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Sammanfattning  
I denna studie har författaren undersökt hur ett medelstort företag gick tillväga vid framtagan-

det av ett produktionssystem och jämfört processen med de teorier och riktlinjer som finns för 

användarcentrerad systemdesign. 

 

Studien har genomförts baserat på litteraturstudier och semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuobjekten har utsetts tillsammans med handledaren, tillika linjechef för utvecklings-

gruppen, på företaget för att redovisa  olika perspektiv på utvecklingsarbetet. 

  

I resultatavsnittet presenteras utvecklingsprocessen med en modell av flödet tillsammans med 

en beskrivande text. Genom interna instruktioner för utveckling av datoriserade system anslu-

ter företaget bl.a. till olika teorier inom användarcentrerad systemdesign. I det studerade ut-

vecklingsprojektet var olika användare inledningsvis med informellt och allteftersom systemet 

växte så fick de vara med och göra acceptanstester och utvärderingar innan nya uppdateringar 

skulle släppas. 

 

Slutsatsen av studien är att flera inslag av användarcentrerad systemdesign applicerats i ut-

vecklingsarbetet i företaget vilket sammantaget gör att användarnas synpunkter tagits tillvara. 

Dock följer företaget inte någon speciell metod inom området vilket sannolikt skulle förbättra 

utvecklingsprocessen i framtida projekt.   

 

 

Nyckelord: Användarcentrerad systemdesign, iterativ design, utvecklingsprocess, användbar-

het. 
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Titel: The development process of a companys productionsystem  

- A qualitative interview study about how one recognized company take 

user-centered systemdesign in consideration in the development process  

 
Abstract  
With this examination, the writer has investigated how a medium sized company works in 

developing a new computerized system and compare this process with the theories and guide-

lines in the field of user centered system design. 

 

The methods which have been used in the investigative part of the study are literature studies 

and semi-structured interviews and observations. The key persons for these interviews have 

been selected together with the tutor at the company, also the line manager for the develop-

ment group, in order to present different perspectives depending on the roles of the individu-

als in relation to the development process.  

 

In the Result chapter the used development process is presented by a model of the work flow 

and a narrative text explaining each step. Through a set of internal Standard Operating Proce-

dures the company generally aligns itself with guidelines within User Centered System De-

sign. Users were part informally in the early beginning of the project and gradually became 

more involved through acceptance testing and evaluation of enhanced functionality prior to 

new releases.  

 

The conclusion of the study is that several segments of user centered design were applied in 

the development process and the users opinions were taken in consideration. However the 

company did not use a specific method within User Centered System Designwhich most like-

ly would improve the development process in future development projects. 

 

 

Keywords: User centered system design, iterative design, development process, usability   
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Ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien och avsatt tid för inter-

vjuer och möten. Tack även för all tillhandahållen information som gett mig för 

ökad förståelse kring verksamheten och framförallt produktionssystemets an-

vändningsområde. Ytterligare ett tack till min handledare som har varit till stor 

hjälp och försett mig med goda råd. 

 

Utan Er hjälp hade denna studie inte kunnat genomföras. 
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1. Inledning 

Användarvänlighet är ett ämne har kommit att bli en faktor i utvecklingsarbetet gällande sy-

stem i allmänhet. Läsaren av denna uppsats har med stor sannolikhet någon gång påträffat ett 

system som har uppfattats som komplicerat och svåranvänt. Systemet skapar lätt en känsla av 

frustration och stress då användarens tänkta arbetsuppgifter inte går att lösa på ett smidigt och 

effektivt sätt. Förmodligen utformades detta system med den traditionella utvecklingsfiloso-

fin. På grund av dåligt anpassade system uppstod den användarcentrerade designfilosofin där 

fokus läggs på slutanvändarna och ett tvärdisciplinärt arbete sker genom hela utvecklingspro-

cessen för att involvera användarna för att nå bästa möjliga resultat (Gulliksen & Göransson, 

2002).  

 

Datorer och datorsystem har blivit en naturlig del av vår vardag både i arbetslivet och för pri-

vat bruk. Detta har lett till ett behov av att utveckla system som är anpassade efter dess an-

vändare snarare än vilka funktioner produkten har.  

 

Mjukvaruutvecklingen är ett relativt nytt område som ständigt förändras och utvecklas, nya 

metoder och teknologier växer fram och skapar nya möjligheter. En essentiell del i utveck-

lingen är tester i olika stadier under utvecklingen för att kunna säkerställa att systemet klarar 

av att utföra det som systemet är avsett för samt att det sker på ett för användarna tillfredsstäl-

lande sätt. Mjukvarans kvalitet är konkret och mätbar, man kan räkna hur många buggar och 

fel som finns (Burnstein, 2003)  

 

Testningen tar olika stor plats i olika utvecklingsmiljöer, antingen som en kontinuerlig pro-

cess eller som en slutstation när mjukvaran är färdig (Avison och Fitzgerald, 2006).  

 

Den här studien beaktar de teorier och riktlinjer som finns inom området för användarcentre-

rad systemdesign och syftar till att undersöka huruvida dessa aktuella tankesätt appliceras i 

praktiken av ett ledande företag i sin bransch.  

 

Företaget använder sig i ett av sina produktområden av ett flertal olika egenutvecklade pro-

gram som är utformade för att läsa av kundspecifikinformation, designa medicintekniska pro-

dukter efter dessa behov och därefter tillverka dem. För att samordna produktionsprocessen 

skapades ett övergripande produktionssystem som skulle hantera all intern och viss extern 

kommunikation både avseende datamängder, processflöden, processparametrar såväl som 

skriftlig information mellan medarbetare och kunder.  

 

I denna uppsats har samtliga referenser till namn på företaget, dess produkter, processer och 

anställda anonymiserats för att säkerställa att de rådande sekretesskraven uppfylls. 
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utvecklingsprocessen vid framtagandet av ett nytt dato-

riserat system och jämföra denna process med de teorier som finns inom användarcentrerad 

systemdesign. 

Företagets mål med undersökningen är att se om det finns anledning att se över sina interna 

processer och de interna instruktioner som styr denna typ av systemutveckling.  
 

1.2 Frågeställning 

Genom att kartlägga hur företaget gick tillväga vid framtagandet av ett nyligen implementerat 

produktionssystem och undersöka hur de anpassar systemet efter användarna och använd-

ningsområdet vill författaren besvara följande frågeställning:  

 Hur förhåller sig utvecklingsprocessen i det specifika utvecklingsprojektet i förhål-

lande till teoribildningen inom användarcentrerad systemdesign?  
 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsens fokus ligger på utvecklingsprocessen vid framtagandet av ett nytt system på före-

tagets produktionsavdelning och kan således inte generellt sägas beskriva all systemutveck-

ling inom företaget eller andra företag inom den medicintekniska branschen. 
 

1.4 Disposition 

Bakgrund  
I kapitel 2 presenteras först företaget där studien har ägt rum. Därefter  presenteras arbetsflö-

det på avdelningen och slutligen det system som har legat till grund för studien. Bakgrunden 

avslutas med en presentation av de system som är sammanlänkade med produktionssystemet. 
 

Teori 
I kapitel 3 beskrivs de teorier som ligger till grund för denna studie. Avsnittet inleds med en 

beskrivning och en modell av användarcentrerad systemdesign och  följs av ett avsnitt som 

ger olika perspektiv på termen  användbarhet för att gå vidare med evolutionär utvecklingen 

och iterativ design. Därefter beskrivs den något äldre systemutvecklingsfilosofin som sedan 

jämförs med den nyare designfilosofin. Avslutningsvis behandlas forskaren Liam Bannons 

rapport om människans förhållande till system och de problem som finns inom människa – 

datorinteraktion(MDI) området . 

 

Metod 
I kapitel 4 beskrivs vilka metoder och tillvägagångssätt som har använts för att genomföra 

studien. Först presenteras litteraturstudier och intervjumetoden som stod för den huvudsakliga 

insamlingen av data. Därefter följer metodkritik, delat på validitet, reliabilitet och generaliser-

barhet.  

 

Resultat 
I resultatkapitlet så beskrivs respondenternas roller, en modell av hur utvecklingsprocessen 

har sett ut tillsammans med en utförlig beskrivning av de olika momenten i processerna. 
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Diskussion &Analys 

I detta kapitel jämförs resultatet med de teorier som ligger till grund för studien. Det förs för 

varje teoriavsnitt en diskussion med tillhörande slutsatser.  

 

Slutsats 

I det avslutande kapitlet framförs de slutsatser författaren kom fram till utifrån frågeställning-

en. 

1.5 Definitioner/Alias 

På grund av rådande sekretess kommer alias (påhittade namn) att användas för företaget, av-

delningen samt det system som undersöks.  

Företaget – Medicinteknik AB  

Avdelningen – Medicintekniska avdelningen  

Produktionssystemet – PAV 

 

2. Bakgrund 

I kapitlet ges en kort introduktion till Medicinteknik AB och i synnerhet den medicintekniska 

avdelningen där studien ägt rum. Vidare så ges en beskrivning av avdelningens uppbyggnad. 

Materialet är baserat på information ifrån intervjuer samt erhållna dokument med informa-

tion om avdelningen vid besöket på företaget. 

 

2.1 Medicinteknik AB 

Medicinteknik AB utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade medicintekniska produk-

ter inom ett flertal marknadssegment. Företaget har vuxit mycket snabbt och har idag repre-

sentanter världen över. Bolaget har drygt 2000 anställda och försäljningen 2011 uppgick till 

ett par tusen MSEK. Företaget grundades på 1940-talet och har ända sen dess strävat efter att 

hitta innovationer som underlättar och förbättrar människors livskvalitet. Produktsortimentet 

har med tiden växt och bolaget har ett flertal tekniskt avancerade tillverkningsanläggningar.  

