användningsområde ser ut i arbetsmiljön. Enligt teorierna om användarfokus (se 
avsnitt 3.1.4) och användbarhetskvaliteter (se avsnitt 3.1.6) så bör slutanvändarna vara 
inblandade i denna fas. Slutanvändarna bör vara med redan på de inledande mötena för att 
skapa en gemensam förståelse över hur den nya applikationen ska fungera. Att se hur 
artefakter används praktiskt skapar en förståelse för kontexten ur olika synvinklar enligt 
situationsmodellen (se avsnitt 3.1.5).  
 
Handdatoransvarig formulerar i utvärderingsfasen ett dokument med beskrivning av planerade 
förändringar och skickar ut detta till utvalda säljledare för att få in synpunkter på dessa. Det är 
handdatoransvariges intention att dessa förslag skall vidarebefordras ut till berörda användare 
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av utvalda säljledare. Dock är detta en relativt ny rutin inom organisationen och därför har 
inte rutinen fått den effekt som önskats. Resultatet visar att relativt lite synpunkter har kommit 
in på de dokument som skickats ut. Detta innebär att informationen utdelas i två led och vi 
tror att det skulle vara bättre att slutanvändarna involverades direkt istället. Detta skulle kunna 
skapa en känsla av möjlighet till påverkan samt skapa motivation hos slutanvändarna enligt 
teorier om användbarhetskvaliteter (se avsnitt 3.1.6).  
 
Fazer Bageri AB har, enligt resultatet, inte avsatt resurser för att kunna ersätta chaufförerna 
för den mertid det skulle innebära att involvera slutanvändarna i processen. Att lägga resurser 
på att ge ersättning till användarna tror vi skulle säkerställa användarnas behov på ett tidigt 
stadium och undvika flertalet modifieringar senare i processen. Motivationen för att gå 
tillväga på detta sätt är att de resurser företaget lägger ut för att säkerställa kvaliteten i 
interaktionen med applikationen är mindre än att ändra sent i utvecklingsfasen. På så sätt 
undviks även komplikationer i ett senare skede.  
 
Vid möten och intervjuer med säljansvarig och systemutvecklare hos MobiOne AB så 
framkom det att de någon gång och hos nästan alla sina kunder låter någon ur sin personal 
göra arbetsplatsbesök. Syftet med dessa besök är att de vill öka sin förståelse för användarens 
situation. Säljansvarig hos MobiOne AB har i detta fall åkt med en säljare hos Fazer Bageri 
AB en gång. Vid samtalen så framkom det att användarna sällan involveras i processen, 
många gånger på grund av tidsbrist för kunden. Dock så har MobiOne planer på att involvera 
användarna tidigare i processen för att kunna fånga upp viktiga synpunkter från dessa. Att 
detta påbörjats anser vi är mycket positivt då en tidig aktiv involvering av användare skapar 
en tydlig förståelse av användarens behov enligt teorin om kontextens betydelse (se avsnitt 
3.1.8).  
 
Arbetet från utvärderingsfasen till att prototypen är redo för test sker iterativt mellan 
handdatoransvarig och systemutvecklare. När prototypen anses vara klar så genomförs en test 
av denna hos handdatoransvarig. Denne tar sedan, enligt intervju, hjälp av utvalda användare. 
Dessa användare har valts ut av ”bekvämlighetsskäl” då de har haft sitt arbetsområde i nära 
anknytning till det kontor där handdatoransvarig finns och har på så sätt kunnat komma till 
kontoret för att testa. De har även valts ut för att de varit intresserade av att testa produkten 
vid förändringar.  
 
Vi anser att urvalet av testanvändare är i och med detta selektivt och kan inte sägas 
representera 350 användare. Vi menar att olika demografiska faktorer bör beaktas såsom 
exempelvis ålder, kön, teknikmognad och etnisk bakgrund vilket vårt resultat påvisar att i 
dagsläget inte görs. Aspekter som dessa kan ses som viktiga då man vill få ett representativt 
urval av användare vid testarbetet. Bonnie A Nardi (2002) tar upp exemplet om tre studenter 
som får ett och samma uppdrag och alla tre löser detta uppdrag på sitt eget vis. Förståelse för 
detta tror vi är viktigt när det finns 350 chaufförer som ska använda samma handdator utan 
egentlig relevant utbildning (de olika chaufförerna har börjat arbeta där i omgångar). Om ny 
programvara inte testas på flera olika chaufförer så kan viktiga detaljer förbises. Risken finns 
att chaufförerna själva hittar nya användningssätt, som kan vara både bra och dåliga. Om man 
ger flera chaufförer möjlighet till påverkan av utformningen av nya funktioner i 
applikationerna bör det även öka motivationen för interaktionen med handdatorerna hos 
användarna (se avsnitt 3.1.6). 
  
