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SAMMANFATTNING
I detta examensarbete genomförs en användarcentrerad designprocess med mål att utvärdera olika
arbetsmetoder som används för att skapa ett förslag till ett beläggnings- och bemanningssystem, i
form av en prototyp, för IT-konsultföretaget Valtech AB. Under arbetet har vi försökt att utreda hur
bra dessa arbetsmetoder är för att identifiera användarna och deras behov men även att analysera
vilka designmoment som är viktiga för att systemet ska bli användbart. Företaget har ett beläggningsoch bemanningssystem sedan tidigare men systemet uppfyller inte de behov och krav som företaget
och användarna ställer på det. Under examensarbetets gång har därför flera arbetsmetoder inom
människa-datorinteraktion, användarcentrerad designprocess och agil systemutveckling genomförts
för att undersöka hur dessa metoder påverkar vår syn på användarnas behov med systemet. Vi har
även studerat hur dessa metoder påverkar huruvida systemet är användbart eller ej samt om och
vilka delar i designen av systemet som påverkar systemets användbarhet.
Resultat efter olika undersökningar har visat att behovent med kring det nuvarande beläggnings- och
bemanningssystemet har förändrats sedan det började användas. Även företagets storlek påverkar
hur bemanningsprocessen går till på företaget. Allt eftersom företaget växer behöver användarna ett
bättre stöd i beläggnings- och bemanningssystemet för att det ska vara användbart i företagets olika
processer. Viktigt är också att det nya systemet inte blir för komplicerat då användarna prioriterar att
det är enkelt, snabbt och överblickbart.
Examensarbetet fokuserar framförallt på de arbetsmetoder som vi har använt, resultaten från dessa
och jämförelser mellan dem. Detta gör att innehållet i denna rapport till stor del kommer att vara av
teoretisk karaktär.
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ABSTRACT
A user-centered design process is used in this thesis with the goal to evaluate different methods that
is used to create a prototype for a new resource management tool for Valtech AB, a Swedish IT
consulting company. During the thesis we have tried to sort out how good these methods are for
identifying who the user and their needs are and analyzed which design principles that are important
for a system with high usability. The company is at the moment using a resource management tool
that does not fulfill the needs of either the company or the end-user. Methods from humancomputer interaction, user-centered design process and agile software development is used in this
thesis to evaluate how these methods affect our view of the users’ needs with a resource
management tool. We have also studied how these methods themselves and different parts of the
design of the tool affect its usability.
The result after the different surveys has shown that the needs of thea resource management device
have changed since it was implemented. The size of the company is one factor that affects how the
manning process is done. As the company continues to grow the user needs better support from the
resource management tool for it to be useful in the company’s processes. The users prioritize that
the new resource management tool is simple to use, has a simple design, is fast to use and that it
gives a good overview. There for it is important that the new tool doesn’t become too complicated.
The thesis’s main focus is on the different methods that we have been using, their result and
comparisons between these. The content in this report is there for mostly theoretical.
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1 I NLEDNING
Arbetet på ett IT-konsultföretag varierar stort beroende på medvetna beslut om hur arbetsprocesser
ska gå till, men även företagets storlek påverkar hur arbetet kan fortgå. Ett mindre företag har
möjlighet att vara mer dynamiskt i sitt sätt att arbeta medan större företag är mer beroende av fasta
rutiner för att arbetet ska fortskrida på ett smidigt sätt. Hur företag bemannar sina konsulter varierar
och det finns ett flertal så kallade resursplaneringverktyg på marknaden som används i detta syfte.
Vilket resursplaneringsverktyg som sedan är lämpligt för ett visst företag är bland annat beroende av
företagets storlek. Mindre företag klarar sig med mindre komplexa system, och ibland även enbart
med Excel-dokument. När ett företag växer från ett mindre till ett större företag blir
bemanningsprocessens utformning en helt annan och behoven kring vad som förväntas av ett
resursplaneringsverktyg förändras.
Faktorer som företagets storlek, organisation och arbetsprocesser påverkar alltså
resursplaneringsverktygets funktionalitet och utformning. Men även användarnas mer personliga
behov kring dessa faktorer spelar en stor roll. För att ta reda på bakgrundinformation, så som
faktorerna ovan samt användarnas behov, finns det ett stort antal arbetsmetoder inom människa
dator-interaktion, användarcentrerad systemdesign och agil systemutveckling som går att använda
sig utav. Vilka som är mest lämpliga att använda av dessa beror dock helt på vad det är som ska
utvecklas men även hur mycket tid och resurser som finns att tillgå.
Valtech är ett IT-konsultföretag, med ca 150 anställda, som just nu är på gränsen till att bli för stort
för att de dagliga processerna som används på företaget idag ska fungera bra. Idag använder sig
Valtech av ett beläggnings- och bemanningssystem som de själva utvecklat på företaget, även kallat
BLP i dagligt tal. BLP visar konsultuppdrag, vilka konsulter som är knutna till dessa samt
beläggningsgraden för varje konsult. BLP skapades som en webbapplikation då det Excel-dokument
som tidigare användes behövde bli mer lättillgängligt. BLP utvecklades då i språket Ruby on Rails som
ett projekt där målet både var att konsulterna skulle få lära sig detta programmeringsspråk men även
för att företaget skulle få ett tillgängligt system. Då nya behov uppstått har man senare lagt till och
tagit bort funktioner utan hänsyn till helheten. Det har varit snabba lösningar vilket har gjort att
användbarheten ofta har fått ge vika till förmån för fler funktioner. Under åren sedan BLP först
skapades har Valtech expanderat en hel del, vilket har resulterat i förändrade behov av vad som bör
finnas i BLP. Funktioner som har fungerat bra för Valtech som ett mindre företag har blivit direkt
olämpliga i och med företagets växande storlek. och Valtech är nu angelägna om att BLP ska fungera
smidigt även med betydligt fler medarbetare och vårt uppdrag gentemot Valtech har därför varit ta
fram ett förslag till ett nytt BLP..
Med sikte att uppfylla de mål som Valtech har med ett resursplaneringsverktyg har vi genomfört ett
antal arbetsmetoder för att se hur dessa påverkar hur det nya systemet utformas. I vår studie av de
olika arbetsmetoderna har vi även tagit hänsyn till hur de påverkar vår bild av användarnas behov.
Vårt fokus har alltså varit att ställa arbetsmetoderna mot varandra och inte att utveckla en färdig
produkt, även om de arbetsmetoder vi har genomfört är ett första steg i utvecklingen av ett nytt
system.

1

1.1 P ROBLEMFORMULERING
Inom människa-datorinteraktion, användarcentrerad systemdesign och agil systemutveckling finns
det idag flera olika arbetsmetoder för att fokusera på användarna och användarnas behov då ett
system ska utvecklas. Hur väl en metod kartlägger användarnas behov varierar beroende på
metodens utformning och tillvägagångssätt. Frågan är då hur bra dessa arbetsmetoder är för att ta
reda på användarnas behov kring bemanning för att såväl användarnas som företagets behov ska
uppfyllas med ett beläggnings-och bemanningssystem? Hur kan vi med utgångspunkt från dessa
metoder skapa ett användbart system och vilka arbetsmetoder är viktiga för att användbarheten ska
bli så hög som möjligt?

1.2 M ÅL
Målet med examensarbetet är att med hjälp av arbetsmetoder inom människa-datorinteraktion,
användarcentrerad systemdesign och agil systemutveckling kartlägga användarnas behov i en
bemanningsprocess. Detta ska resultera i ett förslag till ett nytt beläggnings- och bemanningssystem
som ger ökad nytta för såväl Valtech som företag som för användarna i sitt arbete. Målet med
examensarbetet är sedan att utreda hur lämpliga olika arbetsmetoder är för att uppfylla användarnas
och företaget behov, vilket utreds genom kontinuerlig återkoppling med användarna. Förslaget ska
presenteras i form av en prototyp som Valtech kan använda sig av i fortsatt utvecklingsarbete.
Under detta projekt antar vi rollen som användbarhetsdesigners vilket betyder att vi fokuserar på hur
användaren vill ha BLP. Vi väljer metoder efter vad vi tror är lämpligt för den produkt som vi ska
utveckla och den kontext som produkten skall användas i (Löwgren & Stolterman 2004 s. 14, 102).

1.3 S YFTE
Syftet med vårt examensarbete är att öka förståelsen för hur ett användbart beläggnings- och
bemanningssystem kan utvecklas för ett IT-konsultföretag utifrån användarna och deras behov.

1.4 F RÅGESTÄLLNING
Dessa frågeställningar besvaras av arbetet i vårt examensarbete:
•
•
•

Hur påverkar olika arbetsmetoder inom människa-datorinteraktion, användarcentrerad
systemdesign och agilt systemutveckling vår syn på användarnas behov?
Vilka delar i designen av ett beläggnings- och bemanningssystem är viktiga för att systemet
ska bli så pedagogiskt användbart som möjligt för ett IT-konsultföretag?
Vilka arbetsmetoder inom människa-datorinteraktion, användarcentrerad systemdesign och
agilt systemutveckling är viktiga för att identifiera och skapa ett användbart beläggnings- och
bemanningssystem?

1.5 A VGRÄNSNINGAR
När vi utformade en ny version av BLP kom vi att använda oss av flera metoder inom människa-datorinteraktion, användarcentrerad systemdesign och agil systemutveckling för att finna resultatet på
våra frågeställningar. Dessa studier kom att resultera i flera prototyper som huvudsakligen användes
för att utvärdera våra förslag. Avslutningsvis lämnade vi ifrån oss ett förslag på ett nytt BLP i form av
en prototyp som Valtech senare ska använda för att utveckla den slutgiltiga produkten. Den
slutgiltiga prototypen var inte körbar utan vi lämnade ifrån oss en dynamisk datorprototyp. Hur
utvecklingsarbetet gick till efter denna prototyp är utanför detta examensarbete.
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1.6 S PRÅKVAL
Inom området människa-datorinteraktion och agil systemutveckling är terminologin ofta på engelska.
Då översättningar till svenska ofta leder till en viss förlust av innebörd har vi valt att behålla den
engelska terminologin som t.ex. orden workshop, brainstorming och user stories. Även svenska
böjningar av dessa ord kommer att förekomma för att kunna använda begreppen i svensk text, t.ex.
workshopen och brainstorma. Dessa böjningar används även inom människa-datorinteraktion och vi
känner därför att de är acceptabla att använda i detta sammanhang.

1.7 A RBETSFÖRDELNING
Detta examensarbete har genomförts av både Johanna Schyl och Frida Morberg. Vi har valt att skriva
en gemensam rapport då vi har arbetat tillsammans i alla delar av projektet och har gjort allt
gemensamt och i samförstånd med den andre. I bland annat intervjuer har vi samarbetat på så sätt
att en har intervjuat och en har fört anteckningar, vi har då också varierat arbetsuppgift olika
intervjuer. Vi har valt att göra hela arbetet gemensamt då det har tillfört mycket till vårt arbete. Det
har varit en stor fördel att vara två i detta projekt då vi har kunnat föra resonemang och diskuterat
med varandra och på så sätt uppnått vad vi bedömer är ett bättre resultat än om vi hade arbetat
enskilt.
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2 BAKGRUND
2.1 O M V ALTECH
Här presenteras Valtech som företag

Valtech är ett internationellt IT-konsultföretag med ca 150 anställda i Sverige. Valtech Sverige har sitt
kontor i centrala Stockholm. På Valtechs egen hemsida skriver de att de ”hjälper företag och
organisationer att lyckas med sina IT-satsningar” inom områden som User Experience Design, Lean,
Support och förvaltning, Agil användarcentrerad systemutveckling, Skräddarsydda system,
Webbstrategi, Webbplatser & intranät, E-Handel samt Mobilt. (Valtechs hemsida [hämtad: 2011-0628])
Valtech beskriver sig själva som en platt organisation där alla kan prata med alla. Även om det finns
en viss officiell hierarki så finns det en nätverksorganisation utifrån kontakter och intressen, som går
tvärs igenom den officiella organisationen, för att stötta medarbetarna. Det finns ingen
organisatorisk uppdelning i t.ex. juniora eller seniora konsulter. Konsulterna är istället uppdelade i
kompetensgrupper, men i uppdrag arbetar de i regel i team med konsulter från flera grupper.
Valtechs officiella värdeord är prestigelöshet, passion och kreativitet. Valtech beskrivs av de egna
medarbetarna som en inspirerande och individanpassad arbetsplats med en prestigelös atmosfär
mellan konsulterna där organisationen präglas av samförstånd och förståelse för alla medarbetare.
Alla hjälper varandra och man behöver inte känna sig dum om man ber om hjälp.
Valtech är ett företag som växer och det är flera medarbetare som beskriver att Valtech börjar nå en
brytpunkt för hur företaget kan fungera, just pga. företagets storlek. Några Flera medarbetare menar
att storleken borde få konsekvenser för företagets kultur och förklarar att processer som tidigare
fungerat utmärkt inte gör det längre.

2.2 R ESURSPLANERINGSVERKTYG
Här presenteras den studie som genomfördes i projektets början för att få en
uppfattning av hur marknaden ser ut för resursplaneringsverktyg i stort.

Man är aldrig först inom ett område. Löwgren & Stolterman(2004 s. 101) förklarar att ”det finns alltid
exempel på liknande produkter, forskningsstudier som behandlar de miljöer där vår produkt ska
användas (…). Det är helt oursäktligt, och framförallt ett enormt resursslöseri, att närma sig varje
uppgift som ett jungfruligt område och bara arbeta utifrån grundläggande principer.” I följande
avsnitt gör vi en kort genomgång av några resursplaneringsverktyg som finns ute på marknaden idag.
Efter en första sökning efter resursplaneringsverktyg kunde vi konstatera att det finns en hel del. De
vi har studerat är system som framförallt är webbaserade eftersom BLP är webbaserat. De företag
som säljer verktyg som dessa är framförallt uppdelade i två grupper, de som har ett färdigt system
och de som bygger ett nytt system från grunden efter användarens behov. I och med att det senare
inte ger oss något konkret att studera har vi valt att fokusera på de färdiga lösningar som finns ute på
marknaden. Att tillägga är dock att vi enbart har kunnat studera beskrivningar och reklamblad som
finns för de olika resursplaneringarna då de inte går att få tillgång till utan att faktiskt köpa dem. De
resursplaneringsverktyg vi har studerat är följande:
•

Visma (http://www.vismaspcs.se/Support/visma-tid/programhjalp/allmant/resursplanering),
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•

•
•

Maconomy – “PeoplePlanner”
(http://www.maconomy.se/kunskapscenter/ladda_ner/~/media/ed24c588d1cd429485bdcb089f
3c5ee0.ashx)
Replicon – “WebResource” (http://www.replicon.com/time-software.aspx)
Pajp (http://www.pajp.org/bemanning2.html)

Generellt har vi sett att färdiga resursplaneringsverktyg innehåller en stor mängd funktioner och är
ofta kombinerade med andra typer av system som hanterar bland annat
timrapportering/löneunderlag och fakturering m.m. Anledningen till detta är antagligen för att få ett
breddat användningsområde och därmed få ett system som kan fungera för fler olika kunder.
Verktygen kan sedan anpassas till en viss gräns efter beställarens behov.
Resursplaneringsdelen i dessa system har alla någon form av översikt över beläggningen av resurser
där beläggningsgraden är färgkodad. Färgkodningen är upplagd så att full beläggning är grönt, vit
betyder obelagd och rött är antingen underbelagd eller överbelagd beroende på vilket system man
använder. I till exempel Visma kan man enkelt själv ställa in färgkodningen och dess betydelse i
beläggningsgrad. Under denna översikt kan man sedan se uppdrag som resursen är bemannad på
men även lägga till nya uppdrag till en resurs. I Vismas system kan man även utgå ifrån uppdragen för
att se resurser och därmed planera hela uppdraget och inteistället för enskilda resurser.
Informationen om resurserna i planeringsverktygen är begränsade. Av de fyra system vi studerat är
det endast ”PeoplePlanner” som direkt i översikten visar mer information om resurserna än enbart
namnet, de visar även resursens avdelning och tjänst/befattning. Annan information som går att
finna om en resurs är deras ”skills” samt ”skill level”. Detta finns i ”PeoplePlanner” samt
”WebResource” men är inget vi funnit i de övriga systemen. Varför denna funktion finns motiveras
med att det ger en överblick över vilka typer av resurser som finns att tillgängliga. Detta kan sedan
användas för att se hur resursernas arbetsbörda kan komma att se ut så att man på så sätt lättare
kan upptäcka över- eller underbemanning inom specifika arbetsområden.
Övergripande ger systemen en känsla av att ge en överblick över tillgångar och projekt med
motiveringen att det är ett stöd för att optimera administreringen av de anställdas tid. De anställda
benämns genomgående som resurser som ska säljas på något sätt och förutom i Vismas fall, där
färgkodning ställs in manuellt, så är inte en resursbeläggning okej förrän den nått 100 % i
beläggningsgrad. Känslan av systemen är att utgångspunkten är att maximera resursernas belagda tid
och på så sätt tjäna mer pengar. Detta blir extra tydligt då det i systemen även går att ange hur
mycket en kund debiteras för en resurs per timme och på så sätt se den totala omsättningen för
respektive resurs och uppdrag.
Avslutningsvis kan vi konstatera det finns en stor mängd system som hanterar just resursplanering.
Efter att snabbt ha gått igenom flertalet sådana system, inte bara de fyra nämnda ovan, så kan vi
konstatera att de vanligtvis är mer än bara resursplaneringsverktyg. De är ofta färdiga lösningar som
anpassas en aning beroende på kunden. Just för att dessa befintliga system innehåller så mycket mer
än bara bemanningsverktyg har Valtech valt att skapa ett eget system som är helt anpassat efter dem
och deras sätt att arbeta och tänka. Valtech värdesätter att systemet är enkelt och anpassat till hur
de arbetar istället för att de ska behöva anpassa sig efter ett inköpt system. Valtech ser inte heller på
sina konsulter som ”resurser”. De förklarar att ”resurser” är ett opersonligt uttryck och att Valtech
benämner sina medarbetare som ”konsulter” och vid namn under hela bemanningsprocessen.
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3 T EORI
Här beskrivs teorier kring användbarhet, människa dator-interaktion m.m. som används
under arbetets gång i såväl planering, genomförande och analys.

3.1 A NVÄNDBARHET
I dagens samhälle, när det kommer ut nya produkter på marknaden, har det blivit allt mer vanligt att
de beskrivs som användarvänliga. För de som arbetar inom MDI-området finns det en slags
överenskommelse om att inte använda ordet användarvänligt då det man egentligen menar med
begreppet är så mycket mer än att produkten är lätt att använda, det är bara en del av innebörden.
Om ett system inte fungerar som det ska, och användaren får problem, så betyder det att systemet
inte är användbart för användaren. Inom systemutveckling är det nödvändigt att tänka på
användbarheten för att ett system ska överleva. Om det är svårt att använda, förvirrande, svårläst
eller att det inte besvarar användarens frågor slutar användaren helt enkelt att använda det
(Abduljalil & Kang 2011 s. 1447). Generellt sätt är ett användbart system lätt att lära sig, effektivt att
använda och trevligt ur användarens perspektiv (Preece m.fl. 2002 s. 14).
Att ett system eller en produkt måste vara användbart är ett rätt intuitivt påstående. Som användare
förväntar man sig att den som skapat produkten har skapat ett användbart system, men hur
systemet sedan blir användbart betraktas ibland som något som helt magiskt ska uppnås. För att ett
system ska bli användbart måste fokus ”ligga på att användaren skall kunna utföra sitta arbete och
därför får inte teknikutvecklingen bli ett ändamål i sig” (Gulliksen & Göransson 2002 s. 55-56).
Det finns olika definitioner av begreppet användbarhet. Bland annat Gulliksen & Göransson (2002)
samt Löwgren & Stolterman (2004) använder sig av den ISO-standard som definierar användbarhet.
Begreppet användbarhet definieras enligt ISO 9241-11 som:
”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå
specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet
användningssammanhang.” (ISO 9241-11 1998).
I denna definition är nyckelorden ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse.
Ändamålsenlighet är ett mått på hur noggrant och fullständigt en uppgift blir avklarad, effektivitet
mäter hur mycket resurser och ansträngning som behövs i relation till ändamålsenligheten och till
sist så mäter tillfredställelse vilka positiva känslor som väcks hos användaren av produkten och hur fri
användaren är från obehag (ISO 9241-11 1998).
Fördelen med att använda ISO-standarden för användbarhet är att den gör användbarhet till en
mätbar storhet. Tack vare detta kan två produkter jämföras med varandra utifrån hur användbara de
är (Gulliksen & Göransson 2002 s. 62). Men att kunna mäta användbarheten är också av yttersta vikt
för att avgöra om man har utvecklat ett användbart system eller ej. Genom att mäta användbarheten
kan man avgöra om de krav som finns på produkten har uppnåtts (Löwgren & Stolterman 2004 s.
195).
Gulliksen & Göransson förklarar vidare att en produkt enbart är användbar om den används i det
sammanhang som den är avsedd att användas i och att ”(…)de attribut som krävs i en produkt för att
den skall vara användbar beror på användarens, uppgiftens och användningssammanhangets natur.”
(2002 s. 63). Även Lipton (Lipton 2007 s. 37) skriver att ”Usability is the ability of an object or system
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to be used with satisfaction by the people in the environment and context the object or system is
intended for”. Detta stöds också av definitionen enligt ISO 9241-11 (1998) som beskriver att en
produkt inte bara kan ta hänsyn till användaren utan även måste ta hänsyn till hela kontexten för att
vara användbar, dvs. även uppgiften som ska utföras, andra verktyg och omgivningen.
Nielsen tycker i sin tur att begreppet användbarhet inte är tillräckligt brett för att beskriva hela
sammanhanget och menar att det istället handlar om att ha en acceptans för systemet. Denna
acceptans innefattar faktorer som nytta, kostnad, tillförlitlighet m.m. där nyttan är det som sedan
kan brytas ner i användbarhet och funktionalitet. För Nielsen är alltså användbarhet en del av en
större helhet, men det betyder inte att det är ett enkelt begrepp. Nielsen associerar användbarhet
med en produkt som är lätt att lära sig, effektivt att använda, lätt att komma ihåg, har få fel samt är
subjektivt tilltalande. Nielsens definition av användbarhet finns illustrerad i figur 1. Dessa attribut
som Nielsen definierade redan 1993 har man försökt matcha med ISO-standarden vilken visat att de
överensstämmer rätt bra med varandra (Gulliksen & Göransson 2002 s. 66-67).
Social acceptans

Funktionalitet
Nytta
Användbarhet

Acceptans för systemet
Kostnad
Reell acceptans

Tillförlitlighet
m.m.

Lätt att lära
Effektivt att använda
Lätt att komma ihåg
Få fel
Subjektivt tilltalande

Figur 1: Användbarhet som en del av acceptans för systemet, enligt Nielsen (Gulliksen & Göransson 2002 s.
65).