Relativt nyligen köpte företaget upp ett amerikanskt bolag som på den amerikanska markna-

den sålde kundanpassade produkter. Detta koncept utvecklades vidare under ett nytt varumär-

ke och en motsvarande verksamhet startades upp i Sverige för att tillgodose den europeiska 

marknaden. All produktutveckling och huvuddelen av processutvecklingen för det nya varu-

märket sker även nu i USA, dock finns en del IS/IT baserad utveckling i Sverige då denna 

enhet har starka synergier med företagets övriga IS/IT-system. 
 

2.2 Medicintekniska avdelningen 

Den medicintekniska avdelningen designar och tillverkar kundanpassade medicintekniska 

produkter. Kundens laboratorium skickar en gipsavgjutning till tillverkningsenheten på före-

taget. Objektet skannas av ett program som skapar en digital kopia vilken används för att de-

signa den medicintekniska produkten. Efter tillverkningen inspekteras komponenten innan 

den skickas till kunden. Två viktiga aspekter som företaget strävar efter är att design och till-

verkningsprocessen sker smidigt och effektivt för att snabbt kunna generera en välanpassad 

medicinteknisk produkt som skickas tillbaka till kunden. Den andra är att en order skall ha 

mycket hög spårbarhet då det är viktigt att veta exakt var, när och vem som hanterat en order, 

vilket material som använts etc. För att tillgodose de höga krav som ställs såväl internt som 
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externt behövde företaget specialutforma ett produktionssystem som i hög grad är integrerat 

med företagets affärssystem.  

 

Medicintekniska avdelningens processflödesmodell  
I figuren nedan så presenteras den generella flödesprocessen från det att kunden lägger en 

order tills att produkten är tillverkad och skickas åter till kunden. Pilarna med grå ifyllnad 

symboliserar informations/data flöde och pilarna med vit bakgrund betyder fysiskt flöde av en 

order och produkter. Rektanglarna med tjocka linjer innebär att det är arbetsplatser på avdel-

ningen.  

 
Figur 1. Avdelningens processflödesmodell. 

 

2.2.1 Produktionssystemet - PAV 

PAV är avdelningens centrala produktionssystem, vilket kommunicerar med företagets affärs-

system. Systemet håller reda på all produkt- och produktionsrelaterad information. Systemet 

får information ifrån affärssystemet och presenterar information om order och dess status. 

Produktionssystemet kommunicerar med samtliga program i processen och fångar där upp 

kundordern från nätet eller efter manuell registrering. Informationen går vidare till ERP-

systemet där tillverkningsorder skapas inklusive BOM (Bill Of Material), ett Operations Re-

gister (OR). I OR hanteras olika operationer som krävs för att producera en försäljningsbar 

produkt samt turordningen för hur produkterna skall genomgå olika operationer. Därigenom 

skapas och förädlas basdata successivt med tillverkningsrelaterad information för skannersy-

stemet, designsystemet och tillverkningsstyrningssystemet. När ordern är färdigtillverkad 

lämnas nödvändig orderdata åter till ERP-systemet för att avrapportera materialförbrukning, 

batchnummer och annan spårbarhetsdata som krävs hos kunden. Kundordern görs nu klar för 

att skeppas i retur till kunden och tillhörande skeppningsdokumentation, fakturor etc. genere-

ras. All data som krävs för framtida spårbarhet, både finansiell för revision och teknisk för 

medicinska aspekter, arkiveras elektroniskt antigen via produktionssystemet eller via ERP-

systemet.  
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2.2.2 Nätbaserade orderhanteringssystemet 

Orderhanteringssystemet är en internetapplikation som används av företagets kunder för att 

skapa en order. Orderinformationen skickas till ERP-systemet som sparar informationen samt 

replikerar tillbaka viss information till kunden som till exempel ordernummer och status på 

ordern.  
 

2.2.3 ERP-systemet 

Enterprice Resource Planning är ett affärssystem som hanterar intern och extern information i 

hela organisationen och är ofta ett företags kärna vad gäller all datahantering. Företaget har 

under många år utvecklat sitt användande inom ett medelstort affärssystemen på marknaden 

och har integrerat ett stort antal funktioner i systemet.  
 

2.2.4 Skannersystemet 

Skannersystemet kommunicerar med skannrarna som läser av ett objekt och genererar därefter 

grafiska 3D bilder. Filerna som skapas av detta system omformateras för att designsystemet 

senare skall kunna läsa av dem. 
 

2.2.5 Designsystemet 

När en order har skannats in i systemet och filen omformaterats till ett format som designsy-

stemet kan läsa utformas produkten av en designer på avdelningen som skapar och specialut-

formar en eller flera produkter för varje specifik order beroende på kundens beställning.  
 

2.2.6 Verktygsstyrningssystemet 

Verktygssystemet används för att omvandla filerna som skapas i designsystemet till filer som 

tillverkningsmaskinen förstår. Systemet är ansvarigt för att skapa maskinfiler från vilka pro-

dukterna tillverkas. Resultatet levereras fysiskt i maskinen och spårbarhetsdata levereras till 

PAV.  
 

2.2.7 Slutligt frisläpp 

I samband med den slutliga inspektionen registreras viss data. Ett medvetet beslut skall fattas 

av behörig inspektör och en elektronisk signatur registreras i PAV. 

 

2.3 Interna krav i företaget 

 

2.3.1 IT-avdelningens ansvar 

I företaget finns en IT-avdelning som ansvarar för att utveckla, driva och förvalta företagets 

IT-system. Systemägandet är dock alltid en linjechef på användarsidan. 

 

2.3.2 SOP och standarder 

Då produkter från företaget levereras globalt regleras verksamheten av medicintekniska krav 

från många länder. Primärt är det den Europeiska lagstiftningen, Medical Device Directive, 
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samt från USA FDAs regelverk som driver kraven. Det har lett till att regelverket baseras på 

GAMP, som bl a föreskriver en V-modell för utveckling och verifiering av elektroniska sy-

stem. 

 

GAMPs V-modell 

 
Figur 2. The V-model is used within GAMP to ensure compliance. US Drug Information Assosiation, 

www.DIAhome.org 

 

Som en följd av detta har SOP (Standard Operating Procedures) tagits fram inom företaget där 

det framställs krav både avseende användarkrav, utveckling och testning. Kraven är dock rela-

tivt stelt formulerade och agila metoder kan bara användas i begränsad omfattning. 
  

http://www.diahome.org/


14 

 

3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Teorier avseende användbarhet och systemutveckling 

Nedan presenteras de teorier och riktlinjer som ligger till grund för studien. Teoridelen base-

ras på material från relaterade forskningsrapporter, webbsidor och litteratur. Teorierna defi-

nierar vad som menas med bland annat användarcentrerad systemdesign, användbarhet, ite-

rativ design och systemutvecklingsfilosofins övergång till en mer designfilosofisk vy. 
 

3.1.1 Användarcentrerad systemdesign 

Det saknas en allmänt godtagen definition av användarcentrerad systemdesign. Uttrycket är 

snarare vagt och tolkas olika även bland experter inom området. (Gulliksen, J. & Göransson, 

B. Användarcentrerad Systemdesign , sid. 101, 2002) 

 

Preece, J definierade uttrycket som ett tillvägagångssätt vilket beaktade kunskapen om använ-

darna och deras involvering i designprocessen som en central utgångspunkt. (Preece et al., 

1994, sid. 722) 

 

En annan forskare, Donald Norman, beskrev 1986 att användarcentrerad systemdesign beto-

nar att ett systems syfte är att tillfredsställa användarna och inte att använda en speciell tekno-

logi eller ett elegant programformat. Användarnas behov skall ha ett avgörande inflytande på 

designen av gränssnittet och gränssnittet skall i sin tur ha ett avgörande inflytande på resten av 

systemet (Norman, D. Cognitive Engineering, 1986) 

 

Användarcentrerad systemdesign beskrevs av Gulliksen & Göransson (2002) som en design-

process för interaktionssystem. Den användarcentrerade systemdesignen skall ske enligt föl-

jande fyra punkter som ligger till grund för definitionen. Dessa punkter är:  

 Aktiv involvering av användare och en tydlig förståelse av användarens och uppgif-

tens krav;  

 En lämplig allokering av funktion mellan användare och teknik;  

 Iterering av designlösningarna;  

 Tvärdisciplinär design.  
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User centered design process 

 
Figur 3.User centered design – Human Centered design process for interactive systems. (URL: 

http://journal.code4lib.org/articles/561) 
 

Figur 3visar sambandet för hur fyra stycken aktiviteter skall genomföras inom ett systemut-

vecklingsprojekt enligt ISO 13407 (den senaste standarden är ISO 9241-210:2010, men finns 

tyvärr ej tillgänglig för publikt bruk gratis). Aktiviteterna innebär att förstå och specificera 

användningssammanhanget; att specificera användarnas och organisationens krav; att produ-

cera designlösningar och att utvärdera designen gentemot de krav som ställts. Inledningsvis 

behövs förståelse om hur användarcentrerad systemdesign som modell för utvecklingsproces-

sen överhuvudtaget skall tillämpas. Därefter utvärderas kontexten och vilka användargrupper 

som kan komma att beröras, vilka behov och mål dessa användare har i sina arbetsuppgifter 

samt i vilken miljö som användarna kommer att använda systemet. Modellen beskriver även 

att standarden inte bara ser över de funktionella kraven som systemet har utan stor vikt läggs 

också på krav för användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002, sid 105-106). 