Testerna görs i dag på ett kontor men enligt situationsmodellen (se avsnitt 3.1.5) så är det bra 
om utvecklaren i möjligaste mån kan utföra testerna i sin rätta miljö, detta för att få med alla 
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påverkande faktorer i kontexten. När framtagningen av handdatorer för säljande chaufförer 
beaktas så bör teorin om situationsmodellen (se avsnitt 3.1.5) anammas, denna teori innebär 
att chauffören/slutanvändaren bör studeras i sin rätta miljö. Att ta in en chaufför på till 
exempel ett kontor för att testa handdatorn skulle kanske fungera till en viss del men vi 
misstänker, som teorin syftar till, att man kanske missar viktiga detaljer som däremot skulle 
kunna komma fram om slutanvändarna tilläts testa handdatorn i sin rätta miljö.  
 
Kontexten bör, som teorier om kontextens betydelse (se avsnitt 3.1.8) påvisat, ha en 
framträdande roll vid framtagandet av ny programvara. Chaufförerna hos Fazer Bageri AB 
har flera faktorer att ta hänsyn till som kan påverka arbetet, säljledare och kunder, vilka 
representerar olika intressen i chaufförens uppdrag. Som utvecklare borde man ställa sig 
frågan: Vad i kontexten kan tänkas påverka chauffören i hans arbetsmål, som är att sälja de 
produkter som han har på lastbilen? I framställningen av nya funktioner i handdatorer tror vi 
därför att det är viktigt att olika faktorer beaktas i kontexten vid de olika nivåerna för att se 
vilka som kan påverka resultatet. Kontexten kan vara den fysiska miljön, till exempel kalla 
och mörka vintermorgnar. Detta kan göra det svårt att se displayen och komma åt knapparna 
med handskar på händerna. På sommaren kan solen innebära ett motljus som gör det svårt att 
se displayen.  
 
Resultatet visar att information angående de nya funktionerna som utvecklats ges till 
slutanvändarna och övriga inblandade via ett veckobrev tillsammans med försäljningssiffror, 
kampanjinformation med mera. En nackdel vi ser med att skicka ut information via veckobrev 
är att det blir för mycket information på en gång och informationen om de nya funktionerna 
tenderar att hamna i ”informationsbruset”. Ett annat sätt som används för att få ut 
informationen är att delge säljledarna informationen som sedan skall informera chaufförerna. 
Fyra gånger per år delas en säljarinformation ut och i denna ingår en användarmanual för 
handdatorn samt de förändringar som skett. Denna delas ut till alla chaufförer samt övrig 
personal.  
 
Enligt livscykeln för användarcentrerad systemdesign (se avsnitt 3.1.2) är det viktigt att just 
implementeringsfasen blir utförd på ett bra sätt. Oavsett om det är en helt ny artefakt, 
förändringar i den befintliga artefakten eller om det är en nyanställd som ska lära sig ett nytt 
system, är denna fas viktig för att systemet ska komma att användas till sin fulla potential. 
Säljarinformationen som ges ut fyra gånger per år tycker vi är bra då den kontinuerligt ger 
chaufförerna en uppdatering av manualen och att chauffören då även (om ej tidigare) får 
information om nyheter. Dock undrar vi hur man på Fazer Bageri AB säkerställer att 
säljarinformationen sedan blivit läst och förstådd av alla användare? I resultatet framgår att 
det saknas rutiner för att säkerställa informationsmottagandet idag. 
 
Undersökningen visar att företagen som berörs har en traditionell systemutvecklingsfilosofi 
(se avsnitt 3.1.3) som ger en teknikdriven design snarare än en användarcentrerad 
designfilosofi. Fazer Bageri AB:s utvecklingsprocess är teknik- och utvecklardriven vilket 
innebär exempelvis att fokus ligger på komponenter och intern arkitektur. Vi skulle 
rekommendera en mer användarcentrerad designfilosofi (se avsnitt 3.1.3) där slutanvändaren 
involveras i ett tidigare skede i verksamhetsprocessen enligt definitionen av ISO 13407 (se 
avsnitt 1.5). Därmed skulle nyttan säkerställas med de nya funktionerna. 
 