Även Preece m.fl. har brutit ner användbarhetsbegreppet och beskriver det enligt sju
användbarhetsmål (2002 s. 14-17):
•
•
•

•
•
•

Ändamålsenligt – hur bra ett system är på att utföra de uppgifter det är skapat för att utföra.
Effektivt – hur bra systemet stödjer användaren i att utföra uppgifter
Säkert att använda – hur systemet skyddar användaren från att göra oönskade fel eller
hamna i oönskade situationer men även hur systemet hjälper användaren att ta sig ur dessa
situationer om felet ändå uppstår?
Nytta – har systemet rätt funktioner så att användaren kan göra det som användaren vill
göra och som behöver göras.
Lätt att lära
Lätt att komma ihåg hur det används.

Dessa mål är högst relevanta när man ska utforma ett användbart system. De skiljer sig inte
nämnvärt från varken ISO 9421-11 eller andra definitioner. Genom att omvandla dessa mål till
kriterier kan man dock använda dem för att utvärdera en produkt i hur användbart det är och hur det
kan göras bättre för att förbättra användarens arbete (Preece m.fl. s. 18).
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3.2 M ÄNNISKA -D ATORINTERAKTION
Människa-datorinteraktion (MDI) är ett begrepp som började användas redan på 1980-talet för att ge
namn åt ett nytt forsknings- och ämnesområde. Inom MDI är det interaktionen mellan människan
och datorn som är i fokus och ”hur denna interaktion kan förbättras med hjälp av speciella tekniker
eller metoder under utvecklingsprocessen”(Gulliksen & Göransson 2002 s. 44). Ämnet utvecklades
från början ur det befintliga området människa-maskininteraktion (Gulliksen & Göransson 2002 s.
39).
Vad som egentligen ingår i MDI är inte entydigt och ingen generell definition finns. Den mest
accepterade beskrivningen av ämnet verkar dock vara den definition som ACM SIGCHI (1992 s. 6)
kom fram till. Den citeras av både Preece m.fl. (2002 s. 8) och Gulliksen & Göransson (2002 s. 39) och
definierar MDI som en disciplin:
” (…) concerned with the design, evaluation, and implementation of interactive computing systems
for human use and with the study of major phenomena surrounding them.”
MDI är mer än bara interaktionen mellan en användare och ett gränssnitt. För att kunna utveckla ett
användbart gränssnitt måste vi ta hänsyn till användarens bakgrund, arbetsmiljö, kunskaper,
begränsningar, farhågor m.m. Men förutom dessa mänskliga egenskaper måste vi ta hänsyn till
användningssammanhangen, användningen, datorn och den utvecklingsprocess som ska användas.
(Gulliksen & Göransson 2002 s. 41)
Idag har MDI växt och omfattar mer än bara datorer och en individ. Inom MDI har datorstöd för
samarbete (CSCW) utvecklats så MDI är inte längre ett ämne som bara tar hänsyn till den enskilda
användaren utan även kommunikationen mellan användare. Vad som kan kallas för en dator har
dessutom förändrats vilket gjort att MDI idag tillämpas på såväl mobiltelefoner som
betalningsautomater m.m. (Gulliksen & Göransson 2002 s. 41-42).
MDI används bland annat för att stödja systemutvecklare i att skapa användbara system och med
hjälp av MDI kan man göra en mer utförligt kravanalys där även användarnas behov tas med. Detta
ger en tydligare bild av hur gränssnittet ska utformas (Gulliksen & Göransson 2002 s. 47).
MDI är ett viktigt område inom systemutveckling och tillämpningen av ämnet innebär bland annat att
fokusera på användbarhetsprinciper för att på så sätt skapa ett användbart system, vilket är målet
med MDI (Löwgren & Stolterman 2004 s. 118). Gulliksen & Göransson (2002 s. 44) beskriver det på
följande sätt:
”Ämnesområdet MDI utgör grunden för kunskapen när det handlar om att utveckla användbara
interaktiva system”.
3.2.1 MDI, LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION
Även om lärande är en viktig del inom MDI så är det inom lärande oftast människa-människa
interaktionen (vidare används förkortningen MMI) som är i fokus (Mishra & Hershey 2004 s. 46).
Lärande sker även i organisationer och inte bara på individnivå. Då tillämpning av organisatorisk
lärande förändrar hur användare arbetar är det viktigt att ta hänsyn till lärandet då ett system ska
utvecklas för att användas i en organisation eller företag med flera medarbetare (Rowley & Gibbs
2008 s. 357). Då lärande ska ske i interaktionen mellan människa och dator är det även viktigt att ta
tillvara på MMI även då vi tillämpar MDI (Mishra & Hershey 2004 s. 46).
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Då MMI sker i lärandemiljöer finns det en viss etikett som bör följas. Om etiketten följs är chansen
större att människorna som är inblandade trivs i den rådande lärandesituationen. Trivsel i sin tur
förbättrar arbetet i lärandemiljön vilket skapar bättre möjligheter för att lärande ska ske. Det finns
dock skillnader mellan den etikett som finns i MDI och den som används i MMI och lärande. Dessa
skillnader är viktiga att vara medveten om för att inte fel etikett ska användas. Etikett är som så
mycket annat inom MDI högst kontextberoende så en passande etikett i en kontext kan vara helt
opassande i en annan. Ett exempel på skillnaderna mellan de två olika formerna av etikett är att man
inom MDI strävar efter att ge användaren stöd och hjälp i så stor utsträckning som möjligt. Inom
lärandeteorier är hjälp av denna typ inte alltid lika bra då elever som inte får stöd och hjälp kan
upplevas, och uppfatta sig själva, som mer kunniga än elever som får det. Ett datorsystem som ger en
student hjälp har bra MDI-etikett men opassande lärandeetikett (Mishra & Hershey 2004 s. 46).
Moment inom MMI som man har försökt implementera inom MDI är att (Mishra & Hershey 2004 s.
48):
•
•

•

Personifiera konversationer – ses som god etikett och kan få användare att ta till sig
information bättre.
Få feedback – från en lärare kan feedback ge både positiva och negativa biverkningar men en
studie har visat att feedback från en dator måste vara positiv för att det ska motivera
användaren, detta visar att det finns begränsningar i implementationen av MMI.
Använda humor – inom MMI är humor väldigt viktigt men då det används inom MDI är så blir
responsen från användaren betydligt lägre.

De psykologiska aspekterna inom MDI är betydligt mer komplicerade än att MMI direkt kan tillämpas
eller att de kan förklaras med förenklade modeller. För att designa en lämplig etikett inom MDI
behöver man ta se till fler faktorer än de inom MMI. Exempel på detta är faktorer som att
kommunikationen sker mellan människa och dator och inte mellan två människor eller på vilka olika
sätt som kommunikationen sker. Etikett, kontext och utövande är nära sammankopplat så genom att
förstå dessa bättre kan vi lättare bygga in sociala moment i system. Just därför är lärarens beteende
och deras effekt på elever en bra grund att studera för att lära oss mer om lärande och motivation
som vi sedan kan använda inom MDI (Mishra & Hershey 2004 s. 49).
3.2.2 M ULTIM ODALT LÄRANDE
”Att design påverkar socialt samspel är otvetydigt.” (Selander & Kress 2010 s. 22) Med detta menar
Selander och Kress att ny teknik och ny design påverkar hur vi agerar i olika sociala sammanhang. Det
är såväl privat som i arbetet. Detta gäller inte bara helt ny design utan även vid omformning av redan
befintliga produkter. En sådan omformning kan få oss att använda produkten på ett helt nytt sätt
som den inte har använts för tidigare. Att designa har också gått alltmer åt att finna nya lösningar i
specifika situationer och sociala sammanhang tillsammans med alla parter inblandade, ex. i
användarcentrerade arbetsmetoder. Det gör att design blir en produktion av ”nya sätt att ordna
världen” (Selander & Kress 2010 s. 20-21).
”Lätt att lära” är ett av de användbarhetsmål som både Preece m.fl. (2002 s. 14-17) och Nielsen
(Gulliksen & Göransson 2002 s. 66-67) sätter upp. Möjligheten att lära sig ett system, både hur det
används och informationen i systemet, är ett viktigt mål för att systemet skall vara användbart. Men i
en verksamhet eller organisation finns det faktorer att förhålla sig till för att detta lärande ska
uppstå. En sådan faktor är syftet, dvs. vilka mål och förväntningar som finns med en aktivitet som ska
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utföras i systemet. En annan sådan faktor är vilka resurser som finns till hands. Resurserna påverkar
arbetsgången, hur information används och hur förståelse skapas. En typ av resurser är de semiotiska
resurserna ”som finns tillhands i form av teckensystem, medier, (rå-) material och verktyg” (Selander
& Kress 2010 s. 69-70). Semiotiska resurser är helt beroende på socialt samspel. Exempelvis kan ett
tecken ha en betydelse i det svenska samhället men ett helt annat i det japanska samhället. Detta
syns bland annat i hur man i olika delar av världen kan skapa vägskyltar som betyder i stort sätt
samma sak men ser helt olika ut. Men Selander och Kress menar också att semiotiska resurser både
är ”styrande för, och styrda av, sociala aktiviteter” (Selander & Kress 2010 s. 52). Detta innebär att
det inte bara är de semiotiska resurserna som styrs av socialt samspel utan även att de semiotiska
resurser som finns att tillgå styr hur det sociala sammanhanget och samspelet utspelar sig. Detta
leder oss också till den tredje faktorn för att lärande ska uppstå vilket är just det sociala
sammanhanget. Även om ett objekt är skapat för att användas för ett visst ändamål är det det sociala
sammanhanget som avgör hur objektet kommer att användas. Objektets innebörd kan sedan
förändras över tid allt eftersom förändringar sker i sociala normer, vilket är den fjärde faktorn för
lärande. ”Även om en specifik resurs inbjuder till vissa aktiviteter (eng. affordance), är den
impregnerad med sociala normer och innebörder (meningspotential). På så vis får objektet sin
innebörd, en innebörd som därför också kan förändras över tid” (Selander & Kress 2010 s. 50-51).
Dessa faktorer för lärande är ett sätt att kommunicera information som kallas multimodal
kommunikation. Multimodal kommunikation är ”(…) kommunikation med hjälp av olika slags tecken
och olika slags medier (…)” (Selander & Kress 2010 s. 28). Grunden för multimodal kommunikation
ligger i ”de resurser av olika slag som finns till hand för att tolka världen och skapa mening” (Selander
& Kress 2010 s. 26) och hur dessa resurser används i sociala sammanhang (Selander & Kress 2010 s.
26, 28). Förenklat betyder multimodal kommunikation att man kommunicerar information på flera
sätt, ex. genom både tal, text och bild. I interaktionen med ett system betyder multimodal dels fler
sätt för användaren att agera med systemet förutom tangentbordet och musen, ex. med hjälp av
pekskärm, eye-tracking m.m., men även flera sätt för användaren att ta till sig information, genom
ex. både text, ljud, film, färger m.m. (Selander & Kress 2010 s. 26-28; Wikipedia.org [hämtad: 201108-23]).
I systemutveckling blir det inte bara viktigare att involvera användaren och tillgodose användarnas
behov utan även att se till hela kontexten där användningen ska ske. För att användaren ska kunna
lära sig systemet och skapa förståelse för det måste man också fokusera på villkoren för lärande, dvs.
”platsen där lärandet sker, de sociala relationerna mellan de inblandade parterna, vilka resurser som
är tillgängliga och vilka handlingsutrymmen som erbjuds” (Selander & Kress 2010 s. 66).
En tidig syn på kommunikation illustreras av följande exempel. ”En klassisk (matematisk) modell för
kommunikation är formulerad enligt följande: Sändare -> Budskap -> Kanal -> Mottagare, med ett
antal tillägg i form av informationsloopar eller aktiviteter som att koda och avkoda budskap”
(Selander & Kress 2010 s. 102). Detta betyder att sändaren skapar ett budskap och delar med sig av
detta till en mottagare. Men för att mottagaren ska uppfatta budskapet som det är avsett så behöver
budskapet vara tydligt formulerat av avsändaren och mediet/kanalen inte störa (Selander & Kress
2010 s. 102). Dock är detta inte en korrekt bild om man ser till kommunikationen mellan människor
då ett budskap är beroende av sammanhanget och de ”olika intressen, erfarenheter, positioner och
kunskaper” hos den som tar emot budskapet. Det är också svårt att försäkra sig om att mottagaren
verkligen uppfattar budskapet som det är menat (Selander & Kress 2010 s. 103). Lärande är alltså
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inte en ”överföring av information (…) ” utan en ”(…) multimodal, kommunikativ och teckenskapande
aktivitet” (Selander & Kress 2010 s. 104). Den multimodala kommunikationsmodellen och förståelsen
av lärande är istället: ”(…) iscensättning -> tolkning, transformering, nygestaltning -> representation > reflektion” (Selander & Kress 2010 s. 106). Lärandet ur ett multimodalt perspektiv handlar därför
”om att uppmärksamma lärande som serie selektiva och teckenskapande handlingar” som vi därför
måste ta hänsyn till för att en lärande situation ska uppstå (Selander & Kress 2010 s. 139).

3.3 I NTERAKTIONSDESIGN
Interaktionsdesign är nära besläktat med MDI men även andra områden som mänskliga faktorer,
kognitiv ergonomi och kognitiv teknik. Interaktionsdesign är en bred disciplin inom
systemutvecklingen där man fokuserar på användarnas interaktion med systemet (Preece m.fl. s. 8).
Just detta fokus gör att tillämpning av interaktionsdesign skapar ett användargränssnitt som är
intuitivt och logiskt då navigation och presentation av information ”arbetas fram med användarna
och åskådliggörs med hjälp av prototyper” (Gulliksen & Göransson 2002 s. 199).
Löwgren och Stolterman beskriver interaktionsdesign som ” (…) den process som ordnas inom
begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna
(strukturella, funktionella, etiska och estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera
uppdragsgivare” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 7). Detta visar hur brett ämnet är, men det är också
koncentrerat till studien av digitala artefakter. Detta gör att utvecklingen inom områden som
datavetenskap och programvaruteknik påverkar hur interaktionsdesign som område i sin tur
utvecklas (Löwgren & Stolterman 2004 s. 8).
Ett nyckelbegrepp och en utgångspunkt inom interaktionsdesign är designsituationen och kontexten,
dvs. sammanhanget för designprocessen och anledningen till att denna utförs. Som
interaktionsdesigner är det därför viktigt att vara medveten och förhålla sig till designsituationen och
inse att denna utvecklas allteftersom designprocessen fortskrider (Löwgren & Stolterman 2004 s. 89).

3.4 I NFORMATIONSDESIGN
Här presenteras teorier om design av information som behövs vid utvecklande av ett
nytt gränssnitt.

Informationsdesign är nära besläktat med interaktionsdesign och även om ämnet i sig inte är nytt så
har kravet på kunskap om informationsdesign ökat dramatiskt den senaste tiden inom utvecklingen
av digitala medier. Där är informationsdesign essentiellt för att ett system ska bli användbart
(Wikipedia.org [hämtat 2011-07-06] ”Informationsdesign”).
Bra informationsdesign hjälper människor att finna klarhet och förståelse i material som på något
sätt är till för att informera en användare. Genom informationsdesign kan man få användaren att
förstå ett innehåll utan att de ska behöva fundera på tolkningar eller navigering. Men bra
informationsdesign åstadkommer mycket mer än så. Det hjälper även användare att klara av
uppgifter, möta behov och minimerar eller eliminerar frustrationer (Lipton 2007 s. 1).
3.4.1 M ÖNSTER
Mänskliga faktorer som man inom informationsdesign måste ta hänsyn till är ofta omedvetna hos
användarna. Människan letar och känner igen mönster lätt och så även om det förekommer avbrott i
mönster. Båda dessa förväntas betyda något och det måste man ta hänsyn till inom
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informationsdesign. Oordning gör oss obekväma och är därför något som måste motverkas vid
presentation av information (Lipton 2007 s. 15).
Gruppering är ett mönster som innebär att man fysiskt visar att information hör ihop. Detta kan
bland annat ske genom att information som hör ihop placeras i närheten av varandra, ”people expect
things that are close in space also to be close in meaning” (Lipton 2007 s. 122). Ett annat sätt att
gruppera information är att ge relaterad information samma storlek, färg, form, yta, osv. Att matcha
saker som passar ihop gör det lättare för användaren att hitta relevant information. Således är det
därför viktigt att i designen vara medveten om detta och ge en tydlig kontrast mellan information
som inte hör ihop för att användaren ska tolka information på rätt sätt. Hur man som designer väljer
att presentera information påverkar dessutom hur informationen uppfattas. ”We see what’s bigger,
bolder and brighter as more important than what’s smaller, lighter or duller” (Lipton 2007 s. 15-17).
En annan form av gruppering är att sätta saker i linje med varandra. Detta ger betraktaren en känsla
av att de tillhör en helhet och tydliggör att de hör ihop (Lipton 2007 s. 18). Om man sedan använder
sig av ett rutnät när man gör en layout upplevs informationen mer organiserad och en kontinuitet
upprättas i designen. Rutnätet hjälper användaren att hitta information, då de vet var saker bör
finnas, och delar i designen upplevs vara fasta istället för att ”flyta omkring” (Lipton 2007 s. 118). ”
(...) pages designed without a grid tend to draw the eye from the content to the chaos” (Lipton 2007
s. 19). Som användare letar man efter samma typ av objekt på samma plats varje gång. Därför är det
viktigt att vara konsekvent när man placerar ut objekt så att de är lätta att hitta (Lipton 2007 s. 94).
3.4.2 I NNEHÅLLET
Informationen som presenteras får aldrig bli övermäktig användaren. Begränsa istället innehållet till
det betraktaren behöver se och ta inte med allt. Förenkla därför förklaringar så mycket som möjligt
och sätt det i en kontext, det hjälper användaren att känna igen sig (Lipton 2007 s. 16, 25). ”För
mycket information kan vara distraherande för målet med ett visst arbete” (Selander & Kress 2010 s.
61).
Om text används som informationsmedel bör ett språk användas som användarna förstår och som
motsvarar deras nivå av förståelse och krav. Den bör besvara läsarnas frågor klart, konsekvent och i
den ordning som användarna förväntar sig att finna den. För att åstadkomma detta bör man ta reda
på vad läsarna redan vet och vad de inte vet. Användare har en tendens att se den information som
kommer först som viktigast vilket betyder att information också bör presenteras i den ordningen
(Lipton 2007 s. 17, 26, 141-142).
3.4.3 T EXTDESIGN
Storlek, typsnitt, längden av en rad, stil, placering i linje, mellanrum, placering samt färg är alla
faktorer som spelar in på hur text uppfattas, och alla faktorer påverkar dessutom varandra (Lipton
2007 s. 95).
En bakgrund ska vara enhetlig och att variera färg på texten för att det ska passa bakgrunden är inte
bra då det ger ett uppdelat intryck och texten blir svårläst. Ett sätt för designers att kompensera för
en plottrig bakgrund är ibland att sätta en tjock ram runt texten, men det är också verkningslöst då
betraktaren har en tendens att dra blicken till det mer intressanta vilket i detta fall blir bakgrunden
(Lipton 2007 s. 99).
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När man väljer typsnitt så är det viktigt att komma ihåg att betraktaren inte bryr sig lika mycket om
typsnittets personlighet utan mer om tydlighet och användbarhet. Det finns en tendens hos grafiska
designers att prioritera design av text i fel ordning mot vad användarna anser är viktigt vilket i första
hand är ordning, placering, teckenstorlek och i sista hand är kolumnonbredd, vertikalt avstånd och
typsnitt (Lipton 2007 s. 101-102).
3.4.4 A NVÄNDNINGEN AV FÄRGER
Färger kan visa att saker skiljer sig från varandra, exempelvis i ett diagram, och olika färger på
överskrifter kan visa att de behandlar olika ämnen. Färger som är en eller två nivåer från varandra på
färgkartan har en tendens att visa större skillnader än färger som ligger direkt intill varandra. En följd
av detta är att återanvändning av en färg kan visa likheter (Lipton 2007 s. 153-154). Att använd
samma färg för samma typ av information uppmuntrar läsaren att ta sig igenom informationen
(Lipton 2007 s. 155).
Då färger används underlättar det för användaren om få färger finns representerade. Fler än fyra
färger blir för mycket att komma ihåg (Lipton 2007 s. 162). Färger som går att namnge är också
lättare att komma ihåg, dvs. basfärgerna. Om man följer dessa riktlinjer om användningen av färger
och vill visa på olika ämneskategorier är det viktigt att färgerna har samma styrka. Som nämnt
tidigare ses det som är starkare som mer viktigt och lika färgstyrka visar då att ämneskategorierna
har olika innehåll men är lika viktiga (Lipton 2007 s. 163).
Avslutningsvis är det okej att använda färgkodning, så länge man inte räknar med att alla lägger
märke till det. Färger ska vara ett komplement till, och ett förtydligande av, information och det är
viktigt att även de som inte lägger märke till färgerna eller inte ser dem också kan ta till sig
informationen, för till exempel färgblinda. Det är även okej att använda färger som ett sätt att
designa information (Lipton 2007 s. 91, 164).

3.5 A NVÄNDARCENTRERAD SYSTEMDESIGN
Här beskrivs metoden användarcentrerad systemdesign och olika metoder som används
inom det området.