 

Användbarhetskraven skall uttryckas i termer av mätbara mål. När kravspecifikationen är 

färdigställd  skall en konkret designlösning framställas som även är möjlig för användarna att 

förstå. Exempel på sådana lösningar kan vara simuleringar och mock-ups. Dessa lösningar 

skall därefter prövas av användare i arbetsuppgifter som är så realistiska som  möjligt. De-

signaktiviteterna itereras tills dess att de uppfyller de satta krav och målsättningar som finns. I 

slutet av varje designcykel  görs utvärderingar i förhållande till de användbarhetsmål som 

sattes upp i tidigare steg. Målet med att utvärdera i slutet av varje iteration är att få värdefull 

information till kommande iteration för att kunna göra ytterligare förbättringar. Itererandet 

avslutas vanligtvis när de mål och krav som funnits uppnåtts. (Gulliksen & Göranson, sid 

106).  
 

 

http://journal.code4lib.org/articles/561
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3.1.2 Vad är egentligen användbarhet? 

Den ursprungliga definitionen av användbarhet var att ett system ska vara enkelt att lära sig, 

flexibelt samt genererar en god attityd i människor (Shackel, B. 1990).  

 

Shackels definition har därefter förfinats och vidareutvecklats. Ett system med en hög grad av 

användbarhet har följande karaktäristiska drag: 

 En användare ska effektivt kunna utföra sina uppgifter utan större ansträngningar. 

 Systemet ska ha lämpliga funktioner och information och dessa ska presenteras på ett 

organiserat sätt. 

 Det ska vara enkelt att lära sig samt att minnas hur dem ska utföras efter ett tag. 

 Det ska vara säkert att använda systemet i kontexten där den används. 

 Systemet ska ha hög användbarhet genom att det gör precis det som användaren vill 

ha gjort på ett tillfredsställande sätt. 

(Benyon, D. Turner, P. Turner, S. Designing Interactive Systems, 2005) 

 

Användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt har hög använd-

barhet om den uppfyller beställarens och målgruppernas syften. För att utforma en användbar 

produkt menar författarna Ottersten och Berndtsson att man behöver utforma produkten med 

hänsyn till följande aspekter:  

 Det mänskliga systemet – egenskaper som bärs av individerna som använder produk-

ten.  

 Det sammanhang där produkten ska användas. Produkten måste anpassas till det sam-

manhang som produkten skall användas i. 

 Den nytta som produkten förväntas ge. En interaktiv produkt förväntas ge någon effekt 

samt bidra med någon nytta. 

Vidare så menar författarna att begreppet användbarhet historiskt sett har utvecklats från att 

enbart fokusera på det mänskliga systemet, till att se produkten och dess användning i ett 

sammanhang (Ottersten, I. & Berndtsson, J. Användbarhet i praktiken, 2002). 

 

3.1.3 Evolutionär utveckling – iterativ design 

 
Figur 4. Processmodell - iterativ design. (URL: http://grpb.wordpress.com/style-guide/)  

 

Gulliksen och Göransson beskrev 2002 evolutionär utveckling som tre tydliga spår: konceptu-

ell design, interaktionsdesign och detaljerad design. Utformningen av ett system skall ske 

successivt allt eftersom dessa spår av iterativa utvecklingsfaser genomförs. Någon strikt ord-

ning av de tre spåren följs inte utan de varvas mellan varandra. Dock påpekar författarna att 

inledningsvis så skall ett varv med konceptuell- och interaktionsdesign utföras innan det mer 

detaljerade designarbetet påbörjas. Detta görs för att det bör finnas en god grundstruktur i 

systemet innan avancerade funktioner adderas. Vid eventuella uppdateringar av systemet se-
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nare i processen skall det inte behöva göras stora tidskrävande revisioner och flyttar inom 

systemet. Vidare så lägger de fokus på hur viktigt det är att ta fram kvalitativa användnings-

scenarier som kommer att vara till stor nytta för framtagandet av systemets utformning gäl-

lande vad den tänkta användaren skall göra i systemet och hur de navigerar sig på ett snabbt 

och smidigt sätt. I det konceptuella designstadiet så utformas en modell på hög nivå som be-

skriver och visar hur det tänkta gränssnittets struktur skall se ut. Ett exempel på vad som me-

nas på hög nivå är att använda papper och penna för att enkelt rita upp en grundstruktur för 

systemet (Gulliksen & Göransson, 2002, s. 163). 

 

Efter att grundlayouten tagit form inleds interaktionsdesignspåret, vilket ger struktur till inter-

aktionen, navigeringen, funktioner och informationen. Genom att rita upp navigationen och 

strukturen för sig själv blir det lättare att veta hur allting skall länkas samman och det blir lät-

tare att veta hur och var programmeringsarbetet senare skall ta fart. När dessa två faser har 

genomförts grundligt en gång är det tid att inleda den detaljerade designen där till exempel 

inmatningsfält, grafer, menyer, knappar, ledtexter och så vidare läggs till. Det som gör iterativ 

design effektivt är att fokus inte läggs på att utforma ett komplett system rakt upp och ner utan 

att lägga på ett lager i sänder och utvärdera det emot de krav och behov som finns för att där-

efter antingen addera ytterligare krav och funktioner eller gå vidare till nästa steg om kraven 

har uppfyllts (Gulliksen & Göransson, 2002, s. 164, 166).  
 

3.1.4 Systemutvecklingsfilosofi kontra designfilosofi 

Som organisation är det viktigt att bestämma sig för hur arbetet skall inriktas för att utveckla 

ett användbart system. Först då kan ett strukturerat och medvetet arbete ske utifrån en utveck-

lingsprocess som är användarcentrerad. Författarna reflekterar över varför så få organisationer 

och projekt idag kan uppvisa att de har ett användarcentrerat tillvägagångssätt. De tror att det-

ta beror på att traditionellt sett så är det en ingenjörs ”hantverk” som bedrivs ur ett teknik- och 

naturvetenskapligt perspektiv (Gulliksen & Göransson, 2002, s.185).  

 

”Användarcentrerad systemdesign är en processen som fokuserar på användare och använd-

barhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln.” Den baseras på 

12 nyckelprinciper, nedan redovisas några exempel på sådana nyckelprinciper: (Gulliksen & 

Göransson, s.184)  

 Användarfokus – verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och behov skall ti-

digt vara vägledande i utvecklingen.  

 Aktiv användarmedverkan i utvecklingsarbetet – representativa användare skall aktivt 

medverka, tidigt och kontinuerligt genom hela systemets livscykel.  

 Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt.  

 Prototyping – tidigt och kontinuerligt skall prototyper användas för att visualisera och 

utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna.  

 Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall utföras av effektiva team med en bredd av 

kompetenser.  

 Användbarhetsförespråkare – erfarna användbarhetsförespråkare skall involveras ti-

digt och kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång.  

 

Constantine & Lockwood (2006) ger en liknande bild. De beskriver användningscentrerad 

systemutveckling som en disciplin där system ses som arbetsverktyg. Därmed skiftar fokus till 

det arbete som användare försöker utföra och vad mjukvaran behöver tillhandahålla via an-

vändargränssnittet för att hjälpa dem utföra detta (Constantine & Lockwood, 2006). I figuren 



18 

 

nedan visas ett par exempel på skillnader mellan den traditionella systemutvecklingsfilosofin 

gentemot den användarcentrerade designfilosofin.  

 

Traditionell  

systemutvecklingsfilosofi  

Användarcentrerad  

designfilosofi 

Teknik-/utvecklardriven Användardriven 

Fokus på komponenter Fokus på lösningen 

Individuella bidrag Tvärdisciplinärt teamarbete med invol-

vering av användare, utvecklare, kunder 

och användbarhetsexperter 

Fokus på intern arkitektur Fokus på användbarhetsattribut: ända-

målenlighet, effektivitet och tillfreds-

ställelse 

Kvalitetsmått genom produktens brister 

och beteende (systemkvalitet) 

Kvalitet definierad genom användbarhet 

(användningskvalitet) 

Implementering före användbarhets-

validering 

Implementering enbart av användbar-

hetstestade lösningar 

Lösningarna styrs av funktionskraven Förståelse för användningssammang-

hanget: användare, arbetsuppgift och 

arbetsmiljö 

 
Figur 5. Teknikdriven utveckling i förhållande till användarcentrering (Gulliksen & Göransson, 2002, s.186)  

 

3.1.5 Aktören människan 

Forskaren och professorn inom datorvetenskap Liam Bannon presenterade i sin forsknings-

rapport From Human Factors to Human Actors från 1991 en rad problem inom MDI forsk-

ning och synen på användarna vid utvecklandet av nya system och produkter. Professorn 

beskrev att människor ofta nervärderades och sågs som komponenter i ett system och att de 

där gör fel, har begränsat minne och kan inte fokusera lika skarpt timmar i sträck. Han mena-

de att människan ska behandlas som en aktör i systemet som har kapacitet att anpassa och 

koordinera sitt beteende, snarare än att vara ett passivt element i ett människa-dator system. 

(Liam Bannon, 1991b, 27-29). Vidare så beskrev han att det är viktigt att förstå att människor 

utvecklar sina kunskaper över längre perioder. Denna utvecklingsdynamik och dess faktorer 

är någonting utvecklare behöver ta hänsyn till.  

Han belyste även att tidigare så drevs utvecklingen genom att utvärdera befintliga system och 

lösningar för att därefter göra eventuella korrigeringar. Detta ledde i sin tur till omfattande 

revisioner av system i ett sent skede. I förlängningen medförde detta en ökad förståelse för 

hur det är viktigt att designa på ett bra sätt från första början för att undvika ett osmidigt och 

ineffektivt system som användarna har problem att använda. Det var viljan att involvera an-

vändarna tidigt i utvecklingsprocesserna som ledde till att iterativ utveckling har blivit popu-

lärt och framgångsrikt. Genom detta förädlades termen användarcentrering till användarinvol-

vering. 