Vi är övertygade om att användarcentrering är avgörande för att framställa en lyckad design, 
med en djup förståelse för vilka användarna är, hur de använder artefakten och vilka faktorer 
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som påverkar användningen i kontexten. Hur pass ”välutvecklad” en artefakt är blir obetydlig 
om artefakten inte är utvecklad för den verkliga situationen. 
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 Slutsatser 
 
Kravspecifikationen är ett dokument som deltagare i projektet ska ha möjlighet att återkomma 
till under ett projekts gång för att säkerställa att projektets ursprungliga mål följs. En 
kravspecifikation skall enligt intervjuer ha gjorts, men denna har under 
undersökningsperioden inte funnits att tillgå. Detta har inneburit att vi ej kan dra några 
slutsatser om dess utförande. 
 
I denna undersökning har vi sett att användarna endast involveras i slutskedet av processen.  
Enligt teorier inom användarorienterad systemdesign så bör slutanvändarna involveras från 
början och genom hela verksamhetsprocessen vid framtagning av nya funktioner och 
applikationer. 
 
I dagsläget så tilldelas få resurser för att uppnå en ökad användbarhetscentrerad design hos 
Fazer Bageri AB.  
 
Enligt ISO 13407 (se avsnitt 3.1.1) så bör man säkerställa att samtliga deltagare i ett projekt 
har en delad förståelse för uppgiften samt involvera användarna tidigt och arbeta 
tvärdisciplinärt. I verksamhetsprocessen som kartlagts används säljledare som ett sorts 
”mellanled” för information och feedback mellan handdatoransvarig och slutanvändarna. 
Risken finns härmed att information faller bort och att den förvrängs längs vägen.  
 
Forskning har gjorts som visar att det inte är möjligt att förstå hur användare lär sig saker utan 
att ha studerat miljön eller kontexten och ta med dess påverkan på användaren. Hos 
utvecklarna har inte fokus legat på kontext utan mer på den tekniska lösningen. Exempelvis så 
har inte MobiOne AB:s systemutvecklare åkt med någon chaufför när denne utför sitt arbete, 
endast säljansvarig har gjort detta. Detta går emot det som teorier om situationsmodellen (se 
avsnitt 3.1.5) samt teorin om kontextens betydelse (se avsnitt 3.1.8) säger om att alla i ett 
projekt ska veta hur arbetssituationen för användarna ser ut. 
 
Gruppen med slutanvändare som valts ut hos Fazer Bageri AB, för att testa nya funktioner i 
handdatorerna, är tämligen begränsad både i kvantitet och i demografisk spridning. Den låga 
frekvensen av slutanvändare vid test gör det svårt att generellt representera  350 
slutanvändare.  
 
Implementeringsfasen hos Fazer Bageri AB sker i dagsläget utan att man har säkerställt att 
användarna har tagit del av informationen om uppdateringarna som gjorts. Det är svårt att 
säkerställa informationsmottagande, men på Fazer Bageri AB försöker de göra detta genom 
att använda flera olika informationskanaler som e-post, sms och veckobrev. Steget att 
introducera och förvalta systemet inom livscykeln för användarcentrerad systemdesign (se 
avsnitt 3.1.2) överensstämmer därmed inte med praktiken i undersökningen. 
 
Fazer Bageri AB arbetar kontinuerligt med uppdatering av en användarmanual vilket är 
positivt ur en användarsynpunkt och även styrks av livscykeln för användarcentrerad 
systemdesigns introduktions- och förvaltningssteg (se avsnitt 3.1.2). 
 
Avsaknaden av utbildning inom området människa datorinteraktion och användarcentrerad 
systemdesign hos Fazer Bageri AB kan ha bidragit till att de inte prioriterar användarna i 
teorins bemärkelse. 
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Vår undersökning påvisar att en traditionell systemutvecklingsfilosofi (se avsnitt 3.1.3) är 
grunden till Fazer Bageri AB:s utvecklingsprocess, snarare än en användarcentrerad 
designfilosofi (se avsnitt 3.1.3).  
 