Arbetet framför en dator ökar hela tiden och problemen med att dagligen arbeta med
informationsteknik (IT) är flera. Vi har svårt att koncentrera oss på den egentliga arbetsuppgiften
vilket leder till att vi tvingas dela vår uppmärksamhet. Vi har svårt att orientera oss bland den stora
mängd data som finns, och som dessutom ökar hela tiden (Gulliksen & Göransson 2002 s. 82-84).
Även om en gränssnittsutformning inte behöver vara den direkta orsaken till problemen ovan så kan
det vara en bidragande faktor. För att motverka dessa problem kan man som designer tänka på att
ha en tydligare målformulering, se till att systemet stödjer mentala modeller, ge möjlighet till egen
planering och styrning, visa systemets status och ha intuitiva användargränssnitt. Detta kan uppnås
genom att använda sig av en användarcentrerad utvecklingsprocess och systemdesign (Gulliksen &
Göransson 2002 s. 84-85).
Skillnaden mellan användarcentrerad systemdesign och andra mer klassiska
mjukvaruutvecklingsprocesser är att användaren involveras i utvecklingen redan från början. Det är
användaren som är kärnan genom hela utvecklingsprocessen. I de klassiska utvecklingsprocesserna är
det vanligt att man börjar med att utveckla själva systemet för att sedan utvärdera det med hjälp av
användare. Användarens deltagande i det tidiga utvecklingsarbetet gör att man tidigt kan eliminera
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svårigheter och problem och på så sätt förbättra systemets uppbyggnad och göra det mer
användbart (Rizzo m.fl. 1996 s. 114).
Utvecklingsprocessen i användarcentrerad systemdesign ska ha ett tydligt användarfokus där
användarna har en aktiv del och där ” (…) alla aspekter som berör användbarheten utvecklas
tillsammans”(Gulliksen & Göransson 2002 s. 107-108). Användarnas behov och mål med systemet är
det som utvecklingsprocessen skall kretsa kring (Gulliksen & Göransson 2002 s. 153).
Användarcentrerad systemdesign är en iterativ process vilket har stora fördelar, bland annat då det
medför att fokus hamnar på användarna och att de tas med i flera stadier men även att prototyping,
användbarhetsutvärderingar och omdesign genomförs kontinuerligt (Gulliksen & Göransson 2002 s.
106-107; Rizzo m.fl. 1996 s. 114). Gulliksen & Göransson (2002 s. 168) menar att en iteration i den
användarcentrerade systemdesignen måste innehålla följande moment:
1. En analys av användarnas arbetssituation och behov.
2. En utformningsaktivitet (t.ex. en prototyp) tillsammans med användare.
3. En dokumenterad utvärdering av användbarheten i prototypen vilken skall leda till förslag på
förbättringar i nästa iteration.
Inom användarcentrerad systemdesign ska prototyper skapas tidigt och fortlöpande under processen
för att visualisera, utvärdera och kommunicera idéer med användarna. Prototyper bör göras minst en
gång, men gärna flera gånger, under varje iteration (Gulliksen & Göransson 2002 s. 32-34). I samband
med prototyperna bör också kontinuerliga användarbarhetstester genomföras för att se om systemet
uppfyller de mål som finns med det (Löwgren & Stolterman 2004 s. 117). Vanliga
utvärderingsmetoder som används är bland annat expertutvärderingar, fältstudier m.m. där fokus
ligger ” (…) på produkten och på allmängiltiga användbarhetsprinciper.” (Löwgren & Stolterman 2004
s. 118).
Att inte använda sig av redan existerande metoder i en användarcentrerad designprocess är
olämpligtrimligt. Istället bör man använda sig av existerande metoder men inse att de inte är huggna
i sten. Det är designern själv som måste anpassa metoderna efter den egna utvecklingsprocessen
(Gulliksen & Göransson 2002 s. 45). Detta resulterar ofta i att man går mellan olika teoretiska och
praktiska metoder och idéer till den konkreta verkligheten (Löwgren & Stolterman 2004 s. 23). ”Den
verkliga uppgiften är istället att, utifrån den situation som råder, på bästa sätt och enligt bästa
förmåga åstadkomma något av god kvalitet” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 16). Löwgren och
Stolterman (2004 s. 8) menar att varje designprocess är unik. En designprocess börjar då ” (…) de
första idéerna om en möjlig framtid tar form” och hur den ser ut är olika varje gång en designprocess
startar. Vem som är designern, situationen och vilka resurser som finns tillgängligt är alla faktorer
som avgör designprocessens utformning. Detta gör att man aldrig kan förutsäga hur en
designprocess kommer att se ut utan det är unikt från fall till fall (Löwgren & Stolterman 2004 s. 12).
3.5.1 R OLLEN SOM ANVÄNDBARHETSDESIGNER
Rollen som användbarhetsdesigner handlar framför allt om att vara användarnas förespråkare i
utvecklingsprocessen och kunna genomföra alla delar som ingår i användarcentrerad systemdesign,
inte att vara en gränssnittsdesigner (Gulliksen & Göransson 2002 s. 175).
I en designprocess är det viktigt att en designer är medveten om alla delar i designsituationen för att
”(…) kunna välja en passande ansats, metod eller teknik” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 102). Det
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kan vara arbetsmetoder som används idag, hur organisationen eller företaget fungerar m.m. Det är
inte alltid som alla delar är väsentliga i den rådande designsituationen men då är det ett aktivt val
som måste göras. ”(…) en designer som är medveten om de bakomliggande övervägandena och
beslutsmotiven kan driva en mer öppen designprocess med större utrymme för kreativa beslut.”
(Löwgren & Stolterman 2004 s. 42-43).
Som designer jobbar man alltid inom begränsningar, så som ekonomiska, tidsomfattande, resurser
m.fl. Man skulle kunna tro att dessa begränsningar förhindrar kreativiteten men det är tvärtom.
Begränsningarna ger kreativiteten något att arbeta mot. Att ha helt fria tyglar ställer oerhörda krav
på en designer då alla gränser, mål, förutsättningar m.m. måste fastställas från början (Löwgren &
Stolterman 2004 s. 37). ”För designern är det aktuella uppdraget och dess ramar som avgör vad som
ska studeras och hur noga (…)” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 42).
Vi har ett ansvar som designers då vi oavsett om vi vill det eller inte kommer att påverka användarna.
Även ett användbart och fungerande system kommer att påverka användarnas vardag (Löwgren &
Stolterman 2004 s. 14). Tekniken är en del av samhällsutvecklingen och vi är beroende av den. Likväl
som vi formar tekniken så formar tekniken oss (Löwgren & Stolterman 2004 s. 188). ”För en
interaktionsdesigner blir det av vikt att sätta sig in i den teknikutveckling som utgör en av de
starkaste förutsättningarna för hennes arbete. Interaktionsdesign är därmed också en del i den
pågående designen av vårt samhälle” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 189).
3.5.2 A NVÄNDARANALYS
Som utvecklare är det viktigt att i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen ta reda på vilka mål som
användarna har och som systemet bör uppfylla. Att specificera dessa användbarhetsmål är viktigt för
att ge designern riktlinjer för designarbetet. Det gör dessutom att man kommer närmare
användarnas behov och gör det möjligt att utvärdera hur användbart systemet är (Gulliksen &
Göransson 2002 s. 74-75). I början av ett projekt är det därför viktigt att genomföra en
användaranalys för att ta reda på vilka användargrupperna faktiskt är och vilka egenskaper, behov
och mål dessa grupper har (Gulliksen & Göransson 2002 s. 220). Detta kan man ta reda på med hjälp
av enkäter, intervjuer och observationer. Vem som är den slutgiltiga användaren är dock ofta svårt
att avgöra och det är en del av designprocessen att kontinuerligt undersöka om användarna, eller
användarnas behov, har ändrats (Löwgren & Stolterman 2004 s. 49).
3.5.3 U PPGIFTSANALYS
En uppgiftsanalys görs för att få klart för sig vilka uppgifter som användarna vill utföra med systemet
och hur dessa uppgifter utförs idag. De metoder som används i uppgiftsanalysen är framförallt olika
former av intervjuer (Gulliksen & Göransson 2002 s. 223). Frågor man i detta steg vill ta reda på är
varför en uppgift görs, hur ofta, hur lång tid en uppgift tar, vilka steg i utförandet behövs, om
samarbete sker, olika hjälpmedel, kritiska moment samt om och hur informationsstöd kan förbättras
(Gulliksen & Göransson 2002 s. 222). Uppgiftsanalys utförs för att strukturera upp ”vad det blivande
systemet ska göra (funktioner) men inte hur” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 103). Alla funktioner
delas först upp i hur avgörande de är för systemet, dvs. nödvändiga, önskvärda eller onödiga. De
delas sedan upp i olika områden beroende på funktion för att få en överskådlig sammanställning
(Löwgren & Stolterman 2004 s. 103).
Det är svårt att i början av en designprocess genomföra en genomgående undersökning av uppgiften
även om det är nödvändigt för att man i början ska få sig en bra förståelse för den designsituation
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som man har hamnat i. Med detta menas att uppgiftsanalysen inte är klar i början av
designprocessen utan att man istället kontinuerligt bör fortsätta genomföra undersökningar.
Löwgren och Stolterman (2004 s. 87) menar att det i en designprocess ”pågår en kontinuerlig
omformulering av designidéer och problemdefinitioner, vilket är kärnan i allt designarbete, och som
faktiskt blir enklare ju längre processen går.” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 87).

3.6 M ETODER
Här beskrivs bakgrundsteorier till de olika arbetsmetoder som vi har genomfört under
detta arbete.

De olika undersökningsmetoder som finns för att samla data och utvärdera är många. Oavsett vilka
metoder man använder sig av är det viktigt att man som designer alltid gör klart för sig vilket syfte
undersökningen har och vad man vill ha ut av den efter undersökningens genomförande. Som
designer bör man ha reflekterat över varför man genomför en viss undersökning, vilken information
man söker och vilken information som behövs (Löwgren & Stolterman 2004 s. 90). Det är viktigt att
även i metodvalet och i utformning av metoden för utvecklingsprocessen inte glömma att det är
användarna som är i fokus. Det finns en föreställning inom systemutvecklingsområdet att man kan
skapa ett bättre system så länge man bara ”utvecklar bättre metoder och följer dem strikt” men
Löwgren och Stolterman menar att ”resultatet av en process aldrig blir bättre än de individer som ska
utföra den”(Löwgren & Stolterman 2004 s. 83). Därför måste val av metod ”alltid anpassas efter
situationen och de inblandade personerna” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 85).
3.6.1 H EURISTISK UTVÄRDERING
En heuristisk utvärdering är en metod där användarna inte är delaktiga. Metoden används för att
identifiera om det finns några användbarhetsproblem i ett användargränssnitt och genomförs av
användbarhetsexperter, en s.k. expertutvärdering. Under utvärderingen går man igenom ett system
efter tio heuristiker som har tagits fram av Nielsen. Dessa heuristiker är användbarhetsprinciper som
ett gränssnitt bör följa (Nielsen 2004b):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synlig systemstatus – Användaren ska hållas uppdaterad och informerad om vad som händer
dvs. ge feedback.
Matchning mellan systemet och omvärlden – ord, fraser och koncept som används ska
motsvara det språk som användaren använder, vara logiskt och följa konventioner
Användarkontroll och frihet – Tillåta att användaren kan ångra sig om misstag görs.
Konsekvens & standard – Systemet ska vara konsekvent så att användaren inte blandar ihop
funktioner, situationer och ord.
Förebygga fel – genom att t.ex. låta användaren konfirmera redigeringar innan de sker.
Igenkänning istället för kom-ihåg – Användaren skall inte behöva komma ihåg information
mellan olika dialogfönster och instruktioner ska alltid vara lätt att nå.
Flexibilitet och effektivitet i användning
Estetisk & minimalistisk design – Ingen onödig information och design.
Hjälp användare känna igen, diagnostisera och komma tillbaka från fel – Felmeddelanden ska
skrivas i klartext och ge lösningsförslag.
Hjälp & dokumentation

Det rekommenderas att man som utvärderare går igenom systemet minst två gånger under
utvärderingen men hur man mer exakt går tillväga är upp till utvärderaren själv (Nielsen 2004a).
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Detta är en välanvänd metod då den säger sig finna så mycket som upp till 80 % av de
användbarhetsproblem som finns i ett system. Detta bygger dock på att man har fler än en
utvärderare, helst tre till fem stycken (Nielsen 2004a). En heuristiks utvärdering ses som en
förhållandevis billig och effektiv metod med tanke på den stora mängs användbarhetsfel som
upptäcks vilket är en av anledningarna till att det används ofta.
3.6.2 O BSERVATIONER
En observation i ett tidigt skede i en utvecklingsprocess hjälper designern att förstå användarens
behov medan observationer i ett senare skede hjälper till att se om prototypen uppfyller
användarens behov. Beroende på typ av observation tar utvärderaren rollen som åskådare,
deltagande observatör eller etnograf (Preece m.fl. 2002 s. 361). Oavsett vilken roll eller typ av
observation som ska genomföras måste man alltid ha ett mål med observationen och frågor som ska
besvaras genom utförandet av den. Det ger ett tydligt fokus på vissa delar i observationen, vi kan inte
observera allt (Preece m.fl. 2002 s. 360).
Det finns olika typer av observationer. Vid observationer i kontrollerade miljöer är det viktigt att ha
förberett sig grundligt i förväg vilket inkluderar praktiska frågor så som teknisk utrustning osv.
Observationer under användartester sker vanligtvis i en kontrollerad miljö där man använder sig av
video och interaktionsloggar som dokumentation. Materialet används sedan för att kunna analysera
vad användaren gör och hur mycket tid som läggs på olika uppgifter (Preece m.fl. 2002 s. 363).
Vid observationer i fält finns det andra aspekter att ta hänsyn till. Då kan observatören vara en
främling, en deltagande observatör eller etnograf, som influerar vilken data som blir insamlad. Detta
gör att det är viktigt att tänka på att orsaka så lite störning som möjligt genom sin närvaro (Preece
m.fl. 2002 s. 363). En deltagande observation har ett stort användningsområde för att förstå
användarens behov. ”Deltagande observation gör det möjligt för forskarna att i så stor utsträckning
som möjligt dela upplevelser och erfarenheter med de studerade personerna i syfte att få en bättre
förståelse av varför de agerar på just det viset och ”uppleva saker och ting på samma sätt som de
människor man studerar gör det”” (Bell 2006 s. 26). Under observationer i fält kan förutsättningar
förändras allteftersom och då är det viktigt att ha en struktur för att hantera detta. Ett exempel på en
struktur som är lätt att komma ihåg är denna som bara fokuserar på tre objekt (Preece m.fl. s. 368):
•
•
•

Personen – Vem använder produkten vid en specifik tidpunkt?
Platsen – Var används den?
Saken – Vad gör de med den?

Innan själva observationen bör man förutom ovanstående även bestämma hur data ska samlas in, i
form av anteckningar, film eller annat. Efter observationen kvarstår uppgiften att försöka separera ut
vad som är händelser och vad som är egna åsikter om vad som hände. Det är också viktigt att
sammanställa data så snart efter observationen som möjligt, man glömmer fort (Preece m.fl. 2002 s.
368-370).
3.6.3 I NTERVJ UER
Det finns flera sätt att lägga upp sin intervju. En ostrukturerad intervju liknar en konversation som
fokuserar på ett visst ämne och går ofta då på djupet med det aktuella ämnet. Intervjuarens frågor är
öppna och både intervjuaren och den som blir intervjuad kan styra intervjun (Preece m.fl. 2002 s.
392). Strukturerade intervjuer är bra att använda sig av när målen är tydligt identifierade och man
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har specifika frågor som behöver svar identifierade. Frågorna bör vara korta och slutna så att man får
ett precist svar. Frågorna och upplägget skall vara det samma vid alla intervjuer förutom de
förändringar som kan behöva göras efter en pilotstudie (Preece m.fl. 2002 s. 394). Semistrukturerade intervjuer kombinerar egenskaper hos ostrukturerade och strukturerade intervjuer och
använder både öppna och slutna frågor. Intervjuaren har ett manus med planerade frågor men
ställer även fördjupande följdfrågor tills det inte finns mer information att hämta (Preece m.fl. 2002
s. 394).
Det är bra att innan man sätter igång med sin intervjustudie antingen låta kollegor granska frågorna
eller göra en pilotstudie för att testa frågorna, identifiera möjliga problem och öva på
intervjusituationen. Planeringen av intervjun är viktig för att få den intervjuade att känna sig bekväm
i situationen och dessutom känna uppskattning för den tid man offrar för att ”hjälpa till”. Detta kan
man åstadkomma genom att börja med en introduktion av sig själv och intervjun där man tar upp
formalia och etiska aspekter. Därefter har man en upptrappningsfas med enklare frågor, en huvuddel
med frågorna i logisk följd och en nedtrappningsfas med avslutande enkla frågor. Till sist tackar
intervjuaren den intervjuade och signalerar att intervjun är slut (Preece m.fl. 2002 s. 390-391).
Fördelen med ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är att de ger en stor mängd data och
en djupare förståelse för användaren, ämnet som intervjun handlar om och olika
användarsituationer, som möjligtvis inte framkommit alls i en strukturerad intervju. Den stora
mängden data som dessa intervjutyper genererar är dock även en nackdel då mycket information tar
långt tid att analysera.
3.6.4 W ORKSHOP
Workshop är ett möte ” (…) där deltagarna i en grupp förväntas delta aktivt och tillsammans skapa
ett resultat under ledning av en neutral mötesledare” (Eliasson & Larsson 2006 s. 15). Att genomföra
en workshop är framförallt bra för att samla flera olika synvinklar men är också förhållandevis
effektivt till skillnad från andra mötesformer. ”Åsikter kan snabbt bygga på varandra och konflikter
och åsiktsskillnader kan snabbt komma upp på bordet och därmed hanteras” (Eliasson & Larsson
2006 s. 25).
En workshop är bra att använda bland annat då ett förändrings- och/eller förbättringsarbete ska
genomföras och då man vill veta en organisations mål, vision och kultur, men även för att lösa
problem. Workshop är mindre bra att använda om t.ex. syftet att genomföra det är oklart eller att
det redan finns ett facit för workshopen. ”För att få en lyckad workshop bör syfte, resultat,
arbetsgång, roller och regler vara tydligt avstämda innan mötet startar.” (Eliasson & Larsson 2006 s.
23).
U PPLÄGG
Ett vanligt upplägg på en workshop är att den är uppdelad i tre delar. Först en inledningsfas, där
workshopledaren går igenom praktiska saker, presentationen sker av deltagarna samt syfte, mål,
arbetsgång, roller och regler presenteras. Där efter sker själva huvuddelen i workshopen där man
både går igenom metoden för, utför och sedan presenterar grupparbetet. När själva grupparbetet är
klart sker till sist en tydlig avslutning av workshopen där arbetet sammanfattas och utvärderas
(Eliasson & Larsson 2006 s. 89-90).
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Gruppuppgiften kan i sin tur genomföras på flera sätt. För att få ett bra resultat beskriver Löwgren &
Stolterman (2004 s. 92-93) metoden framtidsverkstad där man tillsammans med de framtida
användarna går igenom tre faser, kritik, fantasi och implementation. I kritikfasen genomförs en
brainstorming kring de problem som man har i den nuvarande situationen och det nuvarande
arbetssättet. I fantasifasen funderar man kring nya idéer och visioner för hur framtiden och den
framtida arbetssituationen skulle kunna se ut. Till sist diskuteras implementeringen genom att man
först diskuterar de olika visionerna för att se vilka som är realiserbara. Dessa faser har sina
motsvarigheter hos de tre faser som Eliasson & Larsson (2006 s. 95) presenterar. En kreativ fas, där
idéerna får flöda, en kritisk fas där idéerna granskas närmre, och en konsensusfas där man
sammanfattar vad man är, och inte är, överens om. Oavsett vilken definition av faserna man väljer så
kan man gå igenom dem flera gånger allt eftersom man fokuserar på olika delar eller fördjupar sig
om en viss del. Att arbeta på detta sätt kan åstadkomma kaos i gruppen, men det är inte
nödvändigtvis något negativt. Det betyder enbart att deltagarna har olika åsikter och som
mötesledare (även kallad facilitator) gäller det att härda ut och inte ta över workshopen. I det läget
är det bättre att låta gruppen lösa kaoset själva (Eliasson & Larsson 2006 s. 95).
M ÖTESLEDAREN / FACILITATORN
Facilitator är ett annat namn för den som är uttalad ledare under en workshop. Eliasson & Larsson
(2006 s. 30) citerar David Sibbet som beskriver att ”facilitering är konsten att leda en grupp
människor genom processer mot överenskomna mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och
kreativitet hos alla deltagare”. För att lyckas måste facilitatorn uppmuntra deltagande, främja
ömsesidig förståelse i gruppen samt se till att alla deltagare tar sitt ansvar för helheten och gruppens
resultat. Facilitatorn ska leda gruppen så att de inte fastnar i andra diskussioner och se till att alla får
lika stor röst så att ingen tar över (Eliasson & Larsson 2006 s. 31). Är man flera facilitatorer som ska
genomföra workshopen tillsammans kan arbetet delas upp på flera sätt. Antingen turas man om att
växelvis leda diskussionen medan den andra dokumenterar eller så kan man växelvis turas om att
vara aktiv och passiv facilitator. Den aktiva leder diskussionen och den passiva följer interaktionen
mellan deltagarna. Ett tredje sätt att dela upp arbetet är att ha vissa moment i mindre grupper, en
per facilitator (Eliasson & Larsson 2006 s. 37-38).
A RBETSFORMER OCH TEKNIKER I EN WORKSHOP
Med fördel kan man blanda olika typer av arbetsformer under en workshop, så som intervju, enskilt
arbete, grupparbete m.m. (Eliasson & Larsson 2006 s. 58). Teknikerna i en workshop kan också
varieras och kombineras, några exempel på tekniker som kan användas är brainstorming, gruppering
och prioritering (Eliasson & Larsson 2006 s. 51).
Brainstorming är en metod för att få en grupp människor att ”snabbt generera och systematisera ett
stort antal idéer utgående från en given fråga eller problemställning” (Löwgren & Stolterman 2004 s.
94) där det är ”kreativitet och spontanitet som krävs för att lyckas” (Eliasson & Larsson 2006 s. 17).
Det sker bäst i grupp om tre till sju personer, oavsett om det är en del i en workshop eller ej och har
som grundregler att alla idéer är viktiga, kritik är förbjudet och att man inte får modifiera hur
brainstormingsprocessen går till under tiden (Eliasson & Larsson 2006 s. 51-52). Att använda post-itlappar är ett sätt att inom brainstorming samla idéer och görs först enskilt innan idéerna samlas
(Eliasson & Larsson 2006 s. 51-52). ”Det är önskvärt att kombinera eller förbättra andras idéer: hela
vitsen med att göra brainstorming i grupp är ju att man ska inspireras av vad andra säger till nya,
oväntade, tokiga och bra idéer” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 94). En lapp per idé och gruppen
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fortsätter skriva lappar tills det börjar gå tungt med att komma på nya idéer (Löwgren & Stolterman
2004 s. 94).
Gruppering innebär att man grupperar de idéer som finns i gruppen. Då kan det ha varit en fördel att
ha genomfört en brainstorming innan med post-it-lappar som sedan grupperas (Eliasson & Larsson
2006 s. 54). När man väl har idéer är det också viktigt att man under workshopen prioriterar sina
idéer. Prioriteringen sker utefter olika kriterier så första stadiet i denna teknik är att finna dessa
kriterier (Eliasson & Larsson 2006 s.54-55).
3.6.5 A GIL SYSTEMUTVECKLING
Agil systemutveckling är en metod som grundar sig idén att en utvecklingsprocess behöver vara
lättrörlig och flexibel i sitt tillvägagångssätt för att systemet som utvecklas ska nå sin fulla potential.
Inom agil systemutveckling sker kontinuerlig kommunikation mellan kunden och de som utvecklar
systemet där kunden tidigt får se hur arbetet fortgår och hela tiden får återkoppla till det som har
gjorts och komma med förslag på förändringar. Att kunden får se hela arbetsprocessen innebär även
att kunden får leveranser på delar av systemet i olika etapper där det är viktigt att det som levereras
verkligen fungerar. I agil systemutveckling ingår även att utvecklingsteamet själva reflekterar över sitt
eget arbete och diskuterar hur deras arbete skulle kunna effektiviseras och utvecklas (Agile
Manifesto 2001 och Agile Sweden 2004).