Bannon sammanfattade sin studie under följande kategorier: 

 

 Från produkt till process inom forskning och design  

 Från enskilda individer till grupper  

 Från laboratorier till arbetsplatser  
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 Från nybörjare till experter  

 Från analyser till design  

 Från användarcentrerad till användarinvolverad design  

 Från kravspecifikationer till iterativ design  

 

Bannon påpekade även att användare och system har en speciell relation: ”Det faktum att an-

vändare ofta har åsikter om modifieringar för ett system och att de är med och finslipar detal-

jerna tills dess att utformningen anses vara komplett gör att användarna också är designs”. 

(Bannon 1991b,29 – Kari Kuutti, Activity Theory as a Potential Framework for Human-

Computer Interaction Research). 

 

3.1.6 Agil utveckling 
År 2001 deklarerades ett manifest av grundarna för den agila skolan där de framhävde vad 

som var viktigt inom agil utveckling (Avison & Fitzgerald, 2006). I manifestet skrevs bland 

annat att människor och interaktioner skall värderas högre än processer och verktyg. Manifes-

tet slog fast att en fungerande mjukvara är viktigare än omfattande dokumentation och att 

samarbetet med kunden står över kontraktsförhandling. Essensen var att reagera på föränd-

ringar istället för att följa en strikt plan (Beck et al, 2001). 

 

Utvecklingsmetoden formades under 1990-talet och trots att synen inte är helt ny så anser 

många det vara komplicerat att tydligt definiera innebörden av ordet agil inom utvecklingen 

(Highsmith, 2002, citerad i Avison & Fitzgerald, 2006).  

 

Agil utveckling består av en samling iterativa utvecklingsmetoder där förändring i processen 

förespråkas för att nå upp till en hög kvalitet (Beck, et al, 2001).  

 

De flesta agila utvecklingsmodeller tillhör den traditionella systemutvecklingsfilosofin som 

exempelvis vattenfallsmodellen. Vattenfallsmodellen är en beprövad och gammal utveck-

lingsmodell. Modellen etablerades som en av de ledande mallarna för system och mjukvaru-

utveckling (Görling, 2009). Modellen bestod av en process i fyra steg där ett steg sker i sänder 

för att i efterhand göra en eventuell återkoppling till tidigare faser ifall någonting inte har gått 

som planerat. Stegen består av kravanalys & specifikation, analys, konstruktion samt testning 

(Wiktorin, 2003). 

 

Den agila skolan har en särskild omtanke om användare av en mjukvara, alternativt en framti-

da användare av en mjukvara. Skolan sa att användare ofta hade problem med att specificera 

och uttrycka sina krav på mjukvaran och att i flera fall så blev inte mjukvaran alls som de 

tänkt sig i slutändan (Avison & Fitzgerald, 2006).  

 

En stor skillnad från tidigare arbetssätt var att de mer flexibla arbetsmetoderna i agil utveck-

ling. Ett närmare samarbete främjades mellan utvecklare, användare samt beställare som ge-

nom hela utvecklingsprocessen för en kommunikation om hur och vad som skall göras. Tes-

tandet av en mjukvara integrerades i utvecklingsprocessen. Agil utveckling är ett samlings-

namn för en rad olika utvecklingar, t.ex. SCRUM (Cockburn, 2002). 
 

3.1.7 SCRUM 

Metoden SCRUM använder sig av så kallade sprintar, som är mindre iterationer på ungefär 

två veckor men kan variera mellan olika projekt. En sprint består av design, utveckling, test-

ning samt dokumentation (Stober & Hansmann, 2010). SCRUM som modell består av tre 
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roller, tre dokument och tre möten. Rollerna i metoden är produktägare, team samt SCRUM-

master. Produktägaren har det övergripande ansvaret för den slutgiltiga produkten och skall 

representera intressenterna samt definiera kraven. SCRUMmastern är ansvarig för ekonomin 

och har rätt till sista ordet i projektet. Rollen som SCRUMmaster innebär även ett ansvar att 

anpassa SCRUM utefter projektet och företaget. Teamet består av utvecklare som tillsammans 

utvecklar och testar systemet. SCRUMmastern skall säkerställa att utvecklarna levererar en 

hög kvalitativ produkt samt för en kommunikation tillsammans med utvecklarna och produkt-

ägaren. (Stober & Hansmann, 2010).  

Dokumenten som skall framställas är product backlog, sprint backlog, och sprint result. Pro-

duct backlog är kravspecifikationen av funktioner för produkten. Sprint backlog är en lista 

över arbetsuppgifter som ska utföras under en sprint. Sprint result är en sammanställning av 

vilka arbetsuppgifter som är utförda samt vilka som återstod vid sprintens slut (Stober & 

Hansmann, 2010).  

Mötena som ska föras under sprinten är, sprint-planeringsmöte, dagligt SCRUMmöte och 

sprintgenomgång. Inledningsvis så börjar varje sprint med ett sprintplaneringsmöte där ut-

vecklarna, SCRUMmastern och produktägaren fastställer en sprint backlog som utgår ifrån 

kraven som prioriteras av produktägaren. Under det dagliga SCRUMmötet går deltagarna 

igenom vad som har gjorts de senaste 24 timmar och diskuterar eventuella problem som upp-

stått. Mötet ska ungefär pågå i 15 minuter. I slutet av varje sprint samlas projektgruppen för 

en sprintgenomgång där en avstämning görs av projektets status efter sprinten (Stober & 

Hansmann, 2010). 

 

Metodens primära syfte är att undvika den typ av administration och planering som egentligen 

inte är nödvändig för projektet. Enligt SCRUM så är utveckling oförutsägbart (Görling, 

2009).  

 

Ett nyckelord i denna utvecklingsmetod är anpassning på grund av att hela arbetet hela tiden 

strävar efter att göra det som är bäst för projektet för tillfället (Avison & Fitzgerald, 2006). 
  



21 

 

4. Metoder och materialinsamling 

 

4.1 Arbetsupplägg 

Studien inleddes våren 2012 och då hade det studerade systemet varit i drift cirka två år. Det 

var därför inte möjligt att följa utvecklingsprocessen ”live”. Studien är därför retroperspektiv 

och bygger på intervjuer av projektdeltagare och användare.  

 

Uppsatsens syfte har styrt valet av metoder som legat till grund för denna studie. Utifrån detta 

valdes den kvalitativa metoden med deduktiv inriktning. Den kvalitativa metoden går mer på 

djupet och bygger på förståelse och tolkningar av till exempel semistrukturerade intervjuer 

(Holme & Solvang, 1997, s. 76-78). Semistrukturerade intervjuer innerhåller både stängda 

och öppna frågor. Det innebär att utgångspunkten i intervjun styrs av förutbestämda frågor 

men tillåter även att följa upp med öppna frågor. Det kan vara både en fråga som intervjuaren 

föreslår eller följdfrågor som uppstår under intervjuns gång där respondenten ges utrymme att 

vidareutveckla svaret (Preece, Rogers & Sharp, 2002).  

 

Vid intervjuerna ska intervjuaren inte ställa ledande frågor, lägga fokus på händelser istället 

för hypoteser och inte sätta ord i folks mun (Leedy & Ormrod, 2005). Detta är viktigt för en 

oerfaren intervjuare att ta hänsyn till för att genomföra en bra intervju.  

Som komplement till intervjumetoden kommer en observation att göras för att få ett intryck 

av det resultat som genererades av utvecklingsarbetet. Enligt Lewis, Saunders & Thornhill, 

2007, gör  observationer det möjligt att generalisera arbetet och komma fram till slutsatser 

som kan vara användbara för användarna .  
 

4.2Studieproceduren 

För att få en god överblick av ämnet genomfördes en litteraturstudie som omfattade olika ty-

per av teoribildningar inom områdena för användbarhet, design, analys och systemutveckling.  

Medicinteknik AB är beläget på annan ort än högskolan vilket ledde till att uppsatsen inleddes 

via mail med handledaren på företaget. Tidigt gjordes ett urval gällande vilka som kunde an-

ses vara nyckelpersoner för studien och intervjuer bokades in för att samla informationsunder-

lag. Intervjuerna ägde rum mellan den 27:e april och den 2:a maj 2012. Observationen av sy-

stemet tog plats under denna tidsperiod också. Observationen gjordes för att författaren skulle 

få en uppfattning av utvecklingsarbetets slutprodukt. Intervjuerna tog plats på respektive per-

sons kontorsplats på företaget eller i ett konferensrum. Intervjufrågorna var specificerade för 

de olika rollerna för att få en god bredd av information gällande utvecklingsarbetet. Frågorna 

var semistrukturerade då det är ett brett område och det behövde finnas möjlighet för att vida-

reutveckla vissa frågor beroende på svaren. Tidigt i arbetet  klargjordes från företaget  att ett 

sekretessavtal skulle behöva skrivas  för att skydda företagshemlig information. 
 

4.2.1 Urval av intervjupersoner 

Det är vanligt att författaren väljer ut personer till intervjuer där syftet är att få fram kvalitativ 

data (Denscombe, 2010).  

Efter en diskussion tillsammans med handledaren på företaget handplockades fem stycken 

individer med olika typer av roller samt hade olika bra insikt i utvecklingsarbetet Urvalet av 

personer som har deltagit i studien har varit nyckelpersoner inom utvecklingsprocessen. Dessa 

nyckelpersoners roller är utvecklare, processingenjör, användare samt valideringsansvarig. 
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Just dessa individer valdes då de ansågs ha goda kunskaper om det aktuella ämnet för studien 

samt har haft inflytande på utvecklingsprocessen. 
 

4.2 Metodkritik 

Nedan  presenteras de eventuella förbättringspotentialer som funnits i metodvalet.  
 