7.1 Förslag på vidare forskning 
 
Vi har efter slutförd undersökning kommit fram till att det skulle vara intressant att undersöka 
slutanvändarnas syn på utvecklingsprocessen och när i processen de skulle vilja bli 
involverade. En annan aspekt att undersöka skulle kunna vara hur slutanvändarna själva 
upplever att handdatorn uppfyller deras ändamål i arbetet.  
Vidare vore det intressant att undersöka hur användandet av handdatorer kan effektivisera 
arbetet samt ge ekonomisk vinning för företaget. Att göra en undersökning huruvida en 
användarcentrerad designfilosofi skulle kunna innebära en ekonomisk vinst för ett företag på 
sikt skulle vara bra att ha som grund att utgå ifrån för framtida utvecklingsprojekt.  
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http://www.microsoft.com/sverige/dynamics/nav_distribution.mspx�
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MobiOne AB (1) 
http://www.mobione.com/ 2010-01-28 kl 14:04 
http://www.mobione.com/index.asp?action=omoss 2009-12-13 kl 13:40 
 
MobiOne AB (2) 
http://www.mobione.com/index.asp?action=teknik 2009-01-28 kl 14:18 
 
Motorola, Inc. , MC70 handheld mobile computer 
http://www.motorola.com/business/v/index.jsp?vgnextoid=d3da7b103d175110VgnVCM1000
008406b00aRCRD 2009-11-11 kl 20:25 
 
Nokia Svenska AB 
http://www.nokia.se/hitta-produkter/teknologier/gprs/sa-har-fungerar-det  2010-01-06 kl 
12:10 
 
Skogaholm  
http://www.skogaholms.se/default.aspx 2010-01-28 kl 13:56 
 
Tectura AB 
http://www.tectura.se/Page/cm71/Applikationskonsult_71.asp?d=1 2010-01-28 kl 15:20 
 
UsabilityNet 2006 
http://www.usabilitynet.org/tools/13407stds.htm 2010-01-14 kl 12:40 
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 Appendix 

Bilaga 1 Intervju Fazer Bageri AB 
 
Rådata från intervju har tagits bort för anonymiseringen av den publicerade versionen. 
Stockholm, den 24 februari 2010. 
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Bilaga 2 Uppstartsmöte MobiOne AB 
 
 
Mötesanteckningar Fredag 6/11 -09 
 
Presentation av MobiOne AB – historik Thorsteinn Schweitz Thorsteinsson 
Arbetspresentation – Kartläggning av hela verksamhetsprocessen av utveckling för nya 
funktioner och jämföra dessa mot teorier inom området. 
 
Hur använder MobiOne AB ISO standarder? 
Använder sig inte av ISO i främsta ledet fokuserar mer på miljöfrågor. Tidigare var ISO 
certifiering fokus för alla företag nu mera vad man kan göra för miljön. MobiOne AB har 
flera eko-vänliga lösningar.  
 
Hur använder sig MobiOne AB av utvecklingsprinciper för handdatorer? 
Använder sig egentligen inte av speciella principer utan har sin plattform med olika 
applikationer som de anpassar efter kundens önskemål. Den är redan anpassad för att kunna 
användas på mindre skärmar. I utvecklingen har de dessutom handdatorer som de testar på 
lokalt. 

• MobiBase är basen för alla program.  
• Anders handdatoransvarig på Fazer Bageri AB initierar att utvecklingsprocessen 

startar ur MobiOne AB:s synvinkel. Han ringer Mårten för system/utvecklingsfrågor. 
Thorsteinn för operativa/finansiella frågor.  

• Idéer utbytes dem emellan dagligen. 
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Bilaga 3 Intervju systemutvecklare MobiOne AB 
 
Stockholm 2009-11-13 
 
 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser kursen Informatik C på Södertörns högskola i Stockholm. 

Vi skriver just nu vår c-uppsats som kommer att handla om systemutvecklingsarbetet 

vid framtagning av applikationer för handdatorer ur ett användarperspektiv. Vi har valt 

att göra en fallstudie av utvecklingen av handdatorerna hos Fazer Bageri AB. I vårt 

initiala arbete har vi fått kontakt med Anders Söderberg på Fazer Bageri samt 

Thorsteinn Schweitz Thorsteinsson på MobiOne AB som förmedlade kontakten med Dig.  

 

Nedan följer några frågor fördelade på kategorier som vi vore väldigt tacksamma om Du 

kunde hjälpa oss att besvara. Skriv gärna svaren direkt i dokumentet.  