3.6.65 U SER S TORIES OCH S CENARIOS
För att beskriva användarsituationer och problem i en användarcentrerad arbetsprocess används
ofta scenarions. Ett scenario är en historia, ofta utförligt och personligt skriven, som ger en inblick i
användarnas omgivande faktorer som påverkar användarsituationen och användarnas handlande. Ett
personligt skrivet scenario är ett bra verktyg för att sätta sig in i hur användarna och reflektera över
vilka användarna är. Scenarios är flexibla och kan både vara korta historier men även längre
berättelser med hög detaljnivå. Scenarios är framförallt bra att använda tidigt i ett projekt för att
förankra idéer och visioner och är bra kommunikationsmedel då i princip alla förstår dem. Nackdelen
är att det är svårt att bli tillräckligt precis i scenarios och då berättelserna ofta blir ganska långa är
scenarios svåra att vara insatta i och hålla reda på under de senare delarna av ett projekt (Löwgren &
Stolterman 2004 s. 105-106).
User stories kan liknas vid kortare scenarios men är framförallt anpassade för en agil arbetsprocess.
En user story består av tre delar. Den första delen är en beskrivning av själva scenariot som ger en
övergripande bild. Den andra delen består av korta fraser som beskriver detaljer som behöver tas
hänsyn till under utvecklingen. Den sista delen är olika testfall och dokumentation som gör det
möjligt att testa om utvecklingsarbetet kring user storyn är färdigt. Traditionellt sett skrivs user
stories på papperskort och beskrivningen måste vara tillräckligt kort för att få plats på kortet.
Beskrivningen består av ”En användare kan” och följs av vad användaren ska kunna göra (Cohn 2004
s. 3-7). Riktlinjer att följa när man skriver user stories är att de ska vara självständiga från andra
stories, förhandlingsbara, värdefulla för användare, mätbara, små och testbara (Cohn 2004 s. 17).
User stories är ett sätt att uttrycka behov hos användare eller beställare. För dessa user stories
skapar man sedan funktioner och lösningar för i ett agilt projekt där man utvecklar lösningarna story
för story. I kontrast med traditionella projekt, där alla krav specificeras i början, får användaren i agila
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projekt se tidiga versioner under utvecklingen och då komma med nya idéer och ändra sina tidigare
uppfattningar om vilka krav de har på det nya systemet. Genom att i agila projekt utveckla funktioner
och lösningar efter user stories är det lätt att testa om user stories och användarnas behov är
uppfyllda.
Ett sätt att organisera user stories är att dela in dem i epics. Ett epic är antingen en sammansatt user
story bestående av flera mindre user stories eller en mycket komplex user story (Cohn 2004 s. 24).
För att hålla reda på all specificerad funktionalitet lagras user stories i en s.k. product backlogg där
även user stories prioriteras. En product backlog kan innehålla funktionalitet specificerad på annat
sätt än i user stories men i en agil systemutveckling, som t.ex. scrum, används bara user stories i
product backlog (Cohn 2004 s. 173).
3.6.76 A NVÄNDARROLLER OCH P ERSONAS
User roles eller användarroller är ett sätt att få user stories att spegla användarna utefter deras
erfarenheter, mål, bakgrund och behov. De användarroller som används i en utvecklingsprocess ska
inkludera alla de användare som systemet främst ska stödja. En användare kan dock tillhöra flera
olika användarroller. Användarroller kan brainstormas fram av användare och utvecklare och sker
med fördel i workshop. Rollerna som tas fram organiseras sedan och roller som är för lika eller helt
överlappar varandra slås ihop till en användarroll istället (Cohn 2004 s. 31-36). I en del projekt skrivs
user stories bara till en typ viss av användare och det kan leda till att de användare som avviker från
huvudanvändaren inte får sina behov tillgodosedda. Därför använder man användarroller i agil och
användarcentrerad systemdesign för att försäkra sig om att alla användarrollers behov blir
tillgodosedda (Cohn 2004 s. 31-36).
Personas liknar på många sätt användarroller och det är även vanligt att man i agila projekt gestaltar
användarroller med hjälp av personas. I likhet med användarroller är personas ett verktyg för att
spegla olika typer av användare och deras behov och mål, om dock mer specifikt och detaljerat.
Personas skrivs som en fiktiv person som representerar en viss typ av användare. Ett projekt som
använder personas har ofta flera olika personas, en fiktiv person, en för varje grupp av användare.
Fördelen med personas är att det engagerar utvecklare att börja tänka på och diskutera användarna,
designers kan anpassa och designa lösningar utifrån olika personas samt att det underlättar för
utvecklarna och designers att inte av misstag göra generaliseringar i sina lösningar av
misstaglösningar (Chapman & Milham 2006 s. 1-2)
Fördelarna med både användarroller och personas är att designers och utvecklare kommer närmare
användarna och hur användarna tänker, det möjliggör även för dem att diskutera användarna,
användarnas situation och hur de påverkars av olika lösningar. Nackdelen med båda metoderna är
att det är svårt att validera att de stämmer och att alla användare som berörs verkligen är
representerade av en användarroll eller persona (Chapman & Milham 2006 s. 3-4, Cohn 2004 s. 3136).
3.6.87 P ROTOTYPING
En prototyp kan vara allt ifrån en lo-fi prototyp, så som en pappersbaserad storyboard eller skiss, till
en hi-fi prototyp, i form av ett körbart program. Syfte med prototyper är att låta användarna
interagera med ett tänkt system och på så sätt förstå vad de vill ha ut av det. En användare är inte
alltid medveten om sina egna behov och mål, men om en användare får använda systemet blir det
lättare att klargöra dessa punkter (Preece m.fl. 2002 s. 240-241). Gulliksen & Göransson (2002 s. 243)
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förklarar att prototyping är en metod som ger oss möjligheten att utforska lösningar, prova
funktionalitet, hitta svagheter, testa prestanda och utseende m.m. Fördelen med att dessutom
arbeta med prototyper så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen gör är att man tidigare kan ”fånga
vissa grundläggande användar- och användarbarhetskrav” (Gulliksen & Göransson 2002 s. 251).

Formatted: Normal

L O - FI PROTOTYPER
En lo-fi prototyp är en prototyp som ska göras med enkla material. Den ska inte se ut som den
slutgiltiga produkten. Fördelen med lo-fi prototyper är att de är enkla, billiga och snabba att
producera, . Vvilket även innebär att det är lätt att producera nya prototyper (Preece m.fl. 2002 s.
243).
Preece m.fl. poängterar att då man går från användarens krav till den första designen är följande
viktigt (2002 s. 249-250):
•
•
•
•

Ha ett öppet sinne men glöm aldrig användaren och deras kontext.
Diskutera idéer med andra berörda parter så mycket som möjligt.
Använd lo-fi prototyper för snabb feedback.
Iterera många gånger. För att få en bra idé måste du först ha fått många idéer.

Skisser ska göras snabbt, vara billiga och slängas efter användning. De ska göras med papper och
penna eller med ett enkelt datorbaserat verktyg eller skissverktyg (Gulliksen & Göransson 2002 s.
244). Löwgren & Stolterman (2004 s. 38-39) förklarar att skissandet är en viktig del i designprocessen
och har flera funktioner. Det är inte bara ett verktyg för att kunna kommunicera idéer och sin vision
med exempelvis en kund utan det är även ett sätt att kommunicera med sig själv och redan från
början forma idéer. Det får designern att närmare tänka på interaktionen, utformningen och detaljer
kring gränssnittet. Att forma idéer genom att skissa kan utveckla det kreativa tänkandet, finna nya
öppningar och lösningar och gör att vi kan hantera flera designförslag samtidigt (Löwgren &
Stolterman 2004 s. 107). Det används även för att testa designen, samla information, utvärdera
funktioner osv. Skisser är därför ett bra verktyg för att väcka diskussioner kring olika områden i
designen för att sedan kunna utveckla de idéer som finns (Löwgren & Stolterman 2004 s. 108).
För att få en känsla för hur programmet fungerar rent dynamiskt, vilket kan vara svårt med en skiss,
så kan man istället skapa en dynamisk pappersprototyp. För att testa en prototyp av detta slag får
designern agera som ”fönsterhanterare”. Beroende på vad användaren, som testar prototypen, gör
så finns flera olika bilder som ”fönsterhanteraren” växlar mellan för att på så sätt ge en känsla av hur
systemet kan fungera. Nackdelarna med en prototyp som denna är att allt inte går att gestalta i
papper och att det är svårt att hålla reda på alla delar som behövs för åskådliggörandet(Löwgren &
Stolterman 2004 s. 111-112). För att komma undan nackdelarna med den dynamiska
pappersprototypen så kan man istället skapa en dynamisk datorprototyp. Det ger en mer
naturtrogen bild av systemet. Nackdelen är dock att denna prototyp kan ses som definitiv då
tendenser finns att använda denna sortens prototyp för mer detaljerad design vilket inte är målet för
en lo-fi prototyp (Löwgren & Stolterman 2004 s. 114).
3.6.98 T ÄNKA - HÖGT
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Vikten av att utvärdera ett koncept och/eller en design har poängterats tidigare. Ibland är det
enklare att utvärdera med de som redan finns tillgängliga, dvs. de som är insatta i projektet, men det
är viktigt att även utvärdera med användare och/eller personer som inte själva är med i projektet. I
det senare fallet är ”tänka-högt”-metoden den mest effektiva. Där får användarna utföra uppgifter i
systemet samtidigt som de ”kontinuerligt verbaliserar sina idéer, antaganden, förväntningar,
tvekanden, upptäckter, etc.” (Gulliksen & Göransson 2002 s. 169, 256).
Fördelen med denna metod är att användaren talar högt om vad de gör och vilka funderingar de har
vilket gör att observatören kan reda ut användbarhetsproblem genom att studera det som
användaren säger. Det största problemet med tänka-högt-metoden är att få användaren att fortsätta
att prata och inte tystna efter ett tag. Som observatör vill man undvika att avbryta användaren och
dess tankegång (Preece m.fl. 2002 s. 365-367).
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4 G ENOMFÖRANDE
Här beskrivs mer detaljerat hur vi har genomfört vårt arbete.

Under projektets gång har vi använt oss de metoder inom MDI, användarcentrerad systemutveckling
samt interaktionsdesign som vi nämner i det tidigare avsnittet ”Metoder” och anpassat dem efter vår
tänkta utvecklingsprocess (Gulliksen & Göransson 2002 s. 45). Vi valde att dela upp arbetet i tre
iterationer. Att arbeta iterativt är en del av användarcentrerad systemdesign och har stora fördelar
då användarna deltar under hela utvecklingsprocessen (Gulliksen & Göransson 2002 s. 106-107.) I
den första iterationen tog vi fram ett första utkast till en prototyp av BLP (vi kallar det fortsättningsvis
för BLP2) baserat på dokumentation, utvärderingar vi själva kunde genomföra samt observationer av
situationer då BLP används. Först efter att detta var gjort involverade vi användarna mer aktivt i de
följande två iterationerna. Vi valde att lägga upp arbetet på detta sätt för att vi skulle ha möjlighet att
se skillnaderna i arbetsprocessen och utvecklingsarbetet av BLP2 beroende på om användarna deltog
eller ej. Vi har uteslutande valt att arbeta med kvalitativa metoder i vårt projekt. Dels för att vi har
haft tid och möjlighet till detta men även för att det passar vårt fokus på MDI och
användarcentrering. Kvalitativa metoder hade kunnat ge oss bredare insikt i vad användarna tycker i
specifika frågor men då vi hade stor tillgång till användare valde vi att genomföra kvantitativa
metoder för att få mer ingående och djupare resultat. Då vi även kunde vara i kontakt med så många
användare gjorde att vi kunde få svar från en stor del av användarna utan att använda oss av en
kvalitativ metod.
Vi har valt att genomföra analyser av våra insamlade data vid fyra tillfällen under vårt arbete. Den
första analysen gjorde vi i slutet av den första iterationen då vi gjort en heuristisk utvärdering,
deltagande observationer och studerat interna dokument. De andra tre analyserna gjorde vi efter
intervjuerna, workshopen samt efter användartesterna
Beskriva
av den andra prototypen. Att genomföra en analys är ett
verktyg för att få en ny bild av insamlad data. Vi har valt
att genomföra kvalitativa analyser där våra data först
Kvalitativ
måste brytas ned, sorteras och klassificeras, för att till
Analys
sist kunna jämföras och studera kopplingar mellan data
Finna
Jämföra
(Dey 1993 s. 30). Kärnan i en kvalitativ analys är
samband
samspelet mellan att beskriva fenomen, jämföra dem
Figur 2: Kvalitativ analys som
och finna samband mellan dem (figur 2). Det är detta
process.
tillvägagångssätt som vi använt oss av då vi gjort
analyser under olika stadier av vårt arbete.

4.1 F ÖRSTA ITERATIONEN – U TAN A NVÄNDARE
Under den första iterationen valde vi att inte aktivt ha med användarna i utvecklingsprocessen.
Eftersom vi i detta läge ännu inte hade fått några intryck och åsikter från användarna om BLP hade vi
fortfarande en objektiv syn på systemet och kunde genomföra metoder utan att vi var färgade av
användarnas input. Vi genomförde under denna iteration en heuristisk utvärdering, en studie av den
dokumentation som finns på Valtechs intranät om BLP samt totalt fyra deltagande observationer då
BLP användes.
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4.1.1 H EURISTISK UTVÄRDERING
För att få en klar bild av systemets användbarhet och för att upptäcka eventuella
användbarhetsproblem genomförde vi en heuristisk utvärdering (Nielsen 2004b). Detta gjordes inte
enbart för att utvärdera brister med BLP utan även för att undersöka vilka funktioner som finns och
som är användbara att föra vidare till BLP2.
Den heuristiska utvärderingen genomfördes utan användare av oss själva i rollen som
användbarhetsexperter (Nielsen 2004b). Vi utvärderade BLP var och en för sig med hjälp av ett
formulär, se Appendix A, som vi skapade med Nielsens tio heuristiker för ett användbart gränssnitt
(Nielsen 2004b):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synlig systemstatus
Matchning mellan systemet och omvärlden
Användarkontroll och frihet
Konsekvens & standard
Förebygga fel
Igenkänning istället för kom-ihåg
Flexibilitet och effektivitet i användning
Estetisk & minimalistisk design
Hjälp användare känna igen, diagnostisera och komma tillbaka från fel
Hjälp & dokumentation

Vi var två som genomförde utvärderingen och vi valde att gå igenom BLP ett flertal gånger (Nielsen
2004a) med de tio heuristikerna i åtanke. Vi genomförde utvärderingen var för sig och antecknade
vårt resultat i varsitt formulär under ca en timme. Därefter jämförde vi resultatet för att se skillnader
och likheter i vår uppfattning av systemets användbarhet. Vårt resultat sammanställde vi till sist i fyra
kategorier, kommunikation, administration, urval och sökning samt vyer. Genom denna
kategorisering kunde vi få en helhetsbild av hur användbarheten såg ut för de respektive
kategorierna. Vi fokuserade på de behov och funktioner som visade sig i sammanställningen när vi
valde vad som sedan skulle användas i det kommande prototyparbetet.
4.1.2 S TUDIE AV INTERNA DOKUM ENT
Vår metod bestod först i att finna Valtechs interna dokumentation om BLP. Vi studerade dels
Valtechs intranät, men var även i kontakt med medarbetare på Valtech som har ansvar för BLP, för
att finna all dokumentation som fanns tillgänglig om systemet. När vi väl fått tag i all dokumentation
gick vi igenom den var för sig flera gånger. Vi fokuserade på de delar av dokumentationen som
beskrev någon form av behov eller möjlig funktionalitet och undvek därmed direkta åsikter om, och
buggar i, det nuvarande BLP. Vi sammanställde sedan våra anteckningar och på detta sätt valde vi ut
den information som gav en bild av syftet med BLP, hur det används och önskad funktionalitet. Efter
denna studie fick vi insikt i vilka funktioner som anses önskvärda, både redan införda och sådana som
är påtänkta.
4.1.3 D ELTAGANDE OBSERVATION
För att få ytterligare input om hur systemet används genomförde vi totalt fyra deltagande
observationer av de så kallade sälj- och bemanningsmötena. Dessa möten var ca två timmar långa.
Detta gav oss en inblick i hur användarna använder BLP, mer information om kontexten samt en
uppfattning av användarnas behov med systemet. Under dessa möten tog vi en passiv roll som
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observatörer där vi antecknade allt det vi observerade. Vi satt mitt i gruppen som vi observerade för
att få se hur BLP används i en naturlig kontext. Det faktum att vi satt mitt i gruppen av
affärsutvecklare och bemannare under våra observationer gjorde att vi fick möjligheten att studera
hur de använder sig av BLP och deras perspektiv på systemet (Preece m.fl. 2002 s. 360-361).
Vi sammanställde våra observationer var för sig direkt efter mötena för att vi då kom ihåg bättre vad
vi hade sett och kunde komplettera anteckningarna med delar som vi mindes. Vi drog inga slutsatser
av dessa observationer vid sammanställningen utan detta gjordes först när alla deltagande
observationer var klara, då jämförde vi våra sammanställningar med varandra. Genom diskussion
med varandra analyserade och sammanställde vi vårt resultat där vi försökte skilja våra åsikter från
vad som faktiskt hände (Preece m.fl. 2002 s. 368-370). Under sammanställningen av de deltagande
observationerna fokuserade vi på de behov vi såg fanns med systemet men även på vilket syfte BLP
har i den kontext som vi genomförde observationerna.
4.1.4 A NALYS AV DATA EFTER FÖRSTA ITERATIONEN
Innan prototyparbetet påbörjades gick vi igenom de sammanställningar som gjorts efter den
heuristiska utvärderingen, studien av dokumentation samt de deltagande observationerna. Vi
skapade utifrån dessa en lista med de behov vi funnit och dokumenterade även ner de designbeslut
vi tog i samband med detta, se Appendix B. Vi tog även och prioriterade även de användargrupper
som använder BLP baserat på hur vi har seätt BLP användas. Utifrån detta och kopplingen mellan
behoven och de olika användargrupperna kunde vi även göra en grov prioritering av behoven.
Prioriteringen var dock inte tillräckligt detaljerad då vi endast kunde genomföra den efter våra
begränsade kunskaper om systemet. Vi valde därför att försöka ta hänsyn till alla behov i vår
prototyp men lade fokus på de vi hade prioriterat högst.
4.1.5 P ROTOTYP 1
I utformningen av den första prototypen var det viktigt att den inte var för detaljerad och såg för
färdig ut för att användarna skulle våga komma med förslag på ändringar (Preece m.fl. 2002 s. 243).
Helst ska den första prototypen vara någon form av handritad skiss för att just uppmuntra respons
och ändringar (Gulliksen & Göransson 2002). Vi valde att först skissa med penna och papper för oss
själva för att konkretisera och forma våra idéer (Löwgren & Stolterman 2004 s. 38-39). Det hjälpte
oss att tänka en extra gång på utformningen och möjliga lösningar (Löwgren & Stolterman 2004 s.
108).
Efter skissarbetet valde vi att göra en dynamisk datorprototyp i prototyp- och skissverktyget
Balsamiq (www.balsamiq.com). Balsamiq är ett så kallat Mock-up-verktyg som är till för just lo-fi
prototyper där det går att länka mellan olika bilder för att göra prototypen dynamisk. Med hjälp av
denna datorprototyp fick vi en mer verklig uppfattning av vår prototyp. Tack vare att Balsamiq ger en
handritad känsla undvek vi att prototypen kunde ses som definitiv (Löwgren & Stolterman 2004 s.
114). Genom att använda detta prototyp- och skissverktyg underlättade också mindre korrigeringar
som är svåra att göra med pappersprototyper, utan att helt börja om från början. Då vi valde att
skapa vår prototyp på detta sätt kunde vi demonstrera vårt koncept för Valtech innan den andra
iterationen. Syftet med detta var att låta Valtech se hur vårt arbete fortskred men även låta dem ha
möjlighet att börja utveckla grundstrukturen i systemet om de vid den tiden i vårt arbete hade
konsulter lediga till detta.
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4.2 A NDRA ITERATIONEN – M ED ANVÄNDARE
Efter utvärderingen av vår första prototyp involverade vi användarna i vårt utvecklingsarbete. Vi
genomförde först intervjuer och baserat på resultatet från dessa utformade och genomförde vi en
workshop. Workshopen hjälpte oss att ta fram användarroller (user roles) som vi sedan använde för
att ta fram user stories. Med hjälp av user stories påbörjade vi sedan vårt andra prototyparbete.
4.2.1 I NTERVJ UER
Vi genomförde totalt 12 intervjuer på drygt en timme vardera, med personer ur olika målgrupper. Av
dessa var fyra konsultchefer, fem affärsutvecklare samt tre konsulter. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes för att ytterligare reda ut vad syftet är med BLP, användarnas behov
med systemet samt hur och i vilken kontext som systemet används. Detta innebär att vi hade ett
intervjuformulär som stöd, Appendix D som vi utgick från för att sedan ställa följdfrågor allteftersom
intervjun fortskred (Preece m.fl. 2002 s. 394). Den första intervjun blev en pilotintervju där vi även
fokuserade på om vi fick den information vi ville ha och finna möjliga problem med frågorna (Preece
m.fl. 2002 s. 390-391). Vi gjorde inga större ändringar efter pilotintervjun då vi fick fram den
information vi var ute efter och kunde därför räkna in även pilotintervjun i resultatet.
Vi deltog båda två vid alla intervjuer vilket gjorde att en kunde agera intervjuare och en antecknare.
Vi turades om att göra de två uppgifterna under intervjuerna. Vi hade även ljudinspelning under alla
intervjuer. Detta lyssnades igenom efter att anteckningarna var sammanställda för att säkerställa att
vi inte missat något väsentligt.
4.2.2 W ORKSHOP
Efter att intervjuerna var genomförda utformade vi en workshop. Deltagarna till workshopen valdes
så att någon ur våra tre målgrupper från första iterationen fanns representerade. De flesta av dessa
deltagare hade dessutom tidigare blivit intervjuade. Det var för oss en stor fördel att vi genomfört
intervjuer innan workshopen (Eliasson & Larsson 2006 s. 78). Det gjorde att vi hade goda kunskaper
om BLP och kunde utforma workshopen för att ta oss ett steg vidare i vår undersökning av
användarnas behov och inte bara få höra samma sak igen. Syftet med workshopen blev därför att
förankra det vi fått reda på i intervjuerna och hjälpa oss att gå vidare i vårt arbete med att göra en ny
prototyp. Vi förväntade oss att efter workshopen ha ett utkast till användarroller (user roles) som vi
kunde använda oss av i det fortsatta arbetet och även få förslag på idéer som vi kunde använda i vår
utformning av prototypen.
Eftersom vi var två som kunde leda workshopen valde vi att vara växelvis aktiv och passiv facilitator
(Eliasson & Larsson 2006 s. 37-38). Under hela workshopen använde vi en projektor och en tidigare
förberedd Powerpoint-presentation. Deltagarna fick inget material innan de kom till workshopen
utan vi började istället med att inledningsvis presentera syftet, upplägget med workshopen samt
förväntat resultat efter att workshopen var genomförd. Detta gjorde vi för att deltagarna på så sätt
skulle veta vad de hade att förvänta sig innan workshopen startade (Eliasson & Larsson 2006 s. 23).
För att kunna förankra vårt resultat från intervjuerna med hjälp av workshopen började vi med att
presentera resultatet med utgångspunkt från målgrupperna konsultchef, konsult och
affärsutvecklare. Detta gestaltades genom att vi skrivit ner alla behov vi funnit på varsin lapp och
grupperat dem efter målgrupp på en tavla. Vi valde att begränsa vad vi presenterade för deltagarna
till vad målgrupperna kan och vill kunna se och göra. Vi var tydliga med att vi inte hade tagit med
några ”hur”, dvs. hur man löser behov och problem, och att sådana ”hur” inte var fokus för denna
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workshop. Vi begränsade också workshopen utifrån tre övergripande mål med BLP som kommit fram
under intervjuerna. Dessa mål var att BLP ska stödja bemanningsprocessen, stödja säljprocessen
samt underlätta kommunikationen mellan konsulter och konsultchefer/affärsutvecklare.
Efter denna inledande presentation var workshopen uppdelad i tre moment:
•

•

•

Moment 1 – Komplettering och brainstorming – Deltagarna fick utifrån sin egen målgrupp
komplettera, ändra och brainstorma på nya behov med BLP. Dessa fick de skriva upp på lappar
och sammanfoga med de övriga lapparna.
Moment 2 – Gruppering i användarroller – Utifrån de behov som deltagarna diskuterade under
det tidigare momentet fick de sortera om lapparna efter de användarroller som finns för BLP.
Momentet började med att vi med hjälp av en gestaltande bild visade på vad användarroller är,
Appendix G. Dessa användarroller skulle även namnges.
Moment 3 – Skissa – Med utgångspunkt från en eller flera av de användarroller som deltagarna
grupperade och namngav i moment 2 fick deltagarna rita sitt dröm-BLP. Det kunde vara både
mindre delar av BLP eller en större helhet.