4.2.1 Validitet 

Validiteten är ett mått på om forskarens data verkligen mäter eller beskriver det som data av-

ser. Termen används i sammanhang som handlar om mätningars kvalitet (Bell, 2006).  

Studien bör ha en hög grad av validitet då en säkerställning har gjorts tillsammans med hand-

ledaren på företaget och andra väl insatta personer att nyckelpersonerna har varit delaktiga i 

utvecklingsarbetet på olika sätt. Genom att kombinera intervjuer med de underlag som del-

gavs författaren och observationerna av systemet skapades en bred bild av hur utvecklings-

processen gått till.  

Författaren har tidigare arbetat på företaget och vissa svar från respondenterna kan ha påver-

kats av detta. Det kan även ha medfört att tolkning och förståelse påverkats då viss kunskap 

inom området redan fanns hos författaren.  

Ett observationsschema användes inte då syftet med observationerna enbart var att få ett in-

tryck av systemet i bruk. 
 

4.2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet avser en säkerställandet av tillförlitligheten i en studie och är ett mått på huruvida 

en studie skulle generera samma resultat vid olika tillfällen men under liknande omständighe-

ter (Bryman, 2002). Reliabiliteten kan ha påverkats då författaren tidigare har arbetat på före-

taget och därigenom erhållit information om verksamheten och organisationens arbetssätt.  
 

4.2.3 Generaliserbarhet 

Uppsatsens fokus ligger på utvecklingsprocessen av produktionssystemet. Nyckelpersonerna 

valdes gemensamt ut med handledaren på företaget och de valdes ut på grund av deras olika 

roller i detta utvecklingsarbete. Detta medför att informationen inte kan användas för att dra 

slutsatser kring utvecklingen av andra system på företaget eller andra företag.  

I detta arbete har endast ett fall analyserats, vilket innebär att generaliserbarhet inte är möjligt. 

Men genom att jämföra det studerade fallet med olika teoribildningar inom användarcentrerad 

systemdesign kan möjligheter till förbättrade processer identifieras i det aktuella företaget. 
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5. Resultat 

Resultatet är baserat på intervjuerna av nyckelpersonerna. Intervjuerna genomfördes för att 

undersöka hur utvecklingsprocessen såg ut vid framtagandet av produktionssystemet på Me-

dicinteknik AB. Utvecklingsmodellen som presenteras i kapitlet är författarens egen bild av 

hur processen har sett ut.  
 

5.1 Nyckelpersonernas funktion 

Utvecklare, programmerare, arkitekt och projektledare. Alla dessa roller låg på en och samma 

person, något som i de flesta fall anses orimligt. Då han dessutom tidigare hade utvecklat pro-

duktionssystem av samma storlek och karaktär fick han ett stort inflytande i utvecklingsarbe-

te.  

 

I projektet ingick även en processingenjör med ansvar för flödet och spårbarhet över hela av-

delningens arbetsområde. Härifrån kom kravställningar avseende flöden, rapporter och stati-

stik. Processingenjörens ansvar innefattade även projektledning och implementering rörande 

förbättringar på avdelningen, vilket medförde krav att enkelt kunna hantera framtida föränd-

ringar i produktionssystemet.  

 

För att erhålla ett bredare perspektiv på utvecklingsarbetet intervjuades två användare av olika 

karaktär. Den ena användarens arbetsuppgifter var huvudsakligen att ta emot order och se till 

att de skannades medan den andra användaren var designer av de kundspecifika komponen-

terna. Deras roll i utvecklingsarbetet innebar att komma med förslag på eventuell interaktion i 

systemet men framförallt att testa systemet före implementering av nya versioner.  

 

Den sista intervjupersonen hade insikt i de lagar, direktiv och riktlinjer som utvecklaren var 

tvungen att ta hänsyn till vid utformningen. I hennes roll som valideringsansvarig på IT-

avdelningen styrde hon över de SOPar som företaget använder beträffande tester och valide-

ring samt att dokumentationen möter de krav som myndigheterna ställer i olika länder. 

 

5.2 Observation avseende systemets användning 

Observationen är inte kopplad till utvecklingsprocessen utan den rådande användningen av 

systemet. 

 

Vid tiden för observationen fanns cirka 45 användare i fem olika grupperingar. Tre av dessa 

använder systemet för att operativt styra orderprocessen och de utgör huvuddelen av alla an-

vändare. Den fjärde gruppen utgörs av chefer som främst använder systemet för olika sorters 

uppföljningar av verksamheten, t.ex. tidsuppföljningar av hur mycket tid användarna behöver 

för registrering av olika moment. Den sista gruppen utgörs av processingenjörer och utveckla-

re. 

 

Baserat på tidsuppföljningarna görs fortsatta förändringar av både verksamhet och system. 

Företaget strävar efter att hitta ett så effektivt arbetssätt som möjligt och att reducera både 

produkternas tid i produktionsflödet och användarnas tid att registrera olika händelser i pro-

duktionsprocessen. Genom systemet passerar varje år cirka en halv miljon order, därför är 

tidsreduktioner även på sekundnivå viktiga för förbättringen av produktiviteten. Företaget är 

väl medvetet om detta och därför har de en processingenjör som i kommunikation med an-
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vändarna ständigt arbetar med att effektivisera både produktprocessen och systemen som an-

vänds för att stödja denna. 

I observationen klargjordes vidare att i den slutgiltiga valideringen inför den första driftsätt-

ningen av systemet fanns inga registrerade avvikelser gentemot företagets instruktioner.  

5.3 Utvecklingsprocessen av produktionssystemet 

I det följande redovisas hur utvecklingsprocessen genomfördes. Modellen har skapats av för-

fattaren som ett resultat av all det insamlade materialet i syfte att strukturera informationen i 

logiska steg som ger god koppling till de underliggande teoretiska kopplingarna.  

 
Ledningsgrupp = Lg  

Projektledare = PL  

Utvecklare = U  

Process Ingenjör = Pi  

Användare = A  

Validering = V 

 
Figur 6. Utvecklingsprocessen 
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prototyp i livemiljö 

(U, Pi, A, V) 

Framställning av produkt-

prototyp ver 0.5 

(U) 

Utvärdera design gentemot 

kraven 

(V, Pi, A) 

Konstruktion och design 

(PL, U) 

Utvärdering av konceptuel-

la lösningar 

(PL, Pi, U, A, V) 

Lagar och direktiv 

(Lg, PL, U, V) 
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texten 

Behov 

(Lg, PL, Pi, U) 

Framtagning av möjliga 

produktlösningar, budget-

förslag, tidsram 

(PL, U) 
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5.3.1 Beskrivning av utvecklingsprocessen 

 

 

 

 

 

 

Tidigare arbetade Medicinteknik AB direkt mot sitt affärssystem som är ett komplicerat pro-

gram med mängder av funktionaliteter riktat mot hela verksamheten. Det visade sig vara inef-

fektivt och osmidigt för användarna, då det krävs en långutbildning och erfarenhet för att för-

stå och använda programmet. Ledningsgruppen önskade därför att skapa ett produktionssy-

stem som skulle kunna kommunicera med affärssystemet och endast bestå av funktioner och 

vyer som är väsentliga för avdelningens produktionsflöde och spårbarhetskrav. 

 

Vid motsvarande avdelning i det amerikanska dotterbolaget fanns ett äldre produktionssystem 

som relativt ofta drabbades av systemkrascher och därför skulle fasas ut. På grund av detta 

fanns det en tidspress att bygga upp ett nytt system. Uppgiften var att skapa ett system som 

skulle fungera i Sverige och som därefter kunde installeras i USA. 

Utveckling och anpassning 

av produktionsverktyg 

(U, Pi) 

Test och optimering av 

produktionsverktyg 

(V, Pi, A) 

Förvaltning och uppdate-

ringar 

Valideringsprocess 

(V, Pi, A) 

Final Release Version 1.0 

(PL, V, Lg) 

Behov 

(Lg, PL, Pi, U) 
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Projektledaren hade sedan tidigare arbetserfarenheter av att utveckla och programmera pro-

duktionssystem. Att skapa ett eget produktionssystem direkt avsett för avdelningen menade 

han skulle effektivisera arbetet för användarna. Det skulle även generera en bättre översikt av 

orderinformation och annan data samt möjliggöra en papperslös hantering av all dokumenta-

tion rörande den kundorderspecifika produktionen. 

 

Medicinteknik AB har föreskrifter som tydligt beskriver hur utvecklingsprocessen av datori-

serade system generellt skall se ut, vilka dokument som behöver skapas och vilka ansvariga 

som ska godkänna dem. Projektledaren kunde därigenom relativt enkelt etablera den övergri-

pande struktur som utvecklingsprojektet behövde. 

 

I detta skede startades processen att etablera en kravspecifikation. I processen beaktades de 

lagar och riktlinjer från myndigheter i olika delar av världen beträffande medicintekniska fö-

retag. Inom Europa finns det Medicintekniska Direktivet, utgivet av EU, vilket tillsammans 

med USA:s motsvarande regler i 21 CFR (Code of Federal Regulations där Titel 21 är avsnit-

tet som ges ut av FDA, Food and Drug Administration) och den internationella standarden 

ISO – 13845 är det grundläggande regelverket vid framtagande av medicintekniska produkter. 

I dessa finns krav som ett produktionssystem måste förhålla sig till, t.ex. Lagen 21 CFR – Part 

II som heter Electronic Records, Electronic Signatures. Lagen säger till exempel att det skall 

framgå vem i personalen som har hanterat en order i de olika stegen i tillverkningsprocessen, 

att varje användare har ett eget användarnamn med lösenord och att samma användarnamn 

aldrig används mer än en gång för att inte blanda ihop anställda.  