 

Resultaten från denna intervju kommer att behandlas konfidentiellt. Den slutliga 

uppsatsen kommer att publiceras.  

 

Om möjligt önskar vi svar senast onsdagen 25/11-09. 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning 

Mikaela Andersson och Jennie Lindquist  

 070-XXX XX XX      073-XXX XX XX 

Vid oklarheter angående frågorna kontakta oss!  
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Intervju  
Namn: Mårten Aurelius 
Titel: Systems Manager 
Ort: Göteborg 
Datum: 091119 
 
 
Generellt: 
 
Berätta om din arbetsroll gentemot Fazer ? 
Generell kundkontakt med Fazer, systemering (från framtagning av kravspec, 
systemering/design till implementation), support 
 
Beskriv vad arbetet innebär mer än kodbearbetning? 
Kundkontakt, support, generell input till förbättringar/ändringar 
 
Vad är din roll i systemutvecklingsflödet?  
Helhetsgrepp från specificering till leverans 
 
Innan påbörjat utvecklingsarbete:  
När kom du in i arbetet med Fazer och hur gick uppstarten till? 
Var med i införsäljningsfasen och presenterade standardapplikationen MobiRoute. Vid 
kontraktstecknande gick vi igenom önskemål om tillägg/ändringar av funktionalitet där 
systemspecifikationen togs fram. 
 
När arbetet påbörjades om/hur fastställdes vilka krav och behov som fanns hos Fazer? 
Fazer hade gjort en lista på funktionalitet som de önskade, det som inte fanns i befintlig 
version av MobiRoute gjordes en spec för. 
 
Beskriv din roll i detta. 
Delaktig i hela kedjan från diskussion med kund till slutgiltig leverans. 
 
Arbetsflödet: 
Beskriv hur ditt arbete ser ut efter att en beställning från Fazer kommit dig tillhanda.   
Det börjar med en förfrågan om funktionalitet och om detta är möjligt där jag ställer vissa 
följdfrågor för att göra en tidsuppskattning som underlag för beställningen. Allt som de 
efterfrågar beställer de inte utan vill veta ungefär hur mkt timmar det rör sig om. Efter 
beställning gör vi en spec utifrån detta och sedan påbörjas en iterativ process där kunden 
involveras med tester då det visat sig vara lättare att förstå funktionalitet när de får testa det 
själva (en form av prototyping). 
Denna iterativa process fortsätter tills önskad funktionalitet är på plats och då är det dags för 
pilot. 
 
Uppdateringar: 
Beskriv arbetsflödet vid uppdateringar och utveckling av MobiRoute?  
Se ovan 
 
Beskriv din roll i arbetsflödet vid uppdateringar och utveckling av MobiRoute?  
Helhetsgrepp från specificering till leverans. 
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Implementering: 
 
Hur går implementeringen av uppdaterade applikationer till? 
Eftersom det är en standardplattform måste vi ta hänsyn till grundfunktionalitet och övriga 
kunders befintliga system. Då får vi göra de kundunika önskemålen på ett konfigurerbart sätt 
så att detta inte gör oönskad påverkan på övriga kunders funktionalitet. Detta blir således en 
stor del i designprocessen som till viss del sätter ramarna för arbetets omfattning. 
 
Beskriv din roll vid implementeringsarbetet. 
Helhetsgrepp från specificering till leverans. 
 
Gränssnitt och tekniska lösningar: 
 
Vilket programmeringsspråk använder Ni? 
I huvudsak C++ men även C# (.Net) 
 
Har du möjlighet att påverka designutformningen i gränssnittet mot användarna, isåfall hur? 
Eftersom MobiRoute är en standardprodukt finns vissa ramar för hur gränssnittet kan se ut. 
Om vi gör stora ändringar kommer detta slå igenom för övriga kunder. Det finns dock 
utrymme för kundunika önskemål om vad som skall presenteras och hur detta skall se ut. 
Knappar, listor osv kan flyttas om, tas bort och läggas till. Vid ny funktionalitet är det inte 
ovanligt att det innebär nya knappar för detta. 
 