Efter varje moment fick deltagarna förklara hur de hade tänkt när de genomförde momentet och
resonera kring varför de valde att göra på ett visst sätt.
4.2.3 U SER STORIES
Efter att vi genomfört intervjuer och workshops med användarna, och innan prototyparbetet
påbörjades, sammanställde vi användarnas behov i ett antal så kallade User Stories. User Stories är
en vanlig metod på Valtech och är inget som vi har arbetat med tidigare. Vi valde att göra på detta
sätt för att underlätta överlämningen av vårt arbete till en utvecklare men även för att prova en, för
oss ny, väletablerad metod inom agil och användarcentrerad systemutveckling och undersöka dess
möjligheter att stödja vårt arbete. Detta innebar att vi inte skrev några konkreta designbeslut innan
den andra prototypen. Det gjorde i sin tur utformningen av BLP2 mer öppent vilket gör det möjligt
för en utvecklare att se bakgrunden till prototypens utformning. Det öppnar upp möjligheten till
förändringar utan att utvecklaren behöver hindras av att vi tagit fasta designbeslut sedan tidigare.
Det möjliggör också för Valtech att förändra utseendet för BLP2 om behoven hinner ändras innan
systemet börjar utvecklas.
4.2.4 P ROTOTYP 2
I prototyp 2 utgick vi från de User Stories vi skrivit. Vi valde att fokusera på de User Stories som vi
hade prioriteratet med prioritet 1-3, se avsnitt 5.2.5, och som inte innebar att vi behövde utforma
någon form av administrativ funktionalitet i BLP. Detta val gjorde vi för att begränsa vår prototyp så
att vi skulle kunna användartesta den övergripande funktionaliteten. Vi inledde prototyparbetet med
att skissa på idéer utifrån olika User Stories med penna och papper. Under skiss- och prototyparbetet
fokuserade vi även på det syfte och de idéer som kom fram i workshopen. Efter att skisserna gjorde
vi en dynamisk prototyp i Balsamiq för att lättare kunna användartesta den och för att enkelt kunna
göra förändringar efter användartesterna (Löwgren & Stolterman 2004 s. 111-114).

4.3 T REDJE ITERATIONEN – M ED ANVÄNDARE
4.3.1 A NVÄNDARTEST AV PROTOTYP 2
Vi gjorde totalt åtta användartester på prototyp 2. Inledningsvis fick användaren presentera sig själv
och dess sitt arbete på Valtech för att vi skulle kunna avgöra vilken användarroll användaren passade
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bäst in i. Då interaktionen i prototypen i Balsamiq kräver stora mängder bilder valde vi att skapa
specifika uppgifter som var anpassade för varje användarroll, Appendix H. Detta gjorde att varje
uppgift endast kunde lösas på ett eller ett fåtal sätt även om det skulle gå att lösa på fler sätt i en
färdig version av BLP2.
Genom dessa specifika uppgifter kunde vi utvärdera olika funktioner och upplägget i prototypen och
vi använde oss av tänka-högt-metoden under själva användartestet. Vi uppmanade användaren att
för varje uppgift förklara hur den skulle vilja lösa uppgiften, förklara varför den valde att göra på ett
visst sätt, hur den reagerar när vissa saker händer och framför allt förklara hur den skulle vilja lösa en
uppgift om man vill lösa den på ett annat sätt än det som vi hade tänkt oss (Gulliksen & Göransson
2002 s. 169, 256).
Under användartestet delade vi upp oss så att vi omväxlande ledde användaren genom
användartestet och antecknade.
4.3.2 P ROTOTYP 3
Utifrån det resultat vi fått från användartesterna gjorde vi en ny prototyp som baserades på den
tidigare prototypen. Även denna prototyp gjordes i Balsamiq och vi fokuserade på samma user
stories som tidigare.

4.4 M ETODKRITIK
Metoderna under detta projekt är både flera som engagerar användarna och några där användarna
antingen inte deltar alls eller inte deltar aktivt. I de metoder där användarna är passiva har det legat
stort ansvar på oss som användbarhetsexperter att vi har goda kunskaper i hur metoderna ska
genomföras men även att vi utvärderar och observerar enligt vår plan. Som oberoende utvärderare
och observatörer av ett system som för användarna är väldigt åsiktsbelagt har vi kunnat få en
objektiv bild av vad som är problem med systemet, vad som bör förbättras och vilka processer som
systemet skall stödja. Med de förutsättningar vi hade inför den heuristiska utvärderingen samt
observationerna tror vi att vårt resultat har hög reliabilitet. Att vi genomförde flera deltagande
observationer ökar dessutom reliabiliteten medan det faktum att vi endast var två expertutvärderare
i den heuristiska utvärderingen, och inte det rekommenderade 3-5, sänker reliabiliteten. Just vår
objektiva syn på användarna, BLP och användarsituationer ser vi även har ökat validiteten för dessa
metoder då vi inte har personliga åsikter kring dessa faktorer, vilket en användare hade haft om de
hade utvärderat BLP själva.
De metoder som engagerade användarna gav oss stor insikt i användarna och deras situation.
Intervjuerna som genomfördes hade en gemensam grund i ett intervjuformulär vilket gör att vi fått
ut ungefär motsvarande resultat från alla intervjuer. Intervjuernas semistrukturerade karaktär har
dock gjort det omöjligt att få information om precis samma områden från alla intervjuade, dock tror
vi ändå att reliabiliteten för intervjuerna är stor då vi genomförde många och långa intervjuer med
olika typer av användare. Workshopen däremot har lägre reliabilitet, även om den lärde oss mycket
om användarna och deras behov, då deltagarna på workshopen inte speglade alla typer av
användare. En användarroll var överrepresenterad medan de andra representerades av en person
per roll, eller så fick en person representera två användarroller för att alla roller skulle vara
representerade alls. Detta berodde framförallt på företagets karaktär och arbetssätt då den
användarroll som var överrepresenterad var den som mest kunde disponera över sin egen tid medan
de andra var fullbelagda och hade svårt att ta sig loss från övrigt arbete. Detta sänker även
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validiteten i vårt resultat från workshopen då åsikterna kring användarnas behov och mål blev skev
och framförallt speglade en användarroll.
Att vi sedan använde oss av user stories och användarroller hjälpte oss dock att under hela
utvecklingsprocessen ta hänsyn till alla användarroller och deras behov även då metoder ibland gav
en skev bild av användarna. Detta tror vi har ökat såväl reliabiliteten som validiteten för detta
projekt. Under projektet har olika metoder dessutom bekräftat resultatet i andra metoder, s.k.
triangulering, vilket även det visar att vårt resultat har hög validitet även om vi explicit inte har
genomfört några tester av validiteten.
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5 R ESULTAT
Här presenteras resultatet från de olika arbetsmetoder vi har genomfört.

5.1 F ÖRSTA ITERATIONEN
5.1.1 H EURISTISK UTVÄRDERING
I denna del presenteras resultatet från den heuristiska utvärderingen utifrån de olika
delar som BLP består av.

BLP är överblickbart, utan onödig information. Det är enkelt i sin design och vid första anblicken
verkar det visa information som är väsentlig för ett beläggnings- och bemanningssystem. Olika
beläggningsgrader har färgkodats för att ge användaren en bättre överblick över hur konsulterna är
belagda och ger en bra bild över hur beläggningssituationen ser ut för tillfället.
Genomgående visar systemet ingen form av status när det redigeras eller liknande. Detta medför att
risken för att göra misstag som inte går att ångra är stor då användaren sällan får bekräfta handlingar
som är avgörande för att systemet ska fungera. Som användare finns det inget sätt att få hjälp i BLP
och det finns inte heller några felmeddelanden.
Det finns sammanlagt 6 olika vyer eller typer av sidor i systemet; översiktsvy (figur 3), detaljvy,
information om konsult, lägga till/redigera konsult, underhåll grupper och underhåll uppdrag (för fler
bilder se Appendix C). Flera av dessa vyer skiljer sig från varandra vilket ger ett intryck av att vyerna
inte hör ihop och att man av misstag har råkat navigera sig utanför systemet.

Figur 3: Översiktsvyn i BLP.

Informationen är delvis utspridd och det krävs mycket letande för att finna allt man är ute efter. De
huvudsakliga vyerna i systemet är översiktsvyn och detaljvyn och som användare är uppdelningen av
informationen mellan dessa två vyer som förväntat. Detaljer i beläggning och konsultens information
finns i detaljvyn medan översiktsvyn är till för att ge en övergripande bild och ger korta
sammanfattningar av konsulterna. Dock visas en del information om konsulten inte i detaljvyn alls
utan enbart i översiktsvyn vilket skapar viss förvirring då man som användare förväntar sig finna allt
som berör konsulten i detaljvyn.
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För att se detaljer om flera konsulter tvingas man bläddra fram och tillbaka mellan olika fönster eller i
menyerna då det inte går att se flera konsulter samtidigt. Det går att minska ner antalet konsulter
som visas genom att antingen filtrera konsulterna på konsultgrupp men även med avseende på
uppdrag.
Det finns även en del överflödig information och funktioner som inte verkar fungera ordentligt eller
inte alls. Ett exempel på detta är en funktion där konsulterna ska bekräfta att deras beläggning
framöver stämmer överens med det som står i BLP. Detta syns i översikten som ett tal framför
tillgängligheten och har inte fungerat på flera år. Även de separata vyer som finns för att
administrera systemet är svårnavigerade och skapar fel som inte går att ångra.
I brist på funktioner har användarna skapat lokala konventioner för att komma runt att funktioner
saknas. Detta gäller framförallt då nya uppdrag skapas, för att ange att en beläggning är preliminär,
för att ange vem som är konsultchef över en konsult samt om konsulten är underkonsult eller ej.
Efter den heuristiska utvärderingen har vi kommit fram till att följande behövs i ett nytt BLP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En överskådlig översikt över företagets konsulter.
Möjlighet att jämföra specifika konsulters detaljerade beläggning med varandra.
Kunna preliminärt belägga konsulter.
Mer information om konsulten, ex. ange vem som är konsultchef för varje konsult.
Mer information om uppdraget, ex. ange vem som är kundansvarig för varje uppdrag.
Information om vad konsulten vill arbeta med i framtiden.
Filtrera konsulterna på uppdrag och konsultgrupper.
En funktion för att stänga av och sätta på överbeläggning
Kunna ange att en konsult är en underkonsult
En enhetlig administrationssida.
Veckonumreringen måste följa med då man sckrollar ned i tabellen.
All information om konsulten ska finnas samladt på en plats.
Formatted: List Paragraph, Bulleted +
Level: 1 + Aligned at: 0,63 cm +
Indent at: 1,27 cm

5.1.2 D ELTAGANDE OBSERVATION
Här presenteras resultatet från de tre deltagande observationer som genomfördes på så
kallade Sälj- och bemanningsmöten den 30 maj, 20 juni och 22 juni 2011.

Sälj- och bemanningsmöten genomförs på Valtech i regel en gång i veckan, vanligtvis på måndagar.
Under dessa möten deltar alla affärsutvecklare, dvs. säljare, samt konsultchefer. Ett vanligt möte är
uppdelat i tre huvuddelar, säljläge, status och bemanning. Under mötet visas BLP oftast på en
projektor för att alla ska se vad som sker för tillfället. I regel sitter deltagarna även med en egen
dator eller iPad för att kunna se andra delar av BLP parallellt med det som sker på projektorn.
I den första delen, säljläget, går varje affärsutvecklare genom de uppdrag som är på gång och vilken
fas de är i säljprocessen, dvs. om de har bokat in ett första möte, muntligt avtal m.m. Vilket stadie de
olika uppdragen är på finns representerat på en whiteboardtavla mitt i rummet, sorterade efter typ
av uppdrag, där varje uppdrag är representerat av en post-it-lapp. Denna tavla finns för att ge en
överblick över hur det ligger till med kommande uppdrag.
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Den andra delen av mötet består av att konsultcheferna går igenom respektive konsultgrupp för att
se över:
•
•
•

vilka konsulter som snart är tillgängliga för att göra nya uppdrag.
vilka möjliga matchningar mellan konsult och nytt uppdrag som kan göras.
vilka konsulter som möjligtvis blir förlängda på uppdrag som de redan arbetar på.

Under denna del är det BLP som är huvudverktyget och konsultcheferna har så pass bra koll på de
konsulter de ansvarar för att de endast använder sig av översiktsvyn i detta steg. Även då listan
filtreras och endast visar en av de tre konsultgrupperna tvingas konsultcheferna att skrolla en hel del
för att se alla konsulter. Konsultcheferna går sedan igenom de konsulter de ansvarar för och
beskriver vilken situation dessa konsulter är i utav de tre ovanstående punkterna.
När konsultcheferna går igenom sina respektive konsulter uppmärksammas också de konsulter som
har preliminära beläggningar som är nära i tiden så att man kan göra något åt det. Att en konsult är
preliminärt belagd visas genom att man istället för att exempelvis skriva 100 % istället drar av 1 %
och skriver 99 %. För att ta reda på vilken affärsutvecklare som är kundansvarig för det berörda
uppdraget så att man kan föra en diskussion har man infört en egen beteckning genom att skriva den
kundansvariges initialer i uppdragsnamnet. Om beläggningen är fastställd och avtalet klart visas detta
i BLP genom att berörd konsultchef eller affärsutvecklare manuellt ändrar från 99 % till 100 % under
det berörda uppdraget i konsultens detaljvy.
Den tredje och sista delen av mötet är själva bemanningsfasen. Under denna fas går man återigen
igenom de konsulter som är tillgängliga och diskuterar dem framförallt ur två vinklar:
•
•

Vi har dessa konsulter tillgängliga dessa veckor, vad kan vi hitta för uppdrag för dem att
arbeta med?
Vi har uppdrag på gång med dessa kunder där dessa saker behöver göras, har vi konsulter
som kan göra detta arbete?

Ibland händer det att flera konsulter passar till samma uppdrag varpå man bläddrar mellan de olika
konsulterna för att se vem som passar bäst. I detta steg tar man även hänsyn till konsulternas
kunskaper, egna önskemål och eventuella kommentarer i kommentarsfältet som finns kopplat till
varje konsult. Konsulternas kunskaper och erfarenheter sedan tidigare är rätt så ofta en av de
avgörande punkterna till varför just den konsulten bemannas i ett visst uppdrag. När matchning
hittas mellan konsult och uppdrag så spikas inget under mötet utan man skriver in det i BLP som en
preliminär beläggning. Både affärsutvecklare och konsultchefer tar under denna fas på sig att prata
med de berörda konsulterna om den möjliga beläggningen. Det händer även att preliminära
beläggningar tydliggörs genom kommentarer i kommentarsfältet. Då konsulter inte hittas bland
Valtechs egna så använder man sig av underkonsulter från andra konsultföretag som finns med i BLP
markerade med Z.
Som komplement till BLP används i den sista fasen två ytterligare whiteboardtavlor. På den ena
tavlan sitter post-it-lappar med uppdrag som är påskrivna och klara men som behöver bemannas. På
den andra tavlan har man sorterat ut alla konsulter som behöver beläggas i de tre olika
konsultgrupperna. På den sistnämnda tavlan använder man sig även av mindre post-it-lappar, i andra
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färger, för att visa vilka tider som konsulten är obelagd och vilka uppdrag som konsulten skulle kunna
bemanna.
Under de deltagande observationerna har vi fått vårt resultat från den heuristiska utvärderingen
bekräftat. Det blev extra tydligt under observationerna hur viktigt det är att kunna jämföra
konsulters detaljerade beläggning med varandra i en vy då det krävdes komplement till BLP för att
möta detta behov idag. Utöver detta såg vi även följande som BLP måste stödja:
•
•
•
•

För Aatt se vilken konsult som bäst passar till ett uppdrag behöver man kunna se både
konsulter och ett uppdrag i samma vy.
Se vilka konsulter som är mest akuta att bemanna och som inte är belagda närmast i tid.
Filtrera konsulter utifrån deras kompetens då affärsutvecklarna har problem med att komma
ihåg vad alla konsulter vill arbetar med.
I överblicken vill konsultchefer och affärsutvecklare kunna se, och även ange, om en konsult
med största sannolikhet kommer att bli förlängd på ett uppdrag för att veta om den är
säljbar eller ej.

5.1.3 S TUDIE AV INTERNA DOKUM ENT
I denna del beskrivs resultatet av den studie som vi genomförde av den dokumentation
som vi fann om BLP.

Den dokumentation som finns tillgänglig om BLP är det som finns på Valtechs intranät.
Dokumentationen består av en lista på buggar, en backlogg samt dokumentation om de releaser som
har gjorts.
Dokumentet ”Buggar” består endast av en lista på mindre buggar som finns i det befintliga BLP och
var för oss mindre viktig. Av de totalt åtta buggar som fanns i listan så var det endast en som gav oss
en hint om att användarna ville ha bättre feedback från systemet om något går fel eller inte
stämmer.
Sedan början av 2010 har det skett tre releaser av nya versioner av BLP som finns dokumenterade i
ett gemensamt dokument. Genom att studera dessa releaser har vi sett vilka funktioner som är
viktiga och därför lagt in i efterhand i BLP. Dessa funktioner återfinns inte i backloggen eftersom de
redan är genomförda. Det var därför viktigt för oss att ta reda på vilka funktioner som användarna
har önskat tidigare och som därför bör finnas med även i BLP2. Det visade sig att funktionen att visa
överbeläggning, som nämns i den heuristiska utvärderingen, har kommit i efterhand och därför är
viktig att vi får med. Nya behov som vi seätt i detta dokument är:



Att kunna visa konsulter i specifika uppdrag för att få bättre koll på vilka som arbetar med
vad.
Då ett uppdrag väljs så visas varje konsult med både beläggningen för det valda uppdraget
och den totala beläggningen.

Backloggen består av beskrivningar på funktioner som var önskvärda att ha i BLP. Det är en lista
strukturerad i prioritetsordning där det som prioriteras högst står först. Genomgående är det
framförallt funktioner för kundansvarig, uppdragsansvarig och konsultchef som är vanligast
förekommande medan mer allmänna funktioner har nedprioriterats. De flesta funktioner som finns i
backloggen är funktioner som underlättar beläggningsarbetet. Flera punkter i backloggen bekräftade
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de vi funnit i den heuristiska utvärderingen och deltagande observationerna. Dessa behov var att
veckonummer ska synas när man skrollar ner, veta vem som är kund- och uppdragsansvarig för ett
uppdrag samt jämföra konsulter med varandra i en detaljvy. Förutom detta fanns även en del nya
behov:






Sortera konsulter efter säljbarhet/beläggning för att underlätta beläggningsarbete och
samtal med kund.
Konsultcheferna vill kunna följa ändringar som har gjorts för de konsulter som de är
ansvariga för.
Kundansvariga vill kunna följa ändringar i de uppdrag som de är ansvarig för.
Lista konsulter som har en viss kundansvarig, uppdragsansvarig eller konsultchef.
Kundansvariga vill ha en påminnelse om det finns preliminärt inlagda beläggningar i BLP. När
en kommentar för en konsult ändras skall det visas vem som gjorde ändringen och när.