Men från dessa dokument refereras även vidare till andra dokument så som GAMP (Good 

Automated Manufacturing Practices) i vilken ges riktlinjer för testning, validering och doku-

mentation av elektroniska system inom den medicintekniska branschen, olika ISO-standarder, 

etc. Vidare ställs krav på att de måste finnas en backup för att också kunna återställa data ifall 

en databas kraschar. Företaget ska även kunna bevisa data i 25 år från tillverkningsdatumet av 

en produkt. Även utbildning av personal regleras och lagstiftningen kräver att det skall finnas 

utbildning för hur system skall hanteras.  

 

Efter att externa krav kartlagts så gick processen vidare med att inventera interna krav och 

önskemål från företaget. Från USA:s motsvarande avdelning levererades omfattande underlag 

till kravspecifikation som företrädesvis var inriktad mot flöden, processparametrar, effektivi-

tet och spårbarhet. Processingenjören och projektledaren granskade dessa krav och samman-

förde dem med motsvarande krav i Sverige, varvid man tvingades till att göra en del kom-

promisser med USA. 

 

Vidare ställdes det från IT-avdelningen krav på säkerhet, t.ex. att det måste finnas behörig-

hetshantering i form av att det finns olika roller med olika typer av behörigheter, hantering av 

data via brandväggar, etc. 

 

Slutligen analyserades krav och önskemål från användare. Här var punkterna initialt mer ge-

nerella och av karaktären: lätt att använda, inga förvirrande knappar eller funktioner, ergono-

misk placering av funktioner på skärmbilden för att undvika onödiga musrörelser, lätt att änd-

ra en order, lätt att backa en order för att göra om ett visst arbetsmoment som blivit fel, etc. 

Förståelse och specifice-

ring av användnings-

kontexten 

Lagar och direktiv 

(Lg, PL, U, V) 

Utvärdering av konceptuel-

la lösningar 

(PL, Pi, U, A, V) 
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Projektledaren sammanställde kravspecifikationen och valde ut essentiella delar för att baserat 

på dem presentera ett förslag på hur systemet kunde utformas. Ett flertal detaljlösningar kopp-

lades nu till konceptet och stämdes av med projektmedlemmarna. Kopplat till detta kom även 

underlag för en tidplan och kostnadsaspekter.  

Något tal om användbarhetsexperter var det aldrig då företaget ansåg att det fanns en tillräck-

lig bredd av kompetenser. 

Med den samlade bilden kunde projektledaren göra ett förslag på konceptuell lösning med 

mer preciserade förslag på vissa detaljområden som godkändes av styrgruppen för projektet. 

 

 

 

 

 

 

I det här stadiet lades den grundläggande arkitekturen för systemet med ett begränsat antal 

funktioner. För att göra detta ritade projektledaren upp en prototyp för hur systemet skulle 

kunna se ut med hjälp av kravspecifikationen. Användarna på produktionen involverades ge-

nom mängder av informella möten och diskussioner angående gränssnittets utformning och 

vad systemet skulle presentera i olika lägen och vyer. Det var ett begränsat antal människor 

som var aktiva i utvecklingsprocessen, vilket underlättade för en god kommunikation mellan 

både utvecklare, användare och ledningsgruppen.  

 

Det fanns tre olika ”miljöer” som företaget använde sig av i datoranvändningssammanhang i 

form av en livemiljö, en testmiljö samt en utvecklingsmiljö. Att ha olika miljöer gynnar både 

utveckling och tester då utvecklare och testare kan pröva diverse saker utan att skada de pro-

gram, system, produktionsflöde etcetera som används av företagets anställda i livemiljön. 

 

 

 

 

 

 

När grundstrukturen var färdig och en del funktioner och komponenter hade implementerats 

så gjordes en installation av en produktprototyp som kallades för Produktionssystem version 

0.5. Tester av systemet utfördes av projektledaren, processingenjören och användarna. Detta 

var första gången som någon kunde använda systemet och börja kommentera sådant som 

skärmlayouter, faktisk funktionalitet och bildsekvenser. Efter att ha testat systemet gjordes en 

rad utvärderingar gentemot de krav som fanns samt nya diskussioner uppstod angående huru-

vida systemet skulle utvecklas till version 1.0. 
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produktlösningar, budget-

förslag, tidsram 

(PL, U) 
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(PL, U) 
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Test och optimering av 

prototyp i livemiljö 
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Utvärdera design gentemot 

kraven 

(V, Pi, A) 
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Utifrån utvärderingarna och nya delmål som satts upp fortsatte projektledaren att addera ytter-

ligare funktioner och anpassa dem efter kravspecifikationen men även de önskemål som nu 

började komma in från användarna. Korrigeringar av de befintliga funktionerna gjordes också 

utifrån den löpande utvärderingen som gjordes i testmiljön. 

 

 

 

 

 

 

När produktionssystemet hade utvecklats till ett stadium där det mer eller mindre hade upp-

fyllt de krav som hade diskuterats fram gjordes ytterligare tester för att kunna optimera de 

lösningar som fanns. Nya användartester genomfördes i detta skede för att bekräfta såväl 

funktioner som användbarhet. 

 

 

 

 

 

 

När systemet hade korrigerats och optimerats var det dags att validera systemet, med andra 

ord klargöra att systemet uppfyllde de krav som fanns nedtecknade i den formella kravspeci-

fikationen. I detta stadium ser företaget till så att det finns korrekt och bra strukturerade an-

vändarmanualer och tekniska dokument som beskriver systemet i sin helhet. I valideringen ser 

företaget även över namnstandarder och versionshantering för produkterna. Företaget gör om-

fattande tester angående huruvida kravspecifikationen har uppfyllts, om dessa krav har om-

formulerats till funktioner i systemet samt integrationen med andra systemet och internt. Som 

avslutning i valideringsprocessen görs acceptanstester av slutanvändarna som förhoppningsvis 

då ger ett godkännande att systemet uppfyller de krav och behov som funnits. För vidare för-

valtning av produktionssystemet är det också mycket viktigt att programmeringskoden har en 

hög standard med kommentarer för att andra personer lättare skall förstå koden i framtiden. 

Detta kontrolleras genom att en utomstående person ser över källkodens struktur och att all-

ting är välformulerat. 

 

 

 

 

 

 

Efter att alla stegen i valideringsprocessen var genomförda och validerade så släpptes version 

1.0 som vid det tillfället var det kompletta systemet. 
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Eftersom systemet gjordes skalbart så har både volymer och funktionalitet byggts ut sedan 

starten. Systemet förvaltas och uppdateras av en förvaltningsgrupp där de ursprungliga ut-

vecklarna ingår. Ständigt ges förslag på förbättringar som samlas upp genom ett förslags- och 

bugghanteringssystem. Dessa skickas vidare till utvecklare och berörda parter i ledningen som 

diskuterar fram hur eventuella implementeringar skall genomföras. 
 

 

  

Förvaltning och uppdate-

ringar 
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6. Diskussioneroch analys 

I det här kapitlet förs diskussioner kring studiens resultat och hur de relaterar till teorierna.  

 

6.1 Inledande diskussion 
Studien har haft fokus på utvecklingsprocessen och vilka som har varit delaktiga i den. Vid 

framtagandet av ett nytt system finns det en lång rad saker som utvecklingsdeltagarna behöver 

ta hänsyn till. Vilken utvecklingsmetod kan generera det bästa utfallet? När och hur ska an-

vändare involveras? Vilka krav och behov finns från företagets sida och hur kombinerar pro-

jektledaren dessa aspekter med de lagar och direktiv som finns inom området? Företaget strä-

var efter att utveckla och effektivisera arbetsförutsättningarna på alla fronter. För att kunna 

göra detta har företaget rutiner för vilka dokument som ska skapas och vilka typer av anställda 

som ska delta i olika moment av utvecklingsarbetet.  

 

6.2 Företagets officiella modell 
Medicinteknik AB använder GAMP-modellen vid framtagandet av nya datoriserade system, 

vilken bygger på vattenfallsmodellen. Anledningen är att de myndighetskrav som finns 

globalt pekar på denna tekniken. Modellen har inslag av flera olika användarcentrerade teorier 

och lanserades under 90-talet. I praktiken användes även andra arbetssätt med inslag från oli-

ka teorier inom användarcentrerad design men alla företagets instruktioner följer denna mo-

dellen. 

Mer moderna modeller skulle sannolikt kunna introduceras som underordnade element i en 

utvecklingsprocess även om den övergripande modellen framgent bygger på GAMP. 

 

6.3 Konceptuell designfas 
Utvecklingsprocessen följde i stor utsträckning den evolutionära utvecklingsmodellen som 

beskrivits av Gulliksen och Göransson. Enligt dem är det viktigt att i den tidiga fasen av ut-

vecklingsarbetet inrikta sig på konceptuell och interaktionsdesign innan det detaljerade de-

signarbetet påbörjas. Detta för att upprätta en god grundstruktur i systemet (se avsnitt 3.1.3). 

Enligt nyckelprinciperna inom designfilosofin är det viktigt att tidigt och kontinuerligt skapa 

prototyper för att enklare kunna visualisera idéer och designlösningarna tillsammans med 

slutanvändarna. Detta är något som projektledare också gjorde för att ge en tydlig bild av hur 

han ansåg att systemet skulle kunna se ut samt underlätta för mindre insatta att kunna ge feed-

back på gränssnitt och funktioner. 

Redan vid starten av projektet var det klarlagt att systemet skulle utvecklas och implementeras 

i Sverige till en början och om det fungerade enligt plan skulle det även implementeras i USA. 