Om ja, berätta gärna om ett exempel ur ett verkligt fall. 
T.ex. senaste ändringen då Fazer direkt i artikel listan i försäljningsläget se hur många 
artiklar de angett. Normalt sett visar denna bara artiklarna och summering av inmatade 
artiklar med orsakskoder kan ses under en specifik flik för detta. 
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Bilaga 4 Kompletterande intervju Fazer Bageri AB 
 
Kompletterande intervju 
Datum:  3/12-09 
Respondent: Anders Söderberg, Fazer Bageri AB  
 

1.  Hur och i vilken utsträckning får du svar på dina mail som går ut till utvalda 
säljledare för insamling av synpunkter? 

Senaste mailet skickades ut till 7 personer och jag fick endast ett svar. Säljledarna skall fråga 
säljarna, men jag tror inte detta görs i någon större utsträckning. Rutinen är relativt ny, jag har 
precis börjat använda säljledare för denna typ av feedback och rutinen har inte riktigt kommit 
igång. 
 

2. Finns det någon tidsmall/ram för undersökningen innan beställning?  

Det är olika beroende på ärendet och vilka som är inblandade. Som mål 3 veckor. Brukar 
skriva att de ska svara ”helst innan detta datum”. Ibland kan påminnelser skickas ut och då 
brukar jag få fler svar. 
 

3. Skiljer sig användbarhetstesterna åt mellan Solna och Slagsta?  

Det är en ny testperson på gång i Luleå, annars är det mest användare ifrån Solna-depån, 2 
stycken. Vi har ingen i södra Sverige. 
 

4. Vid itereringarna som går ut från MobiOne, går dessa enbart till dig eller även 
ut till testare? (ruta 5 i modell över verksamhetsprocessen som vi visar under 
intervjun) 

Enbart till mig. Jag packar upp, testar och kör dessa på min handdator. 
 

5. Går det ut någon klar version av applikationsuppdateringarna för test, eller är 
testerna teoretiska? Alltså prototyperna från MobiOne till användare? 

I stort sett, men det uppstår ofta nya saker som man måste göra om. Ibland kommer detta dock 
när allt redan är utlagt på alla handdatorer.  
 

6. Hur säkerställs det att användarna tar del av informationen kring 
uppdateringarna? 

I dag görs detta via säljledare, jag litar till att de vidarebefordrar informationen. Säljledarna 
ska ha coachningssamtal med säljarna och där informera. Säljledarna har inte alltid koll på 
handdatorerna dock. Det står med information i det veckobrev som ska läsas av säljarna. 
 

7. Hur välja informationskanalerna ut? Vilka är de? 
 

• Via säljledare 
• Via veckobrev 
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• Via sms-utskick (dock har inte alla säljare Fazer-telefon plus att den kan vara trasig) 

Vi har planer på att informationen skall gå ut via ”push”-funktionen till handdatorn så att alla 
tvingas läsa ny information. Denna information ska kunna sparas på handdatorn för att kunna 
läsas senare. Planerna har fördröjts då Tectura fått ändra i Navision.   
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Bilaga 5 Anteckningar från uppföljningsmöte MobiOne AB 
 
Mötet ägde rum 20/11-09 hos MobiOne. Mötet var för att följa upp den e-postintervju som 
gjorts tidigare. Thorsteinn på MobiOne utvecklade dels svaren på vår e-post intervju och dels 
diskuterades det som framkommer i punkterna nedan. 
 
 

• Fazers grundbeställning hade ingen konkret kravspecifikation. Excel ark med punkter 
som de ville ha med och behövde. Funktionalitetskrav på vad man ska kunna göra. 
Exempelvis följesedel. MobiOne gav sedan förslag på detta och Fazer fick utvärdera 
om det var bra eller inte. 

• Ursprungligen ville Fazer ha Delicatos produktlösning fast med en del önskemål om 
tillägg och bortdragningar. Kundernas versioner av applikationerna uppdateras hela 
tiden, de har aldrig samma version som från början.  

• Funktionalitet vägs mot tid i utvecklingsskedet. Man gör ett urval och resten av 
önskemålen placeras på ”väntlista”. Man gör sedan ett nytt urval av funktioner som 
ska produceras. Framställer till slut en pilot som även den ska godkännas av HB.  

• Kunds önskemål går inte alltid ihop med grundfunktionaliteten i MobiBase. Designern 
kan då efter erfarenhet ge tips på utformningslösningar som kan fungera istället.  

• Programmerar i C#. 
• MobiOne skickar uppdateringar på grundfunktionalitet 1-2 ggr per år. 
• Hur uppdateringar & förslag på dessa går till är kundunikt. Ingen kund fungerar på 

samma sätt.  
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