5.1.4 A NALYS AV FÖRSTA ITERATIONEN
A NVÄNDNINGEN AV BLP
Genomgående underUnder våra undersökningar har det framkommit att dagens BLP inte uppfyller
många av de krav och förväntningar användarna har på systemet. Affärsutvecklare och konsultchefer
måste använda sig av BLP i sitt dagliga arbete även om BLP har användbarhetsproblem, är
ostrukturerat och tar lång tid att använda. I den kontext som de arbetar i behöver BLP vara snabbt
och överblickbart. Eftersom BLP inte uppfyller detta har de funnit nödlösningar för att kunna göra allt
de vill kunna göra. Selander och Kress (2010 s. 50-51) beskriver att då kontext och förutsättningar för
användandet av ett system förändras behöver även systemet i sig omformas för att det ska fortsätta
vara användbart. BLP är ett bra exempel på detta då förutsättningarna har förändrats, allt eftersom
företaget har växt, vilket nu har lett till att BLP måste genomgå stora förändringar för att uppfylla de
nya kraven. Selander och Kress(2010 s. 22) förklarar även att ett systems uppbyggnad direkt påverkar
hur användarna agerar i olika situationer. Detta syns tydligt i hur dagens BLP används då systemet
begränsar bemanningsprocessen, dels på grund av bristande funktionalitet och effektivitet men även
för att det har för dålig prestanda och därmed är för långsamt att arbeta med. För att hålla
effektiviteten uppe var det vanligt under sälj- och bemanningsmötena att flera användare redigerade
beläggning för konsulter samtidigt. Detta gjorde att det ibland uppstod problem då ändringar inte
gick igenom då flera redigerade samma sida samtidigt och systemet endast sparade en av
ändringarna. Detta skapade osäkerhet i vad som egentligen var korrekt information och onödigt
arbete lades på att reda ut problemet. Detta visar att BLP inte längre är användbart i den kontext
som det används (ISO 9241-11 1998). BLP är varken ändamålsenligt, effektivt eller tillfredsställande
för affärsutvecklarna och konsultcheferna.
Den stora mängd konsulter som idag finns på Valtech har gjort BLP svårmanövrerat. Framförallt
uppfylls inte kravet på överblickbarhet längre. Både den heuristiska utvärderingen och de deltagande
observationerna visade att bara ett sådant önskemål som att kunna se veckonummer hela tiden inte
är uppfyllt och att användarna tvingas komma ihåg den informationen själva uppfyller inte Nielsens
mål för användbarhet (Gulliksen & Göransson 2002 s. 66-67). För att finna rätt konsulter till olika
uppdrag får konsultcheferna och affärsutvecklarna använda både webbläsarens sökfält och vad de
själva kan komma ihåg om de över 130 konsulterna. Det går att filtrera konsulterna på
konsultgrupper men även dessa listor är för långa för att ge en bra överblick, vilket försvårar
orienteringen bland alla konsulterna (Gulliksen & Göransson 2002 s. 82-84). För att göra systemet
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effektivt och trevligt att använda (Preece m.fl. 2002 s. 14) behöver sökfunktionen förbättras.
Filtreringar på kompetens, beläggningsgrad, konsultgrupp, uppdragsansvarig och kundansvarig skulle
göra det enklare att finna eftersökta konsulter. Det skulle stödja användaren på så sätt att de inte
skulle behöva komma ihåg all information om alla konsulter. Informationen om både konsulter och
uppdrag är idag utspritt i både BLP och på tavlorna runt om i rummet där sälj- och
bemanningsmötena äger rum. En del information, som vilken konsultchef en konsult har eller om en
beläggning är preliminär eller ej, finns det inget stöd för i systemet. För att ändå kunna visa denna
information har man hittat på tillfälliga lösningar. Denna oordning i informationen är något som
måste motverkas. Både för att göra bemanningsprocessen effektivare och för att användaren ska
känna sig bekväm med att använda systemet (Lipton 2007 s. 15).
Det finns en osäkerhet i BLP idag. Detta syntes både under våra observationer men finns även
specificerat i BLP:s backlogg. Denna osäkerhet består framförallt i att användarna inte vet om
systemet är uppdaterat eller ej. Detta beror dels på att kommentarer inte tas bort och att alla kan
redigera allt i BLP. Det går inte att se om något har ändrats och inte heller av vem. Detta gör att
ändringar varken går att spåra eller följa upp. Att kunna se vem som senast ändrade i en konsult och
dess beläggning och när blir därför nödvändigt så att framförallt konsulterna vet om någon
förändring har skett i deras beläggning. Att användarna kommer att diskutera bemanning utanför
systemet kommer vi inte undan, det uppmuntras på Valtech. Men för att stödja även den muntliga
kommunikationen måste användarna kunna spåra ändringar som har gjorts så att de vet vem de ska
diskutera ändringar med. Kommentarerna är en annan osäkerhetsfaktor som används bland annat av
affärsutvecklarna för att visa att uppdrag eventuellt förlängs och om de har offererat en konsult till
kund. En sådan kommentar är svår att ta ställning till då användaren inte vet om kommentaren är
aktuell eller ej. BLP2 måste därför stödja användarna och ge en känsla av att informationen stämmer
och är uppdaterad men vi behöver också se över alternativa lösningar till dessa kommentarer.
Kommentarsfältet används för många olika ändamål vilket beror på avsaknad av funktionalitet och
skulle kunna lösas på ett annat sätt än att alla använder kommentarerna.
Ytterligare en aspekt av osäkerheten i BLP är att det finns få eller inga statusuppdateringar om vad
systemet gör. Det handlar exempelvis om att konsulter kan tas bort av misstag och, som dokumentet
med buggar beskrev, så finns det problem i funktionen där man lägger till konsulter. För att stödja
användaren behöver systemet ge tydlig information och ge tydliga förklaringar om något går fel
(Rizzo m.fl. 1996 s. 115).
M ÅLGRUPP
Efter deltagande observationerna, den heuristiska utvärderingen och vår studie av de interna
dokumenten framgår det att de som framförallt använder BLP är konsultcheferna. Det är de som har
huvudsakligt ansvar för att konsulterna är bemannade och även hjälper affärsutvecklarna att finna
konsulter till uppdrag. Deltagande observationen visade att affärsutvecklarna använder sig av BLP
framförallt för att finna luckor i den översiktliga bemanningen och letar sig upp och ner i listan över
konsulter för att finna dem och bemanna de konsulterna på uppdrag. Från våra studier ser vi att
konsulterna är de som använder BLP minst. De använder systemet framförallt för att se den egna
bemanningen. Utifrån detta har vi valt primära och sekundära målgrupper inför utvecklingen av vår
första prototyp.
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Den primära målgruppen i projektet är konsultcheferna (KC) eftersom de huvudsakligen arbetar med
beläggningen av företagets konsulter och som alltså matchar konsulter med uppdrag. Det är dessa
som framförallt använder sig av BLP i sitt beläggnings- och bemanningsarbete. Konsultcheferna
använder sig av alla funktioner i BLP i sitt arbete och det är för dem vi kommer utveckla systemet,
även om vi inte kommer att bortse från de sekundära målgrupperna.
De sekundära målgrupperna är affärsutvecklarna (AU) (även kallade säljare) och konsulter.
Affärsutvecklarna använder sig av BLP i framförallt två situationer. Dels för att se om det finns
konsulter lediga. Då används BLP för att avgöra om företaget har kapacitet att ta på sig ett uppdrag
eller ej. De använder även BLP för att se vilka sorts uppdrag som de behöver finna för att konsulterna
ska vara belagda på önskad nivå. Konsulterna använder sig av BLP framförallt för att se hur de själva
är belagda framöver.
M ETODERNA
De metoder som används under första iterationen har inte aktivt involverat användarna vilket har
gjort att vi inte har hela bilden av användarnas behov klar för oss. Den heuristiska utvärderingen var
ett bra verktyg för att finna brister i det nuvarande BLP och gav oss en bild av vad som ska undvikas i
BLP2. Utöver detta gav den heuristiska utvärderingen ingen information om användarnas behov med
systemet. Vi fick endast reda på vilka förändringar som bör göras till BLP2 och vad vi ska tänka extra
mycket på i vårt prototyparbete. Vi kunde genom utvärderingen konstatera att BLP har låg
användbarhet men det krävs ytterligare undersökningar för att veta hur vi ska utforma ett BLP som är
användbart.
De deltagande observationerna gav en bra bild av bemanningsprocessen och hur BLP används i
denna. Vi kunde med hjälp av dessa observationer förstå i vilken kontext BLP ska fungera och vilka
övergripande processer BLP ska stödja. Mer konkret framkom inga specifika behov från användarna
mer än det vi kunde observera själva. Metoden begränsar därmed den bild vi har av användarnas
behov. En målgrupp, konsulterna, var dessutom inte närvarande vilket har gjort att vi saknar
information om vilken kontext som de använder BLP i.
I studien av de interna dokumenten kunde vi konstatera en del behov som användarna har med BLP,
och som inte är uppfyllda idag. Dock var dessa dokument begränsade då det var tydligt att det endast
var ett fåtal personer som fyllt i dokumenten. Av de tre målgrupper som vi beskriver ovan var det
framförallt konsulternas behov som inte framgick i dokumenten, vilket vidare gjorde att det var
konsultchefernas och affärsutvecklarnas behov som lyste igenom i vårt resultat av denna studie.
Efter första iterationen kan vi konstatera att vår bild av användarnas behov var högst begränsad. Vi
saknade i princip helt behov från en målgrupp. De behov vi fann var de som vi kunnat observera och
läsa oss till. Vi fortsatte vårt utvecklingsarbete utifrån de förutsättningar vi hade så här långt in i
arbetet.

5.2 A NDRA ITERATIONEN
5.2.1 I NTERVJ UER
Totalt 12 intervjuer genomfördes under veckorna 27, 28, 33 och 34. Av de som intervjuades tillhör
fyra personer den primära målgruppen, konsultcheferna, och övriga åtta de sekundära
målgrupperna.
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Intervjuerna var uppdelade i tre delar. Den första delen behandlade Valtech som företag i stort och
organisationen. I den andra delen tog vi reda på hur bemanningsprocessen går till på Valtech då det
är denna process som BLP huvudsakligen används i. Den tredje delen behandlade användningen av
BLP och BLP:s syfte och nytta.
V ALTECH SOM FÖRETAG OCH ORGANISATION
Valtech beskrivs som ett medelstort It-företag med en öppen atmosfär och engagerade människor
där känslan är att man har frihet under ansvar. Flera medarbetare beskriver företaget som ett stort
företag som agerar som ett litet. Detta förklarar de intervjuade med att man på Valtech får en känsla
av att alla känner alla, även om de erkänner att det börjar bli svårt i och med att företaget har ca 150
anställda. En affärsutvecklare beskriver också företaget som snabbfotat, dynamiskt och stundtals lite
rörigt vilken ses som egenskaper hos ett betydligt mindre företag.
B EMANNINGSPROCESSEN
Projektledare
Team

Konsult

4
Konsultchef

Kund

7
5
2

3

6

Prospekt

1

Sälj

Figur 4: Illustration av Bemanningsprocessen på Valtech

Bemanningsprocessen på Valtech (figur 4) är ofta väldigt olika och medarbetarna arbetar oftast i
projektform. Initialt tar kunden i regel kontakt med en affärsutvecklare med ett potentiellt uppdrag,
s.k. ”Leads” (1). Dessa uppdrag kan vara allt från enstaka konsulter under en kort tid till flera
konsulter med olika kompetenser under en längre tid. Affärsutvecklaren tar sedan kontakt med en
konsultchef för att ta reda på vilka lämpliga konsulter som finns (2). Det är också relativt vanligt att
affärsutvecklaren ser i BLP vilka konsulter som finns tillgängliga och pratar med dem direkt innan
affärsutvecklaren vänder sig till konsultchefen (3). Som konsultchef gäller det att förstå vad kunden
behöver för att kunna hitta rätt konsulter. Det handlar om att ta reda på vad uppdraget innebär,
vilken typ av konsulter som behövs, om det finns en pressad sluttid för projektet eller ej m.m.
Konsultcheferna försöker matcha konsulterna till uppdrag som de vill arbeta med och som passar
både uppdraget och konsulten bäst (4).
När konsultchefen funnit lämpliga konsulter återkopplas detta till affärsutvecklaren (5) som i sin tur
återkopplar till kunden (6). Kunden har då möjlighet att välja konsulter att arbeta med. Efter offert
och möten kan man sedan ha kommit fram till ett muntligt avtal och därmed börja bemanna
uppdraget preliminärt i BLP. Detta görs under de så kallade sälj- och bemanningsmöten på
måndagsförmiddagarna varje vecka. Hur ett sådant möte går till beskrivs i resultatet från deltagande
observationerna, kapitel 5.1.2.
Uppdrag kan både ha ett löpande avtal med en viss uppsägningstid, bli förlängda eller bli utökade så
att fler konsulter behövs. I det förstnämnda fallet behöver kundansvarig, som vanligtvis är en
affärsutvecklare, förlänga konsultens beläggning manuellt i BLP varje vecka. I det andra fallet skrivs
en kommentar i kommentarsfältet för den berörda konsulten. Oftast är dent konsulten själv eller
uppdragets projektledare som vet om uppdraget blir förlängt eller ej (7). Om ett uppdrag utökas
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diskuteras detta med konsulter, tas upp på ett sälj- och bemanningsmöte och bemannas som andra
uppdrag.
Det händer att det finns gott om folk tillgängliga i BLP eller att flera konsulter inom en viss
kompetens är på väg att bli underbemannade. Detta upplyser konsultcheferna affärsutvecklarna om
och då är det affärsutvecklarnas ansvar att hitta uppdrag till dessa konsulter. Det är alltså inte bara
kunden som tar kontakt med affärsutvecklarna utan ibland sker detm omvända.
A NVÄNDNINGEN AV BLP
Såväl konsultchefer som affärsutvecklare använder BLP flera gånger om dagen medan användandet
för konsulter varierar stort. Konsulter som sitter i ett längre uppdrag använder sällan BLP, eller inte
alls, medan de konsulter som har flera uppdrag på gång använder BLP några gånger i veckan.
Hur man använder BLP och syftet med detta användande varierar beroende på vilken målgrupp
användaren tillhör. En konsultchef använder BLP framför allt för att se om och när deras egna
konsulter blir tillgängliga, hur enskild beläggning ser ut för olika uppdrag, finna överbelagda konsulter
och finna tillgängliga konsulter med specifika kompetenser till ett uppdrag. Syftet för dem är att
kunna ha koll på konsulter de är ansvariga för och snabbt få en uppfattning av hur bemanningen av
den egna konsultgruppen ser ut. En affärsutvecklare däremot använder BLP för att se
bemanningsläget och få en överblick över konsulternas tillgänglighet. BLP används framförallt för att
se bemanningsläget och finna luckor som behöver fyllas i konsulters beläggning. BLP används också
för intäktsestimering, att finna lediga konsulter för en förfrågan, se om det finns möjlighet att låna en
konsult, se om det finns underbelagda konsulter eller dylikt. Syftet med BLP för en affärsutvecklare är
att det ska vara ett säljverktyg och stödja dem i sitt arbete med att planera framtida uppdrag och
belägga konsulter. För en konsult är syftet med att använda BLP att se sin egen, och sina uppdrags,
beläggning framöver där BLP då blir en kommunikationskanal mellan konsulter, affärsutvecklare och
konsultchefer. De konsulter som även arbetar som projektledare använder BLP på liknande sätt som
konsultcheferna och vill då kunna se vilka som jobbar med vad, hur mycket tid konsulter förväntas
arbeta med ett uppdrag samt finna tillgängliga konsulter till bland annat utökade uppdrag.
Den gemensamma nyttan vi sett med BLP är att få koll på den egna eller andras beläggningssituation
och planering. Denna nytta gäller även BLP i framtiden men genomgående uppfattningar i
intervjuerna är att BLP måste förändras. Användarna tycker att BLP fungerar acceptabelt idag men
att Valtech har växt ur det. I och med företagets fortsatta tillväxt har behoven med systemet
förändrats. Idag är systemet långsamt och det saknas information och funktioner. Från början var
BLP ett sätt att göra planeringen, som tidigare gjordes i Excel, mer tillgänglig genom att lägga ut det
på en hemsida. Men idag är BLP ett helt annat system. Grundtanken att ha en översikt över
konsulterna och bemanningssituationen, är det som uppskattas mest i BLP och behövs även
fortsättningsvis. Men i framtiden behöver BLP stödja både bemanningsprocessen och säljprocessen
och dessutom underlätta kommunikationen mellan konsulter och de bemanningsansvariga på ett
bättre sätt. Listan över konsulter blir allt längre och det som förut var lätt överblickbart är inte det
längre. Det har alltid varit ett viktigt behov med BLP att det är snabbt och responsivt vilket måste
gälla även i framtiden då Valtech med stor sannolikhet har växt betydligt mer.
Förutom BLP använder affärsutvecklarna och konsultcheferna Excel, timrapporteringssystemet
Retendo, intranätet samt det så kallade ”Sourcing”-dokumentet vid bemanning. Enkelheten är en av
de viktigaste punkterna för användarna dvs. att systemet är snabbt och effektivt och inte för
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krångligt. Därför skulle införande av funktioner som finns i dessa system bara bli rörigt. Däremot
tycker de att det vore en bra lösning att hämta information från andra system för att minimera
mängden dubbelinmatning och att det står olika information i olika system. De beskriver vidare att
sådana kopplingar skulle kunna vara att kompetenser synkroniseras till BLP från intranätet och att
uppdrag synkroniseras från Retendo. Överlag var det många av de intervjuade som först beskrev vad
de ville kunna göra i BLP för att sedan förklara att de hellre avstår från viss funktionalitet för att
undvika ett alldeles för krångligt och komplext BLP.
Användarna beskrev även att de inte alltid litar på vad som står i BLP då de inte vet om det är
uppdaterat. Detta beror framförallt på tre orsaker. Den första är man som användare inte vet om
kommentarerna i kommentarsfälten fortfarande är aktuella eller inte då de ibland glöms bort.
Kommentarerna används i bemanningsprocessen för att ange om en konsult är offererad eller
tilltänkt till ett uppdrag men används även för att ange konsultens tillgänglighet och om konsulten
ska vara föräldraledig, tjänstledig m.m. Alla användare tycker kommentarsfältet är bra men de
behöver veta vem som skrev kommentaren, när detta skedde och hur länge den gäller.
Den andra orsaken är att alla kan redigera i BLP, vilket samtliga intervjuade anser även ska gälla i
framtiden. Det ses som en förutsättning för att BLP ska fungera. Konsultcheferna likväl som
affärsutvecklarna arbetar med bemanning och behöver kunna arbeta med alla konsulter. Men även
konsulterna själva måste kunna disponera över sin egen tid, bland annat på projektnivå men även för
semester och dylikt. Problemet är dock att det inte går att spåra om något redigeras och då inte
heller av vem eller när. Konsultcheferna vill veta om konsulter i deras konsultgrupp redigeras.
Affärsutvecklarna vill veta om uppdrag, och konsulter i dessa uppdrag, som de är kundansvariga för
redigeras. Konsulternas behov av detta är på den personliga nivån där de vill veta om någon ändrar i
deras egen beläggning. Därför behöver användarna få veta om ändringar sker och dessutom när och
av vem dessa ändringar gjordes.
Den tredje orsaken är konventionen för preliminär beläggning som används idag, dvs. 9:orna. Denna
konvention ses som en nödlösning och i princip alla intervjuade tycker att en preliminär beläggning
borde kunna illustreras på ett bättre sätt. Ett problem med 9:orna är att de inte är självförklarande.
Nyanställda får ingen introduktion till BLP vilket har lett till att flera inte vet vad 9:orna står för. Det
är framförallt konsulterna som tycker att preliminär beläggning ska bli tydligare. Flera användare
förklarade även att de gärna skulle vilja ha fler nivåer än enbart preliminär beläggning. Just den
preliminära beläggningen får idag endast skrivas in om det finns ett muntligt avtal med kunden, vilket
gör att kommentarsfältet har används för andra nivåer. Att kunna ange tre nivåer ses som
nödvändigt, exempelvis offererat, muntligt avtal och avtal klart. Även om en del skulle kunna tänka
sig att ha en skala för beläggningens sannolikhet så är det en större del som tror att tre till fyra nivåer
är max för att det ska gå att relatera till och använda sig av.
Huruvida överbeläggning skall synas eller ej är en fråga med kluvet svar. Framförallt är det
affärsutvecklarna som inte vill se överbeläggningen. Detta beror på att de inte är intresserade av den
informationen alls då de enbart letar efter tillgängliga konsulter som kan bemanna uppdrag.
Konsulter och konsultchefer däremot tycker att det är missvisande att inte se överbeläggningen
direkt då det ger dem en falsk känsla av att beläggningen är okej.
Innan intervjuerna påbörjades uppfattade vi en viss oklarhet i om beläggningen borde visas i procent,
som idag, eller i timmar. Detta har varit ett splittrat ämne där det varit tydliga uppdelningar
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beroende på vilken målgrupp användaren tillhör. Affärsutvecklarna är de som framförallt förespråkat
procent medan konsulterna förespråkar timmar. Även affärsutvecklarna tycker att timmar vore bra,
då uppdrag säljs i timmar och all planering sker i timmar, dock är det framförallt överskådligheten
som gör att de vill ha procent. Att gå från procent och göra om det till timmar är inget som
konsultcheferna ser som ett problem, de tänker i hel eller deltider ändå. Summeras alla åsikter kring
detta är det tillslut ändå timmar som skulle vara mest användbart för företaget utifrån de åsikter vi
hört i frågan. Dels för att man då skulle vara konsekvent genom alla företagets processer i hur man
uttrycker beläggning med även för att ha större koll på röda dagar, interna aktiviteter och hur dessa
påverkar bemanningen i olika uppdrag.
Från intervjuerna har vi fått de flesta behov från vår första iteration bekräftade, ett fåtal som ändrats
och en hel del nya behov. De ändringar som gjorts i behoven är att ta bort uppdragsansvarig helt från
behoven då det inte finns någon sådan position på företaget. Förutom behoven från första
iterationen tar vi med oss följande till workshopen och därefter prototyparbetet:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få notiser om kvarvarande preliminära beläggningar
Få notis om konsult blir överbelagd eller om konsult blir väldigt tillgänglig väldigt nära i tid
Konsultcheferna vill se sin egen konsultgrupp först
Uppdatera sluttid – En del uppdrag är löpande och har exempelvis en månads uppsägningstid,
vilket skulle kunna uppdateras automatiskt för att minska risken att det glöms bort att göras
manuellt.
Se eventuell förlängning
Se tillgänglig tid varje vecka i form av röda dagar och helgdagar
Kunna lägga till och planera uppdrag utan specifik konsult
Se om någon vill byta uppdrag
Sortering/filtrering på beläggningsgrad för att se vem som är mest kritiska att belägga
Få en notis när en konsult närmar sig att bli tillgänglig
Vill ha mer information om underkonsulter
Se mer information om uppdrag
Konsulter vill se den egna beläggningen först i BLP