Vid utvecklingen av ett system som skall användas globalt krävs en god kommunikation och 

planering för hur användartester skall genomföras. När användarna lever i olika länder har de 

olika förutsättningar och tankar hur de vill att systemet skall utformas. Detta försvårar använ-

darinvolveringen. 

Företagets behov av att i framtiden kunna ändra och anpassa systemet för installation på fler 

platser där kundanpassade produkter tillverkas samt ett starkt önskemål om både korta ledti-

der för produktflöden och korta handläggningstider i systemet ingick i den övergripande krav-

specifikationen. Dessa kom att styra den grundläggande systemarkitekturen utan någon på-

verkan från användare.  
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Utvecklingsprocessen präglades av en god struktur på en övergripande nivå med involvering 

av berörda parter för att framställa ett system som har kommit att bli en stor succé för avdel-

ningen. Företagets  struktur med tydliga riktlinjer vid framtagandet av nya datoriserade sy-

stem skapar rimliga förutsättningar för att kunna genomföra ett systemutvecklingsprojekt in-

ternt. 

 

Enligt intervjun med projektledaren gjordes systemet skalbart för att öka flexibiliteten för 

framtida implementeringar och uppdateringar av systemet. Detta har i efterhand visat sig vara 

nyttigt för företaget då storleken av produktionen har ökat, fler produkter tillverkas och nya 

funktioner har lagts till. Detta har i sin tur underlättat arbetet i produktionen men även utveck-

lingsarbetet gynnades av beslutet. På grund av dagens ständiga utveckling var det kritiskt att 

göra systemet skalbart och det är essentiellt att kunna uppdatera system med diverse nya funk-

tioner och generellt göra det mer effektivt.  

 

6.4 Interaktionsdesign 
Enligt modellen för användarcentrerad systemdesign (se avsnitt 3.1.1) så skall användarna 

komma i fokus genom att förse dem med information tidigt i utvecklingsarbetet och att de 

inbjuds att delta i mer formella möten. De får därmed en chans att tänka och komma med bätt-

re och framförallt mer detaljerade krav och önskemål. Detta hände endast i begränsad omfatt-

ning i projektet och är något som företaget bör ta hänsyn till vid framtida projekt. I just detta 

projekt var det bra men 

 

Avdelningen var vid utvecklingstillfället relativt ny och hade ett begränsat antal anställda som 

alla var inblandade i projektet.  Detta skapade goda förutsättningar för spontan och informell 

kommunikation där de anställda fick delta i utvecklingsarbetet och i synnerhet i den grafiska 

interaktionen. Tack vare detta kunde en lämplig allokering av funktion mellan användare och 

teknik tillämpas på ett snabbt och effektivt sätt (Gulliksen & Göransson, 2002).I just detta 

projekt var det bra men det inte är en garanti vid framtida projekt att denna närhet finns och 

då är det viktigt att ha bättre strukturer på plats genom sina instruktioner avseende när och hur 

användarna skall involveras. 

 

Det är en komplicerad uppgift att utforma ett system som behöver fungera tillsammans med 

flera andra system och om problem uppstår kan det orsaka produktionsstopp. Projektet plane-

rades därför så att den första installationen skulle göras i Sverige där volymen var liten. När 

systemet fungerade tillfredsställande så skulle det installeras i USA där produktionsvolymerna 

var mycket större. En logisk tanke som också gör det möjligt att inhämta användarsynpunkter 

från livemiljö före full implementering. Denna möjlighet utnyttjades i flera olika avseenden 

av företaget, till exempel kunde även den amerikanska organisationen studera flödet live i 

Sverige och därigenom identifiera förbättringar innan driftsättning i USA.  

 
6.5 Detaljerade design fasen 
Enligt nyckelprinciperna inom designfilosofin är det viktigt att tidigt och kontinuerligt skapa 

prototyper för att enklare kunna visualisera idéer och designlösningarna tillsammans med 

slutanvändarna. Detta är något som projektledare också gjorde för att ge en tydlig bild av hur 

han ansåg att systemet skulle kunna se ut samt underlätta för mindre insatta att kunna ge feed-
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back på gränssnitt och funktioner. Olika design element programmerades och det var kring 

dessa som användarna huvudsakligen involverades.  

 

GAMP-modellens krav på kravspecifikationer på olika nivåer har i projektet omvandlats till 

detaljerade punkter. Allt eftersom projektet framsked kunde olika designelement föras sam-

man och människa-dator interaktioner, skärmsekvenser, registreringsprocesser, etcetera pre-

senteras för användare, testas och iterativt utvecklas vidare så att kraven i specifikationen slut-

ligen kunde uppfyllas. 

 

Den detaljerade designfasen har i projektet förlängts så att den går in i användarfasen. Företa-

get använde sig av ett buggrapporteringssystem som även fungerade som ett förslagssystem 

där användarna kan uttrycka sig angående systemet och hur de upplever att det fungerar. Pro-

cessingenjören ser över dessa kommentarer och diskuterar dessa med projektledaren som ite-

rativt gör uppdateringar för att effektivisera systemet. 

 

6.6 Informationsflöden 
Projektet sparade sannolikt mycket tid genom att använda sig av en iterativ designutform-

ningsmodell. Härigenom kunde projektdeltagarna på ett smidigt sätt se den grundläggande 

strukturen och komma med åsikter och förslag hur systemet skulle utvecklas vidare. Medicin-

teknik AB skulle dock kunna förbättra detta ytterligare. Genom att skapa användarscenarier 

upprättas en tydlig bild om användarna, deras behov och vilka arbetsuppgifter de förväntas 

kunna genomföra. Denna ökade förståelse skulle gynna utvecklingen positivt då personerna 

som ska utveckla ett system får större förståelse för vilka användarna är samt vilka bak-

grundskunskaper de kan tänkas ha. Att i ett tidigt stadium av utvecklingen ha kunskap om 

användarna skapar bättre förutsättningar för att systemet utformas därefter vilket i sin tur leder 

till att användarna kan arbeta effektivare. 

 

6.7 Rollerna i projektet 
I intervjuerna ställdes en tabell upp med den traditionella systemutvecklingsfilosofin kontra 

den användarcentrerade designfilosofin. Respondenterna fick svara på en skala mellan -10 

och +10 var de ansåg att utvecklingsarbetet låg (värdet på skalan var av underordna betydel-

se). Intervjupersonernas svar förstärkte intrycket att företaget arbetade mer med en användar-

centrerad designfilosofi generellt trots att någon tydligt uttalad modell saknades. Det fanns 

dock en avvikelse där arbetet skedde mer åt den traditionella systemutvecklingsfilosofin. Det 

gällde frågan: individuella bidrag – tvärdisciplinärt arbete. Företaget har till viss del arbetat 

tvärdisciplinärt med involvering av diverse roller i utvecklingsarbetet. Men som resultatet 

visade låg flera tunga roller på projektledaren, vilket i sig tyder på att många individuella bi-

drag gjordes av denna utvecklingsdeltagare. Företaget borde i framtida projekt se över hur 

dessa roller fördelas för en öppnare kommunikation mellan olika typer av utvecklingsdelta-

garna men även se till att dela ut tyngden som projektledaren denna gång fick på sina axlar. I 

ett agilt arbetssätt skall alla olika utvecklingsdeltagare bidra med sina kunskaper och erfaren-

heter i projektet. Om många roller hamnar på samma individ så blir bidragen inte så mångfa-

cetterade som processen kräver. 

 

Hade projektledaren av någon anledning fått förhinder att fortsätta arbeta hade projektet i 

värsta fall faller alternativt hade utvecklingsarbetet med stor sannolikhet försenats. Detta hade 

lett till att ny personalbehövt sätta sig in i projektet och försökt ro det i land, vilket förmodli-
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gen inte är särskilt enkelt med tanke på omfattningen och att projektet var tidspressat. 

 

6.8 Observationen 
Det färdiga produktionssystemet iakttogs under observationen för förstå hur resultatet av ut-

vecklingsarbetet hade fallit ut. Den viktiga informationen presenterades på ett prydligt sätt 

och användaren var aldrig många knapptryck ifrån att lösa arbetsuppgiften. Företaget har tagit 

fram användarkurser på cirka fyra timmar där de förklarar hur systemet fungerar och vilka 

funktioner som finns. Efter denna genomgång så brukar användarna enligt intervjun med pro-

cessingenjören som är ansvarig för denna kurs vara redo att börja arbeta med systemet. Att ha 

en så kort inlärningstid för ett system är effektivt speciellt vid en jämförelse med affärssyste-

met som hade en betydligt längre inlärningstid. Användarna berättade i intervjuerna att de var 

mycket nöjda när produktionssystemet väl implementerades då det underlättade hela produk-

tionsflödet och skapade bättre förutsättningar för hela avdelningen. 

 

7. Slutsatser 

Frågeställningen som skulle besvaras av studien var: 

 

 Hur förhåller sig utvecklingsprocessen i det specifika utvecklingsprojektet i förhål-

lande till teoribildningen inom användarcentrerad systemdesign?  

 

Slutsatsen är att flera inslag av användarcentrerad systemdesign applicerats i utvecklingsarbe-

tet i företaget vilket sammantaget gör att användarnas synpunkter tas tillvara. Utformningen 

av systemet styrdes genom utvecklingsmodellen GAMP, vilken efterliknar den agila teori-

bildningen om vattenfallsmodellen. 

 

Genom att undersöka vilka användarna är och deras dator- och systemvanor får utvecklarna 

en bättre förståelse för hur systemet skall utvecklas för att de i slutändan skall kunna utföra 

sina arbetsuppgifter så effektivt som möjligt.  

 

Vidare så borde företaget fundera över att planera sin användarinvolvering bättre för att uppnå 

ett ännu bättre resultat vid framtida projekt. Genom att förse användarna med mer detaljerad 

information om systemutvecklingsprojektet och ha väl förberedda formella möten kan delta-

garna komma med fler genomtänkta och konkreta förslag på utformningen av systemet.  