5.2.2 A NALYS AV INTERVJUERNA
Då vi genomförde semi-strukturerade intervjuer skiljer sig de olika intervjuerna åt beroende på vad
deltagarna tog upp utöver våra frågor. Det gör att vissa funktioner eller information i systemet
kanske bara tas upp av en målgrupp i resultatet trots att fler har åsikter om dessa. Detta hoppas vi
kunna åtgärda genom att låta målgrupperna mötas och diskutera olika aspekter under den
påföljande workshopen. Intervjuerna gjordes för att klargöra vilka uppgifter som användarna vill
kunna utföra med systemet och hur dessa uppgifter utförs idag. Vi ville ta reda på varför en uppgift
utförsgörs, hur ofta, hur lång tid som läggs ner, vilka steg i utförandet som behövs, om samarbete
sker, olika hjälpmedel, kritiska moment samt om och hur informationsstöd kan förbättras (Gulliksen
& Göransson 2002 s. 222). Fokus låg på att få reda på ”vad det blivande systemet ska göra
(funktioner) men inte hur” (Löwgren & Stolterman 2004 s. 103). Det förekommer en del ”hur” i
resultatet, men dessa tas med som inspiration, och inte sanningar, på hur systemet kommer att
fungera i framtiden.
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Genomgående uUnder våra intervjuer kan vi se att alla deltagare vill ha en snabb överblick i systemet
men sen börjar skillnaderna visa sig. Konsulter vill se sig själv och sitt projekt, konsultchefer vill se sin
konsultgrupp och affärsutvecklarna vill se alla konsulter. Skillnaderna speglar deras olika roller på
företaget och även vad de olika grupperna värderar som viktigt att visa i systemet. Användare har en
tendens att se den information som kommer först som viktigast vilket betyder att information också
bör presenteras i den ordningen (Lipton 2007 s. 17, 26, 141-142). Detta får oss att dra slutsatsen att
olika grupper av användare bör få fram olika information när de startar systemet, till skillnad från
idag där alla möts av en lång lista med alla konsulter.
En annan skillnad mellan grupperna är om de vill se överbeläggning av konsulter. Affärsutvecklare vill
inte se överbeläggningen medan konsulter och konsulchefer vill det. Affärsutvecklarna motiverar
detta med att den röda färgen stör dem när de letar efter obelagda konsulter medan konsultchefer i
högsta grad är intresserade av om deras konsulter jobbar övertid. Konsulterna tycker det är
obehagligt att de kan överbeläggas utan att det märks. Här kommer vi behöva göra olika lösningar för
olika grupper, men det behöver också skapas förståelse för hur och varför systemet används olika.
I dagens system finns möjlighet att välja ett uppdrag och på så sätt få fram de konsulter som är
belagda i uppdraget och deras bemanningsgrad i det aktuella uppdraget. Något som framfördes av
konsultchefer under intervjuerna var att de vill ha möjlighet att jämföra uppdrag och konsulter. Detta
är en funktion som vi fått en indikation under intervjuer att även affärsutvecklare skulle ha nytta av.
Hur spritt detta önskemål är hoppas vi få bekräftat under workshopen.
Underkonsulter finns i dagens system men de enda som under intervjuerna tagit upp dessa är
affärsutvecklarna och trots detta finns det absolut en poäng att ha med dem. Men eftersom
underkonsulter inte används i första hand bör de inte alltid visas. De kan dock behöva annan
information än Valtechs egna konsulter, exempelvis vad de har gjort tidigare och hur kan de
kontaktas.
Information som det finns olika åsikter om är huruvida det ska synas om en konsult vill byta uppdrag.
Affärsutvecklare vill se detta så att de kan ta hänsyn till detta vid sälj och bemanning medan
konsultchefen tror att det skulle kunna vara känslig information att gå ut med för vissa konsulter,
speciellt om det blir publikt för alla som använder BLP.
Mängden information som måste anges då ett uppdrag läggs till finns det flera synpunkter om.
Konsultchefer och affärsutvecklare vill att det ska gå fort att lägga till ett uppdrag och tycker därför
att annan information än kundnamn och uppdragsnamn ska gå att lägga till senare. Både konsulter
och konsultchefer vill att det ska stå vem som är kundansvarig i uppdraget och konsulter vill även ha
lite mer information om själva uppdragets innebörd. Information om kundansvarig behövs för att
kunna veta vem som ska kontaktas om mer info behövs i de fall där en konsult har blivit belagd utan
att fått någon mer information av den som belagt konsulten. Samtidigt vet vi att affärsutvecklare
oftast pratar med en konsult eller mailar innan konsulten beläggs. För konsulten är information om
kundansvarig viktigast när kommunikationen har fallerat. Detta innebär att det nya systemet både
måste uppfylla önskan om att det ska gå att belägga snabbt men samtidigt vara informativt.
En konsultchef har som del i sitt arbete att veta vad dess konsulter har för kompetenser och inom
vilka områden konsulterna vill utvecklas. Flera konsultchefer var därför lite skeptiska till att ha denna
information i BLP då de ändå ska kunna den typen av information utanför BLP. Affärsutvecklarna
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däremot har inte vetskap om vad alla konsulter, inom de olika grupperna, har för kompetenser eller
vad de kan som går utanför den egna konsultgruppens vanliga kompetenser. Därför behöver de mer
information i BLP än konsultcheferna. Information om konsulters kompetenser har börjat byggas upp
i ett system med taggar på intranätet och konsultcheferna ser ett problem med att dubbelposta
denna information. En konsult kom med förslag på en möjlig lösning och det skulle vara att koppla
taggarna på intranätet till BLP och på så sätt hålla informationen uppdaterad. Vi tror att det vore en
bra lösning då affärsutvecklarna menar att möjlighet att se kompetenser skulle förenkla deras arbete
med att sälja och belägga och därför inte kan förbises enbart för att konsultcheferna tycker att
funktionen är onödig.
Efter intervjuerna har vi även insett att konsultchefer och affärsutvecklare vill kunna filtrera och
sortera listan med konsulter på flera olika sätt. De har svårt att orientera sig bland den stora mängd
data som finns och i och med att det ökar hela tiden kommer det inte heller bli lättare (Gulliksen &
Göransson 2002 s. 82-84). I dagens BLP går det att filtrera på konsultgrupp och uppdrag men det
framfördes att man även vill kunna filtrera efter fler parametrar. Ett övervägande är dock att inte
lägga till för mycket information, som har en tendens att vara distraherande för arbetets mål, utan
prioritera att systemet endast har med väsentlig information som är viktigt för användbarheten
(Selander & Kress 2010 s. 61). Vi trodde innan intervjuerna att användarna skulle vilja kunna sortera
på uppdrag, uppdragansvarig, konsultgrupp, kompetens, kundansvarig, konsultchef, beläggningsgrad
och typ av projekt. Det visade sig dock att uppdragsansvarig är helt irrelevant att filtrera på och det
ifrågasattes även om det över huvud taget skulle finnas med i BLP, då det oftast är samma person
som kundansvarig. Möjligtvis är konsultchef också onödigt att kunna filtrera på då varje grupp i
framtiden endast kommer ha en ansvarig konsultchef. Trots konsultchefernas lite negativa inställning
till kompetens i BLP var ändå flera positiva till att kunna filtrera på kompetens om så fanns.
Information om typ av projekt var flera av affärsutvecklarna och konsultchefer negativa till men
samtidigt visade det sig att det delvis är den typen av information som konsulten är intresserad av att
veta om uppdrag. Något som däremot togs emot väldigt bra av affärsutvecklarna var möjligheten att
filtrera på beläggningsgrad och därmed direkt se vilka konsulter som behöver bemannas. Vi tror att
det enklaste sättet att anpassa BLP efter de olika målgruppernas användning och behov är att göra
det möjligt att filtrera och sortera konsulter då användningen även varierar mellan olika individer
inom målgrupperna.
Alla målgrupper ser ett behov av att det ska gå att preliminärt belägga en konsult. Däremot Detså
framfördes att konventionen med 9:orna för att visa preliminär beläggning är en nödlösning för att
hantera att systemet saknar funktionalitet. Det framfördes också önskemål om att kunna sätta fler
typer av preliminär beläggning, idag används konsultens kommentarsfält för att beskriva detta. Flera
ansåg att olika färger vore ett bra sätt att gestalta den preliminära beläggningen. Färger används i
dagens system för att visa konsultens beläggningsgrad. I den första prototypen gestaltade vi
preliminär beläggning med en egen färg där preliminära beläggningar endast visades med den
färgen, utan att ta hänsyn till beläggningsgraden. Under intervjuerna framförde en affärsutvecklare
att han vill se båda färgerna samtidigt för att kunna bli uppmärksammad på olika kombinationer av
beläggningar. Vilka färger vi använder och hur vi kombinerar dessa är efter intervjuerna fortfarande
oklart och något vi utvärderar senare i arbetsprocessen.
Från flera framkom en vilja att få in automatiska funktioner när ett uppdrag har löpande uppsägning,
men en invändning till det var att det är affärsutvecklarens arbete att hela tiden gå in i BLP och följa
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upp sina uppdrag och att då sätta en automatisk funktion skulle minska affärsutvecklarens kännedom
om läget. Men samtidigt skulle en automatisering dels kunna minska risken för att en konsult
bemannas i ett annat uppdrag av misstag för att affärsutvecklaren har glömt att uppdatera
beläggningen men även minska andelen små uppgifter som måste göras och på sätt spara tid. Tid
som affärsutvecklaren kan lägga på att bättre följa upp sina uppdrag.
Innan intervjuerna hade vi kategoriserat in användarna i tre målgrupper konsultchefer,
affärsutvecklare och konsulter. Målgruppernas egenskaper, behov och mål med användningen av
BLP skulle vi få reda på under intervjuerna (Gulliksen & Göransson 2002 s. 220). Efter intervjuerna
såg vi dock att olika individer ur olika målgrupper använder systemet på liknande sätt och av samma
syfte medan det kan skilja sig helt inom den egna målgruppen. Vi behövde därför skapa nya
användargrupper ur det material vi hade från intervjuerna som bättre motsvarar hur användarna
använder systemet. Av denna anledning bestämde vi oss för att anordna en workshop och på så sätt
få hjälp av användarna att skapa dessa användargrupper. Detta visar att det är svårt att veta vem
som är den slutgiltiga användaren och det är en del av designprocessen att kontinuerligt undersöka
om och hur användarna eller användarnas behov ändras (Löwgren & Stolterman 2004 s. 49).
5.2.3 W ORKSHOP
Workshopen genomfördes tisdagen den 6 september 2011 kl. 9.00 – 12.00. Det var totalt sex
personer som deltog under workshopen, tre konsultchefer, två konsulter samt en affärsutvecklare.
Att finna deltagare till workshopen var ett stort problem då många sitter på uppdrag hos kund eller
har mycket att göra. Detta gjorde att workshopen hade varierande antal deltagare under tidens gång.
Alla sex deltagare var med under workshopens första moment medan det under andra momentet
var fem deltagare. Under det avslutande skissmomentet var två konsulter och en konsultchef kvar.
M OMENT 1
Efter att deltagarna lyssnat på vår presentation från de tidigare intervjuerna tog de en bunt lappar
och ställde sig framför sin målgrupp för att komplettera vårt resultat. De tog hjälp av varandra och
diskuterade innehållet på de olika lapparna och kompletterade, ändrade och förtydligade. Resultatet
blev flera nya lappar till varje målgrupp, en prioritering bland de olika lapparna och även en början till
en sortering i roller inom målgruppen.
Konsulterna delade upp lapparna i två roller, Projektledare och Konsult. Lapparna prioriterades även
genom att de drog ett streck som syns på bilden, där lapparna ovan strecket måste vara med i BLP
och där funktionerna under strecket inte är lika viktiga. KSom onsulter som innehar rollen som
projektledare vill konsultenvill se sina kollegors planerade semester och kompetenser i BLP. Man vill
även få notiser när det sker förändringar i projektet eller hos konsulter i projektet. Då projektledaren
arbetar med budgetar i Excel framfördes att det vore smidigt att kunna exportera och importera data
mellan BLP och Excel.
Konsulter vill se den egna beläggningen detaljerat med alla uppdrag samt om eventuell
överbeläggning finns. Annan viktig information som konsulten vill veta är vem som är kundansvarig
för ett uppdrag och lite kort information om uppdraget. Konsulten vill även se ändringshistorik och få
en avisering när det sker en förändring i den egna beläggningen. Funktionalitet som är mindre viktig
för konsulten är att planera semester, ange vad man vill arbeta med, kompetens och vilken
sannolikhet en beläggning har.
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Affärsutvecklaren som närvarade lade inte till speciellt många lappar men sorterade dem däremot
efter olika fall. Detta betyder att han sorterade dem i flera arbetsflöden. Arbetsflödena prioriterades
också med viktigast funktioner högst upp. En ny funktion han lade till var att han ville ha en notis om
en konsult inte är belagd till 100 % några dagar framåt i tiden. Han ville även ha en enklare tillgång till
konsultprofiler genom länkning från BLP. Då han dessutom var intresserad av en grov överblick vill
han inte se beläggningen i timmar och inte heller se röda dagar.
Konsultcheferna hade livliga diskussioner om målgruppens behov och lade till och tog bort lappar
från tavlan. Diskussionen resulterade i en prioritering av lapparna. Det som diskuterades mest var
huruvida konsulters kompetenser skall finnas i BLP. Resultatet av diskussionen blev att
konsultcheferna insåg att vissa användare nog skulle kunna ha en stor nytta av detta, och främst då
affärsutvecklarna, men även andra konsultchefer. Det framfördes dock att informationen delvis
redan finns på intranätet och att man vill undvika dubbelpostning. Men annars ansåg deltagarna att
det är viktigt att kunna filtrera och sortera på konsulterna och på så sätt skaffa sig en bättre
överblick. Ett annat önskemål var att se hur många timmar obelagd tid det totalt finns i den egna
konsultgruppen.
M OMENT 2
Efter att ha fått uppgiften att sortera om målgrupperna i användarroller uppstod en diskussion om
arbetsuppgifter mellan deltagarna. Diskussionen handlade framförallt om vad man faktiskt gör i BLP
beroende på vilken målgrupp man tillhör och hur BLP används. De diskuterade skillnaden mellan
bemanning och planering på detaljnivå kontra övergripande nivå och efter ett par minuter började de
sortera om bland lapparna på tavlan. Efter långa och livliga diskussioner fanns det tillslut sex olika
användarroller grupperade på tavlan.
SJÄLVUPPFÖLJARE (FIGUR 5)
Självuppföljaren är den medarbetare som har egen
beläggning i BLP och vill ha koll på sitt eget arbete.
Den vill alltså se den egna beläggningen, detaljer i
beläggningen, se om något är preliminärt belagt, se
om den blir överbelagd osv. Om självuppföljaren
blir belagd på ett uppdrag vill denne se vem som är
kundansvarig för uppdraget och dessutom kunna
läsa ytterligare information om uppdraget.
Självuppföljaren vill även veta om något ändras i
den egna informationen eller beläggningen och vill
ha möjlighet att kunna se historik för dessa
ändringar. Utöver detta vill självuppföljaren kunna
planera sin egen tid, exempelvis semester, men
även kunna ange vad den vill arbeta med i
framtiden. Detta så att de känner sig delaktiga i
beläggningen av sig själva då informationen kan
nås av de som är ansvariga för bemanningen av uppdrag.

Figur 5:
Användarrollen
“Självuppföljare”
från workshop.

Figur 6:
Användarrollen
“Projektplanerare
pågående projekt”
från workshop.

PROJEKTPLANERARE PÅGÅENDE PROJEKT (FIGUR 6)
Projektplaneraren arbetar med att planera och administrera beläggning för pågående projekt på
detaljnivå för alla inblandade konsulter i projektet. Den behöver kunna få en överblick över kollegors
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beläggning, framförallt i det aktuella uppdraget. Då ändringar kan ske i uppdrag behöver den ha
möjlighet att kunna filtrera på konsulters kompetens och olika uppdrag och därefter ha möjlighet att
både belägga och preliminärt belägga. För att kunna planera projekt på detaljnivå behöver den också
se beläggningen i timmar, för att slippa extra arbete med översättningar från procent till timmar i
Excel. För att underlätta planeringen vill den även kunna exportera och importera data från Excel då
detaljplaneringar ofta görs där. Dessutom vill den se tillgänglig tid per vecka genom att BLP tar
hänsyn till röda dagar.
GROVKORNIG BELÄGGARE (UPPDRAGS/PROJEKTBEMANNARE (PROAKTIV)) (FIGUR 7)
Den grovkorniga beläggaren har fokus på uppdrag som
ännu inte är färdiga att bemannas och därför inte är helt
säkra på om det blir av eller ej. Dess huvudsakliga mål är
att se till att kunden blir nöjd och försöka få tag i de bäst
lämpade konsulterna för både kunden och projektet i sig.
De behöver kunna vända och vrida på konsulterna genom
olika former av filtrering så som konsulternas grupp,
kompetens, beläggningsgrad, vad konsulterna vill arbeta
med, underkonsulter m.m. De behöver därför även kunna
få en översiktlig bild av bemanningsläget för att kunna föra
samtal med kund genom att de kan se beläggningen på
detaljnivå, kunna jämföra specifika konsulter, jämföra
uppdrag med konsulter osv. För att kunna utföra sitt
arbete behöver de kunna belägga och preliminärt belägga
konsulter och även kunna ange sannolikheter för
Figur 7: Användar-rollen “Grovkornig
beläggningen. Den vill dessutom kunna se och ange om ett
beläggare” från workshopen.
uppdrag blir förlängt eller är löpande.
GRUPPUPPFÖLJARE (FIGUR 8)
Gruppuppföljaren är ansvarig för en grupp konsulter och ska se till
individens och gruppens intressen. Den har koll på hur gruppen
fungerar och konsulternas egna mål, arbetsgrad, beläggningsgrad,
semester, föräldraledighet m.m. I arbetet behöver
gruppuppföljaren kunna se sin grupp och deras dess beläggning,
både överskådligt, på detaljnivå och i uppdrag. För att kunna ta
ställning till hur konsulterna i gruppen bemannas behöver
gruppuppföljaren veta om ändringar sker i gruppen. Så väl
konsulters information som beläggning. Dessutom behöver den
veta detaljer om uppdrag så som vem som är kundansvarig, om
uppdrag blir förlängda eller om uppdrag är löpande. Detta för att

Figur 8: Användarrollen
“Grupp-uppföljare” från
workshopen.

kunna se till att gruppens beläggning blir så bra som möjligt.
KONSULTSÄLJARE (FIGUR 9)
Konsultsäljaren har en operativ roll och får förfrågningar
från kunder, både uppdrag med flera och enskilda konsulter.
Då är det konsultsäljarens uppgift att snabbt ta reda på vilka
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Figur 9: Användarrollen
“Konsultsäljare” från workshopen.

konsulter som är tillgängliga, om de kan utföra uppdraget och om de vill arbeta med den typen av
uppdrag. Det är konsultsäljarens ansvar att se till att konsulterna säljs ut till rätt kunder och rätt
uppdrag. Den behöver snabbt kunna få en överblick över tillgängliga konsulter, finna rätt konsult,
kommentera och preliminärt boka konsulter samt se om konsulter är preliminärt bokade på annat
uppdrag. Då detta är roll där saker händer snabbt behöver konsultsäljaren kunna tidsbestämma sina
kommentarer, för att inte missa att ta bort dem, men även få en påminnelse om preliminära
beläggningar börjar närma sig i tid och behöver ses över.
SÄLJPLANERARE (FIGUR 10)
Säljplaneraren ser över Valtech i stort. Dels det övergripande bemanningsläget, hur mycket
konsulterna är belagda, och dels säljläget,
vilka uppdrag är på gång och finns det ett
ekonomiskt säljbehov. De ser till Valtech ur
ett makroperspektiv och jämför företagets
säljläge med hela Valtechs säljstatus. I BLP
ser de efter luckor i konsulters beläggning
och vill kunna sortera konsulter efter
kompetens, konsultgrupp, arbetsgrad,
Figur 10: Användarrollen “Säljplanerare” från workshop.
tillgänglighet m.m. för att få en övergripande
bild av vilka konsulter, med vilka
kompetenser, som behöver prioriteras i säljläget. För att ha koll på hur bemanningssituationen är och
hur den framtida säljprocessen kommer att se ut vill de även ha översikt över preliminära
beläggningar, olika sannolikheter för beläggningar, roteringar av konsulter i uppdrag m.m.

M OMENT 3
Under skissmomentet deltog tre personer, två konsulter och en konsultchef. Båda konsulterna hade
erfarenheter av att vara projektledare. Skissarbetet utgick från tre av användarrollerna,
”Projektplanerare pågående projekt”, ”Självuppföljare” samt ”Gruppuppföljare”
Den första skissen (figur 11) är med utgångspunkt från användarrollen ”Gruppuppföljare”. I
beskrivningen av skissen framgår att deltagare 1 som gruppuppföljare först och främst vill få en
översikt över den egna gruppen som hon är ansvarig för. Det ska också gå att växla mellan att
antingen se den egna gruppen eller
att se alla konsulter och alla
uppdrag. Därefter vill hon som
gruppuppföljare se hur mycket
tillgänglig tid som finns för hela
gruppen i sin helhet för varje vecka
och månad. Detta för att hon ska få
en bättre bild över hur mycket tid
inom sin grupps
kompetensområden som behöver
beläggas och därmed
vidarebefordras till säljprocessen.
Figur 11: Skiss från workshopen. Av användare med
utgångspunkt
”Gruppuppföljare”
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Förutom gruppens tillgängliga tid per vecka vill hon som gruppuppföljare dessutom se vilka konsulter
i hennes grupp som därmed är tillgängliga och som behöver bemannas. Aktuella projekt på gång som
ska bemannas med kompetenser inom hennes grupp vill hon då få längst ner på sidan så att hon kan
dra en tillgänglig konsult till det uppdraget som hon vill bemanna. För att få detaljer om konsultens
olika uppdrag tänker hon sig att man ska kunna klicka på konsulten och uppdragen ska då visas i ett
nytt fönster eller liknande.
Deltagare 2 gjorde två skisser. I den första
(figur 12) har hon utgått från
användarrollen ”Projektplanerare
pågående projekt” och hon har valt att rita
ett projekt med minsta möjliga antal
deltagare, som hon har erfarenhet av att
jobba i. Hon visar här två konsulter som
arbetar i ett uppdrag där deras beläggning
är angiven per vecka. Konsulternas
beläggning syns samtidigt för att
underlätta planeringsarbetet. Som
projektplanerare vill hon även att det
tydligt ska synas hur mycket tid som finns

Konsultens namn

Figur 12: Skiss från workshop. Av användare med
utgångspunkt ”Självuppföljare”