 

Utvecklingsprocessen innehåller iterativ design på flera nivåer. Processen skulle kunna för-

bättras inom företagets ramar för systemutveckling genom att föreskriva dessa iterativa stegen 

i sin styrande dokumentation för att säkerställa att alla projekt följer denna modellen. 
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8. Förslag på vidare forskning 

Under denna fallstudie gällande utvecklingsprocessen vid framtagandet av ett nytt datoriserat 

system har det visat sig att företaget hade bara begränsade användbarhetsstudier som underlag 

för utvecklingsarbetet. Vidare är fallstudier inte generaliserbara i en del olika aspekter. 

 

Detta leder till att följande frågeställningar för vidare forskning skulle kunna vara av intresse: 

 Hur stor påverkan skulle en användbarhetsexpert ha på samma typ av systemutveck-

lingsprojekt och hur skulle en sådan agera för att optimera sin insats?  

 För att kunna generalisera kring agila metoder skulle det vara intressant hur företag i 

allmänhet agerat i ett relativt stort antal utvecklingsprojekt. 
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9. Appendix 

Intervju 1 Respondent: Utvecklaren Jonas Titel: Projektledare för systemutvecklings-

projekt, utvecklare, programmerare Ort: Mölndal Datum: 2012-05-02 Generellt:  

 

1. Vad är din arbetsroll på företaget?  

2. Vad var din roll i utvecklingsarbetet av produktionssystemet?  

 

Innan uppstarten av projektet:  

3. När blev du involverad i utvecklingsprocessen?  

4. Hur fastställdes vilka krav och behov som fanns för framtagandet av det nya systemet och 

vilka var delaktiga i detta? Kan du nämna några nyckelkrav för funktioner och för användar-

na?  

5. Vad var din roll i detta?  

6. Vilka olika typer av personer som deltagit i utvecklingsprocessen?  

7. Fanns det någon planering för hur och när användarna eventuellt skulle involveras?  

 

Arbetsflöde och uppdateringar:  

8. Beskriv hur ditt arbete såg ut efter det att krav och behov fastställts?  

9. Beskriv hur arbetsflödet ser ut vid korrigeringar/uppdateringar av systemet?  

10. Vad är din roll i detta?  

11. Hur såg kommunikationen ut under utvecklingen?  

 

12. Hur hanteras förslag från olika användargrupper för eventuella uppdateringar?  

13. När involveras användarna i utvecklingsprocessen?  

14. Hur mycket involverades dem och varför vid just dessa tidpunkter under utvecklingen?  

 

Implementeringar:  
15. Hur implementeras uppdateringar i det befintliga systemet?  

16. Vad är din roll i implementeringsarbetet?  

 

Gränssnitt:  
17. Vilka programmeringsspråk använde(r) ni?  

 

Övrigt:  
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18. Skulle du kort kunna förklara vad de olika typerna av roller som användare i produktions-

systemet är?  

 

19. Om du granskar nedanstående tabell med den traditionella systemutvecklingsfilosofin 

kontra den användarcentrerade designfilosofin – Vilken filosofi anser du att ni arbetar mest 

efter? Varför är det så och finns det rum för eventuella förändringar?  

         -10                  0                                    +10  

Traditionell  

systemutvecklingsfilosofi  

Användarcentrerad  

designfilosofi 

Teknik-/utvecklardriven Användardriven 

 

 

Fokus på komponenter Fokus på lösningen 

 

 

Individuella bidrag 

 

 

 

 

Tvärdisciplinärt teamarbete med invol-

vering av användare, utvecklare, kunder 

och användbarhetsexperter 

 

 

Fokus på intern arkitektur Fokus på användbarhetsattribut: ända-

målsenlighet, effektivitet och tillfreds-

ställelse 

 

 

Kvalitetsmått genom produktens brister 

och beteende (systemkvalitet) 

Kvalitet definierad genom användbarhet 

(användningskvalitet) 

 

 

Implementering före användbarhets-

validering 

Implementering enbart av användbar-

hetstestade lösningar 

 

 

Lösningarna styrs av funktionskraven Förståelse för användningssammang-

hanget: användare, arbetsuppgift och 

arbetsmiljö 
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Intervju 2 Respondent: Processingenjören Titel: Processingenjör - Administratör Ort: 

Mölndal Datum: 2012-04-27  

 

1. Vad är din arbetsroll på företaget?  

2. Vad för typ av användare är du i produktionssystemet och vad innebär det?  

3. Var du involverad i utvecklingsprocessen vid framtagandet av systemet? När involverades 

du och vad gjorde du?  

4. Jag gissar att du varit delaktig vid uppdateringar av programvaran – hur arbetar du med 

detta och hur ser uppdateringsprocessen ut?  

5. Om du granskar nedanstående tabell med den traditionella systemutvecklingsfilosofin kont-

ra den användarcentrerade designfilosofin – Vilken filosofi anser du att ni arbetar mest efter? 

Varför är det så och finns det rum för eventuella förändringar?  
 

         -10                  0                                       +10 

Traditionell  

systemutvecklingsfilosofi  

Användarcentrerad  

designfilosofi 

Teknik-/utvecklardriven Användardriven 

 

 

Fokus på komponenter Fokus på lösningen 

 

 

Individuella bidrag 

 

 

 

 

Tvärdisciplinärt teamarbete med invol-

vering av användare, utvecklare, kunder 

och användbarhetsexperter 

 

 

Fokus på intern arkitektur Fokus på användbarhetsattribut: ända-

målsenlighet, effektivitet och tillfreds-

ställelse 

 

 

Kvalitetsmått genom produktens brister 

och beteende (systemkvalitet) 

Kvalitet definierad genom användbarhet 

(användningskvalitet) 

 

 

Implementering före användbarhets-

validering 

Implementering enbart av användbar-

hetstestade lösningar 

 

 

Lösningarna styrs av funktionskraven Förståelse för användningssammang-

hanget: användare, arbetsuppgift och 

arbetsmiljö 
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Intervju 3 Respondent: Produktdesigner Titel: Användare Ort:Mölndal Datum: 2012-

04-30  

Informell intervju, generella frågor om användarna och deras roll i utvecklingsarbetet ställdes. 

 

 

Intervju 4 Respondent: Användare Titel:DesignerOrt:Mölndal Datum: 2012-04-30  

Generellt:  

 

1. Vad är din arbetsroll på företaget?  

2. Vad var din roll i utvecklingsarbetet av produktionssystemet?  

 

Innan uppstarten av projektet: 

3. När blev du involverad i utvecklingsprocessen?  

4. Hur fastställdes vilka krav och behov som fanns för framtagandet av det nya systemet och 

vilka var delaktiga i detta? Kan du nämna några nyckelkrav för funktioner och för användar-

na?  

5. Vad var din roll i detta?  

6. Vilka olika typer av personer som deltagit i utvecklingsprocessen?  

 

7. Fanns det någon planering för hur och när användarna eventuellt skulle involveras?  

Arbetsflöde och uppdateringar:  
8. Beskriv hur ditt arbete såg ut efter det att krav och behov fastställts?  

9. Beskriv hur arbetsflödet ser ut vid korrigeringar/uppdateringar av systemet?  

10. Vad är din roll i detta?  

11. Hur såg kommunikationen ut under utvecklingen?  

12. Hur hanteras förslag från olika användargrupper för eventuella uppdateringar?  

13. När involveras användarna i utvecklingsprocessen?  

14. Hur mycket involverades dem och varför vid just dessa tidpunkter under utveck-lingen?  
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Implementeringar:  
15. Hur implementeras uppdateringar i det befintliga systemet?  

16. Vad är din roll i implementeringsarbetet?  

 

Gränssnitt:  
17. Hur utformades gränssnittet och vilka var med och påverkade designen?  

 

Övrigt:  
18. Om du granskar nedanstående tabell med den traditionella systemutvecklingsfilosofin 

kontra den användarcentrerade designfilosofin – Vilken filosofi anser du att ni arbetar mest 

efter? Varför är det så och finns det rum för eventuella förändringar?  

 

         -10                  0                                       +10 

Traditionell  

systemutvecklingsfilosofi  

Användarcentrerad  

designfilosofi 

Teknik-/utvecklardriven Användardriven 

 

 

Fokus på komponenter Fokus på lösningen 

 

 

Individuella bidrag 

 

 

 

 

Tvärdisciplinärt teamarbete med invol-

vering av användare, utvecklare, kunder 

och användbarhetsexperter 

 

 

Fokus på intern arkitektur Fokus på användbarhetsattribut: ända-

målsenlighet, effektivitet och tillfreds-

ställelse 

 

 

Kvalitetsmått genom produktens brister 

och beteende (systemkvalitet) 

Kvalitet definierad genom användbarhet 

(användningskvalitet) 

 

 

Implementering före användbarhets-

validering 

Implementering enbart av användbar-

hetstestade lösningar 

 

 

Lösningarna styrs av funktionskraven Förståelse för användningssammang-

hanget: användare, arbetsuppgift och 

arbetsmiljö 
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Intervju 5 Respondent: Lag & direktivkunnig Titel: Ort: Mölndal Datum: 2012-05-02  

 

1. Vad är din roll på företaget?  

 

2. Jag antar att du var delaktig i utvecklingen av produktionssystemet, vad var din arbetsroll 

under utvecklingsarbetet?  

 

3. Kan du berätta vilka direktiv och lagar som företaget varit tvunget att ta hänsyn till vid 

framtagandet av systemet och vad dem innebär?  

 

4. Hur påverkade dessa direktiv och lagar utvecklingsarbetet?  

 