tillgänglig för arbete de olika veckorna, då
med hänsyn till röda dagar. Längst ner visar
Konsult1 namn
hon att hon vill att det även ska finnas en
summering av det totala antalet timmar
som finns bemannat i uppdraget per vecka
och även den totala bemanningen i hela
uppdraget. Detta för att hon på enkelt ska
Konsult2 namn
kunna se hur mycket tid som är planerad
och jämföra detta med uppdragets
egentliga omfattning utan att behöva göra
detta i Excel som hon gör idag. I den andra
skissen (figur 13) är utgångspunkten
Figur 13: Skiss från workshop. Av användare med
utgångspunkt ”Projektplanerare pågående
användarrollen ”Självuppföljare”. Som
projekt”
självuppföljare ser hon att BLP ska vara
enkelt. Hon vill se sin egen beläggning per
vecka i olika uppdrag och kunna se om dessa är preliminära beläggningar eller ej. Här har hon valt att
visa preliminärt med parenteser. Hon tänker sig att hon ska kunna få mer information om uppdrag
genom mouseover, se kundansvarig direkt i anslutning till uppdraget och att även kunna gå direkt till
uppdragets detaljerade bemanning genom en länk via uppdragsnamnet. Det ska även finnas olika
kommentarfält för konsulten själv att fylla i och för projektplaneraren eller gruppuppföljaren. Genom
en knapp tänker hon sig at hon ska kunna se historik för när, hur och av vem som konsultens
information eller beläggning ändrades. För att förhindra att hon som konsult får fler mail än
nödvändigt om någon ändrar i hennes beläggning eller info vill hon även att det ska vara valbart om
hon ska meddelas via mail eller ej.
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Den tredje deltagaren som genomförde
skissmomentet valde att utgå från
Konsult1 namn
Konsult2 namn
användarrollen som ”Projektplanerare
Konsult3 namn
pågående projekt” (figur 14). Han tänkte sig
Konsult5 namn
Konsult6 namn
att han direkt ska komma in till en översikt i
Konsult7 namn
BLP där den som är inloggad automatiskt
visas högst upp i översikten. Från översikten
ska han sedan kunna söka på konsulter i ett
sökfält som dessutom automatiskt
kompletterar möjliga sökningar för snabbare
åtkomst av konsulterna. Det ska även gå att
Figur 14: Skiss från workshop. Av användare med
filtrera konsulter på olika sätt och då tänker
utgångspunkt ”Projektplanerare pågående
han sig att det ska finnas fördefinierade
projekt”
populära filtreringar med möjlighet att välja
andra alternativ. Konsulterna ska exempelvis kunna filtreras på grupp, uppdrag, tillgänglighet och
kompetens. Han vill att det ska finnas ”ett kraftfullt urvals- och filtreringsfält”
5.2.4 A NALYS AV W ORKSHOPEN
Under workshopen var det deltagarnas vilja att prioritera lapparna för att markera vad som är
viktigast i BLP. Det var en viktig del av workshopen och gav användarna en möjlighet att ta ställning
till olika funktioner (Eliasson & Larsson 2006 s. 54-55). Under första momentet i workshopen visade
det sig att den bild av användarnas behov som vi fått under intervjuerna stämde bra överens med
vad deltagarna tyckte. Dock blev prioriteringen en helt annan än det vi fick ut av intervjuerna.
Genomförandet av workshopen har gett oss en fördjupad insyn i hur användarna tänker och som
Löwgren och Stolterman beskriver så har våra fortsatta undersökningar gjort att våra definitioner av
problem och behov har förändrats (Löwgren & Stolterman 2004 s. 87). Med de nya definitionerna
kunde vi gå in i nästa steg i vår utvecklingsprocess med en bild av användarna som bättre
överensstämmer med verkligheten.
Det var för oss föga förvånande att konsultcheferna prioriterade att BLP ska vara snabbt, ge en
överblick och gå att filtrera i, men att funktionalitet som att se konsulternas kompetens och vad
konsulter vill arbeta med kom längst ned i deras prioritering var inte vad vi hade förväntat oss.
Diskussionen under workshopen kring detta handlade framförallt om att konsultcheferna kände att
de kunde ha information som kompetens i ett helt annat system och såg inte poängen med att ha det
i BLP. Där var konsultcheferna och affärsutvecklaren helt oense. Vi har förstått sen tidigare att
affärsutvecklare inte bemannar en viss grupp av konsulter utan har alla konsulter som sitt ansvar, och
just detta var anledningen till att affärsutvecklare såg konsulters kompetens som en av de högst
prioriterade funktionerna. De behövde helt enkelt kunna ha koll på alla konsulter. Men även
projektledare såg att konsulters kompetenser är av stor vikt. När skillnaderna i prioritering var så
pass stor som i detta fall kunde vi inte längre hålla oss till att prioritera den primära målgruppen
högst utan det var efter diskussioner som dessa som det var oerhört bra att deltagarna i workshopen
fick sortera om lapparna i användarroller. Vi kunde se i uppdelningen av användarrollerna hur olika
funktioner är mer eller mindre viktiga beroende på hur BLP används. Just i frågan ovan om
kompetenser så är det gruppuppföljaren som inte har något större intresse av att kunna finna
konsulternas kompetenser i BLP. Gruppuppföljarens huvudsakliga mål är att se till att konsulterna har
det så bra som möjligt och ska därför redan från grunden kunna allt vad konsulten kan och vill utan
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att behöva det dokumenterat. Som säljplanerare behöver de veta kompetenser för att kunna planera
säljandet i framtiden, som konsultsäljare behövs det för att finna rätt konsult med rätt kompetens,
som projektplanerare behöver man finna konsulter som kan det som behövs för projektet och som
grovkornig bemannare behöver man finna rätt konsult till rätt uppdrag. Hur vi då prioriterar
funktionalitet blir med utgångspunkt från målen med BLP från intervjuerna, dvs. att BLP ska stödja
bemanningsprocessen, säljprocessen samt underlätta kommunikation. Genom att begränsa oss och
hålla oss till dessa mål skapar vi större chans för att lärande ska uppstå i systemet (Selander & Kress
2010 s. 69-70). För att stödja framförallt säljprocessen är det därför av vikt att konsulternas
kompetenser är med. Vidare var det dessa tre mål, i kombination med prioriteringarna som gjordes
och användarrollerna som skapades under workshopen, som låg till grund för vårt fortsatta arbete
med user stories. Genom att fokusera på målen kunde vi välja bort delar som inte uppfyllde dem och
med hjälp av användarrollerna och prioriteringarna kunde vi skapa en backlogg med user stories där
prioriteringen av funktionalitet speglade användarnas behov.
M ÅLGRUPP VS A NVÄNDARROLLER
Vi valde att frångå de målgrupper som vi definierade under analysen efter den första iterationen till
förmån för användarroller. Detta för att vi skulle kunna prioritera funktionalitet efter hur BLP
används och inte efter officiella roller på företaget. Användarrollerna som vi använde var en
vidareutveckling av de som deltagarna i workshopen tog fram. Vi valde att slå ihop användarrollerna
grovkornig bemannare och konsultsäljare då deras önskade funktionalitet och mål med att använda
BLP är oerhört lika. Även om deras övergripande mål utanför BLP är delvis olika så agerar de lika när
de väl använder systemet. Vidare har vi alltså följande användarroller:
Självuppföljaren har som mål att se över den egna beläggningen och förändringar i denna för att
kunna planera sin tid framöver och se vad den ska arbeta med. Självuppföljaren vill även kunna delge
och få information från de som är ansvariga för bemanningen.
Projektplaneraren har som mål att se specifika uppdrag, planeringar i dessa uppdrag samt kunna
planera uppdragen på detaljnivå. Projektplaneraren ska kunna finna nya konsulter till uppdraget men
även kunna planera de som redan är bemannade i det för att uppdraget ska flyta på så smidigt som
möjligt.
Konsultbemannaren har som mål att kunna matcha rätt konsult med rätt uppdrag.
Konsultbemannaren har kontakt med kunden och får förfrågningar för potentiella uppdrag eller
uppdrag som är startklara. Då ska konsultbemannaren snabbt kunna finna tillgänglig konsult med rätt
kompetens för att kunna ge svar åt kunden.
Gruppuppföljaren har som mål att se till gruppens intressen. Gruppuppföljaren har koll på både
individens och gruppens mål med arbetet och vad de vill göra i fortsättningen för att på bästa sätt
kunna hjälpa till med bemanningen så att gruppen blir nöjd. Gruppuppföljaren får förfrågningar om
konsulter från konsultbemannaren och ska utifrån dem veta vilken konsult som passar uppdraget.
Säljplaneraren har som mål att planera det framtida säljarbetet. Genom att studera
beläggningsgraden för hela företaget och se vilka som behöver bemannas tar säljplaneraren och
planerar hur säljarbetet ska fortskrida framöver och vad som behöver prioriteras.
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Utifrån dessa användarroller utformade vi de user stories som var till grund för vårt prototyparbete.
Dessa användarroller prioriterades olika när vi utvecklade user stories. BLP ska stödja
bemanningsprocessen, säljprocessen och underlätta kommunikation och ska dessa tre mål
rangordnas efter Valtechs önskemål så är det bemanningsprocessen som BLP i första hand ska stödja
och därefter säljprocessen respektive kommunikationen. Detta gör att användarrollerna måste
prioriteras efter detta och vi valde därför följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Konsultbemannare
Säljplanerare
Gruppföljare
Projektplanerare
Självuppföljare

Denna ordning har vi valt då konsultbemannaren är den som främst är inblandad i
bemanningsprocessen. Att säljplaneraren sedan prioriteras därnäst är för att det är den
användarrollen som främst arbetar med säljprocessen. Gruppuppföljarens huvudsakliga mål har inte
direkt med varken bemanningsprocessen eller säljprocessen att göra och har därför prioriterats i
tredje hand. Istället är det en del av gruppuppföljarens uppgift att hjälpa till i både
bemanningsprocessen och säljprocessen för att dess grupps mål ska tillgodoses. Detta stöd till de
konsultbemannare och säljplanerare, som faktiskt direkt arbetar med de två processerna, är det som
gör att gruppuppföljaren prioriteras högre än både projektplanerare och självuppföljare.
Projektplaneraren planerar uppdrag på detaljnivå, efter att konsultbemannaren och
gruppuppföljaren gjort sitt arbete. Därför hamnar projektplaneraren som fjärde prioritet då
projektplaneraren ändå ofta har något att säga till om i bemanningen av uppdrag. Självuppföljaren
har prioriterats i femte hand då självuppföljaren är den användarroll som de övriga användarrollerna
arbetar med att bemanna. Dess huvudsakliga mål är att se sin egen beläggning som de övriga
användarrollerna har arbetat med, och är beroende av att de andra användarrollernas arbete blir
gjort, och prioriteras därför sist.. Detta för att självuppföljaren är beroende av att de andra
användarrollernas arbete blir gjort och dessutom stöds i BLP.
5.2.5 U SER S TORIES
Utifrån resultatet från framförallt intervjuerna och workshopen togs en s.k. product backlog fram.
Den är strukturerad först i epics, som representerar användarrollernas övergripande
behovsområden. Dessa epics för BLP:s backlogg är ”få översikt”, ”belägga” och ”administrera”. Dessa
är sedan i sin tur uppdelade i teman som även skulle kunna ses som olika scenarios som kan finnas
med BLP. ”Konsulter som behöver bemannas” och ”gruppens behov och mål” är exempel på två
teman inom ”få översikt”. Varje tema består av flera user stories som är förknippade med en eller
flera användarroller. I de fall där flera användarroller är sammankopplade med en user story har vi
prioriterat en användarroll över de andra för att tydliggöra för en utvecklare vem som är i mest
behov av user storyn. Totalt blev det 67 user stories i denna backlogg och de är prioriterade för att
enklare kunna fokusera på vissa user stories före andra. Prioriteringen är gjord efter det vi har
uppfattat under vår kommunikation med användare och utifrån det vi har seätt på bland annat
workshopen. Vi valde att prioritera backloggen efter följande kriterier:
1. Syftet med BLP och systemets huvudfunktionalitetgrundstenar.
2. Nödvändiga för att processer ska fungera
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3. Viktiga funktioner och information
4. Bra att ha
5. Bra men inte nödvändigt
Från denna backlogg skapades sedan en prototyp. Vi valde att endast ta hänsyn till en del user stories
i denna prototyp då vi inte hinner ta med dem alla. Istället fokuserade vi på de user stories som har
prioritering 1 och 2 och de som tillhör epics ”få översikt” och ”belägga”. Vår kompletta product
backlog för det nya BLP finns i Appendix F.

5.3 T REDJE ITERATIONEN
5.3.1 A NVÄNDARTESTER
Totalt genomfördes åtta användartester av den prototyp 2 under vecka 39 och 40. Användartesterna
var uppdelade efter de fem användarrollerna där varje deltagare i användartesterna fick göra
uppgifter beroende på vilken användarroll de tillhörde. Generellt säett gick användartesterna väldigt
bra och många funktioner i vår prototyp kommer att behållas till nästa prototyp. Upplägget i stort
med olika vyer för konsulter och uppdrag uppskattades av användarna och att vi tagit bort detaljvyn
helt och istället visade konsulters beläggning direkt i översiktsvyn fungerade bra. Användarna
uppskattade även att kommentarer kan tidsbestämmas och att konsulter kan flaggas för att
förtydliga att deras beläggning måste ses över en extra gång.
Användarnas första reaktion och reflektion då de fick se prototypen var att gränssnittet verkar
effektivt, tilltalande, enkelt och innehålla flera funktioner som inte funnits tidigare. De kände att det
var uppenbart hur det går att navigera och röra sig i systemet och fick direkt en känsla av hur de
skulle gå tillväga med sitt arbete. Det uppskattades även att det går att söka på konsulter men saknar
att det inte går att söka på mer än så. Flera användare erkände att de enbart skulle använda sökfältet
om det blir absolut nödvändigt men de vill ändå kunna filtrera på flera attribut hos konsulter och
uppdrag.
Användningen av färger för att förtydliga olika typer av beläggning tyckte användarna var bra och de
uppskattade att de med hjälp av färgkodningen går att se om en konsult är belagd på flera uppdrag
med olika beläggningsstatus. En fundering som flera användare hade var dock hur färgerna uppfattas
av de som är färgblinda, vilket vi inte tagit hänsyn till i denna prototyp. De hade själva egna idéer om
att färgkodningen kunde visas som symboler eller olika fonts.
Många funktioner i prototypen, som i huvudsak fungerade bra för användarna, gav problem då
användarna inte förstod våra ordval. Användarna visste inte vad olika funktioner gjorde och hade
därför svårt att förstå funktioner som ”alternativ beläggning”, ”visa/filtrera” m.m. Flera användare
hade dessutom svårt att förstå skillnaden mellan att sortera listan och att filtrera den då detta
gjordes på liknande sätt. Flera användare försökte istället sortera konsulter genom tabellens
rubrikrad.
En bit in i användartesterna var det flera användare som påpekade att de inte riktigt visste vilka
funktioner som tillhör vad i systemet och vilka funktioner som påverkar vad. Detta gällde framförallt
funktioner kring beläggning där flera funktioner ligger utanför själva tabellen medan användarna
letade efter dessa funktioner mitt bland konsulternas beläggning. Detta gällde bland annat
funktionerna att kunna preliminärt belägga och att kunna potentiellt förlänga ett uppdrag, där
användarna tyckte att det borde kunna anges i rutan där man skriver in beläggningen. Dessa
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funktioner skapade även diskussioner kring hur de kan användas. En del användare vill ha fler nivåer
av preliminär beläggning än tre och andra användare vill även ha flera nivåer av potentiell
förlängning.
I prototypen finns konsulters detaljerade beläggning gömt från början men går att visa genom att
klicka på en pil till vänster om konsultens namn. Hur detta fungerade var väldigt olika då en del
användare tyckte att det fungerade utmärkt medan andra hellre vill att detta markeras med plus- och
minustecken. En del användare förväntade sig finna den detaljerade beläggningen då de klickar på
konsultens namn och tyckte det var konstigt att den större klickytan, dvs. namnet, istället visar
information om konsulten. Denna osäkerhet var det inte alla användare som höll med om utan
majoriteten av användarna tyckte ändå att det var självklart vilken information som visas var.
En del användare hade problem med att förstå vad uppdragsvyn var till för och gick därför inte in på
den alls. Istället försökte de lösa de uppgifter de fick i konsultvyn genom att bland annat filtrera
konsulter efter uppdrag eller liknande. En användare som tillhörde användarrollen självuppföljare
trodde att uppdragssidan var de egna uppdragen som man själv som konsult är belagd i. När
uppdragens översikt förklarades kände användaren att den inte alls skulle använda den vyn i arbetet
men att det var intressant att kunna få en sådan översikt för att kunna stilla sin nyfikenhet. Förutom
självuppföljaren såg alla användarroller ett stort potentiellt användningsområde för uppdragens
översikt. De tyckte det var bra att uppdragen fanns samlade och att man kan se uppdragens
beläggning. Den summering av beläggning som finns för varje uppdrag var dock inte lika självklar då
användarna inte visste vad som är summerat, belagda, rapporterade eller offererade timmar.

5.3.2 A NALYS AV ANVÄNDARTESTERNA
Genomgående gav användarna positiv respons då de fick se prototypen för första gången. Då de
ombads att beskriva hur de upplever systemet vid första anblicken fick vi till svar att systemet verkar
enkelt men ändå innehålla fler funktioner än det nuvarande BLP. Även efter genomfört användartest
var användarna positiva till vad de sett och uttryckte att de såg fram emot det slutgiltiga resultatet.
Under intervjuerna har användarna uttryck vissa behov kring BLP, men under användartesterna blev
det tydligt att användarna inte är helt säkra kring detaljerna kring dessa behov. Det visade sig att
användarna inte var helt nöjda med hur behoven lösts och detaljer kring behovens formulering efter
intervjuerna och dessa lösningar kommer därför göras om till den tredje prototypen. Då vi under
användartesterna studerade hur användarna utförde olika uppgifter i prototypen fick vi en bra inblick
i hur användarna skulle använda systemet i framtiden. Vi fick också mer tydligt se vad användarna
föredrar, och vad de vill ha ut av systemet, genom att enbart studera deras handlande utan att de
egentligen förklarade sina tankebanor för oss (Abduljalil & Kang 2011 s. 1449; Gulliksen & Göransson
2002 s. 169, 256).
Hur användarna fann alternativen för att filtrera konsulter var en av de uppgifter som användarna
hade störst problem med. Detta hängde ihop med det ordval vi valt och var ett genomgående
problem i prototypen. Rubriken ”Visa/Filtrera” förklarade inte intuitivt för användarna vad som fanns
under den fliken och måste därför omformuleras så att det skrivs på ett språk som användarna
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förstår och motsvarar deras förväntningar (Lipton 2007 s. 141-142). Våra användartester visade
också att majoriteten av användarna hade problem med formuleringar som ”maximera”,
”minimera”, ”visa”, ”göm” och ”ta bort”. Dessa måste även de bli mer intuitiva så att användarna
förstår dem direkt.
Förutom ordvalen förstod inte användarna vad olika funktioner påverkade. Detta var framförallt de
funktioner som låg i en rad ovanför tabellen så som ”maximera”, ”minimera”, ”visa”, ”göm”,
”alternativ beläggning” m.m. De användare som fastnade på detta under testerna fick förklarat för
sig att de påverkade tabellen vilket gjorde en del lite förvånade då det inte alls var vad de förväntade
sig. De förstod inte att dessa funktioner hörde ihop med tabellen. För att undvika detta i framtiden
behöver funktionerna grupperas visuellt för att användaren ska förstå hur de hänger ihop (Lipton
2007 s. 122). I prototypen var de redan fysiskt grupperade men det behöver bli ännu tydligare genom
någon form av inramning.
I och med att användarna inte förstod hur funktioner hängde ihop i prototypen fick vi även problem
med att användarna inte såg funktionen ”alternativ beläggning” som något som skulle användas då
konsulter beläggs. Då nya uppdrag skulle läggas till en konsult och dessa uppdrag skulle få en annan
beläggningsstatus än ”startklart” eller anges som en ”potentiell förlängning” letade användarna efter
dessa funktioner bland beläggningen i tabellen. Detta var ett genomgående problem då alla
användare tyckte att funktionerna för att göra detta var för långt bort från själva beläggningen.
Lipton (2007 s. 94) menar att användare förväntar sig att funktioner som hör ihop ska gå att finna på
samma plats. Vad vi kunde konstatera från detta var att vi måste rätta oss efter användarnas
förväntningar och flytta detaljer kring beläggning till den faktiska beläggningen.
I prototyp 2 har vi använt oss av ”pilar” för att visa att det finns mer information att hämta under
vissa rubriker. Detta såg vi som en konvention som de flesta borde känna till då det används på såväl
hemsidors menyer som i mappsystemet på Apple-produkter. Vi såg pilen som en semiotisk resurs
(Selander & Kress 2010 s. 52) i det västerländska samhället som vi kunde använda oss av då det
används i en stor bredd av produkter, men ungefär hälften av användarna hade problem med
innebörden av dessa pilar. De som däremot förstod deras betydelse såg dem som självklara vilket gör
att vi måste överväga hur vi ska visa denna symbol i den tredje prototypen.
Användartesterna uppmärksammade flera användbarhetsproblem som fanns med vår andra
prototyp. Vad som var viktigt för oss i detta skede var att urskilja vad som faktiskt är problem och vad
som är nytt för användarna och som de kan lära sig. En användare poängterade under testet att en
del fel hon gjorde skulle hon inte göra om en andra gång då hon lärt sig hur systemet fungerar vilket
är något vi också måste komma ihåg. Det nya BLP kommer att vara ett relativt komplext system i
jämförelse med det gamla BLP och kommer antagligen inte gå att kunna direkt utan en genomgång
av systemets funktioner, även om det är något som går att sträva mot. Så länge systemet åtminstone
är lätt att lära sig och lätt att komma ihåg hur det används så har vi lyckats uppfylla delar av de
kriterier som ställs på ett användbart system (Gulliksen & Göransson 2002 s. 66-67).
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6 P ROTOTYPER
Här beskrivs utformningen och funktionaliteten hos de tre prototyper som vi skapat
under arbetets gång. Skillnader mellan de olika prototyperna tas också upp.

6.1 P ROTOTYP 1
Inför det första prototyparbetet tog vi en del designbeslut som finns samlade i Appendix B.
Prototypen är gjord i Balsamiq vilket gör att prototypen är dynamisk.
I översiktsvyn (figur 158) syns till en början alla konsulter med nödvändigt information. Symbolerna
för att visa beläggning över 100 %, och för att visa underkonsulter, är placerade till höger över listan
med konsulter. Beläggningen är färgkodad beroende på status, dvs. underbelagd, fullbelagd, obelagd

Figur 158:
Översiktsvyn för
konsulter i
BLP2.

osv.

Konsulterna går att filtrera i olika kategorier och det syns hur man filtrerat genom ett statusfält under
filtreringskategorierna. Det går att välja att välja flera kategorier att filtrera efter så att man kan se
konsulter efter fler attribut, ex. konsultgrupp UVX (Appendix C) med beläggningsgrad 0-99 % 0-4
veckor framåt.
Då man vill jämföra konsulter bockas en ruta för framför konsulten och man väljer antingen ”Jämför
konsult” eller ”Detaljvy” för att se de markerade konsulterna. De två olika valen jämför konsulterna
på olika grader av detaljnivå beroende på hur mycket man vill se av konsultens uppdrag.
I detaljvyn går det att jämföra konsulternas uppdrag på en mer detaljerad nivå. Det går även att ange
om beläggningen för ett uppdrag är preliminär eller ej genom en enkel knapptryckning till vänster om
uppdraget. Här går även att lägga till nya uppdrag, där uppdragen väljs ur en befintlig lista. Det går
även att välja att se konsultens detaljerade information, vilket är all information som angavs då
konsulten lades till eller redigerades (Appendix C).
I översikten för uppdrag visas varje uppdrag med dess tillhörande information i en lista (se Appendix
C). Uppdragen går att filtrera efter en eller flera attribut, precis som konsulterna. Varje uppdrag går
sedan att expandera så att alla konsulter som är bemannade på uppdraget syns med deras respektive
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beläggning i uppdraget och den totala beläggningen (Appendix C). När företaget är expanderat går
det även att godkänna all preliminär beläggning för alla konsulter kopplade till uppdraget på en gång.

6.2 P ROTOTYP 2
De största skillnaderna mellan den första och andra prototypen är framförallt att de olika
filtreringsalternativen har lagts under en flik som döpts till ”Visa/Filtrera”, detaljvyn är helt borta och
finns nu under pilen intill respektive konsult samt att allt som hanterar någon form av administrering
av systemet nu har hamnat under en separat huvudflik döpt ”Administration” (Appendix C). Övriga
funktioner som antingen manipulerar vad som visas av listan eller ändrar i listan finns samlade i
anslutning till listans menyrad. Här finner man sorteringen av listan, ange beläggningsstatus, ta bort
uppdrag m.m.
Färgkodningen för beläggningen har vi i stort seätt valt att behålla som tidigare, dock är preliminära
beläggningar grå för inte sticka ut för mycket men ändå indikera att något är bokat. Det finns även
pilar i beläggningen som indikerar en potentiell förlängning av ett uppdrag.
Under fliken ”Visa/filtrera” går det att filtrera på uppdrag, konsultgrupp, kompetenser,
beläggningsgrad och beläggningsstatus. Det går att välja att filtrera på flera egenskaper samtidigt för
att få flera möjliga skärningar i hur listan över konsulter visas (figur 1622).

Figur 1622:
Visar filtreringsalternativ och
detaljer kring
konsulters
beläggning i
prototyp 2.

Detaljer i konsulters beläggning visar, som i första prototypen, de olika uppdrag som konsulten är
belagd på. I och med att detaljerna visas i samma vy som översikten behöver inte användaren
bläddra fram och tillbaka mellan olika vyer och därmed komma ihåg information mellan dessa
växlingar. Kommentarer för konsulten visas under den detaljerade beläggningen. För varje
kommentar finns ett slutdatum för dess giltighet men även detaljer om när kommentaren skrevs och
av vem.
Även i denna andra prototyp finns en översikt över alla uppdrag (se Appendix C). Även denna vy har
fler filtreringsalternativ under ”Visa/Filtrera”. Största skillnaden här mot den första prototypen är att
uppdragets beläggning finns med och där visas totala antalet timmar som är belagda i uppdraget för
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varje vecka. Det finns även en summering längst till höger i beläggningstabellen som visar totala
antalet timmar som är belagda i hela uppdraget.
Då ett uppdrags detaljer visas syns alla konsulter som är bemannade på uppdraget och deras
beläggning i uppdraget för varje vecka. Konsulterna i uppdragets detaljer är länkade till konsultvyn,
och vise versa, för att enkelt se kunna växla mellan de två vyerna. I uppdragets detaljer kan man
lägga till nya konsulter att bemanna uppdraget med.
Denna prototyp användartestades innan den tredje slutgiltiga prototypen skapades.

6.3 P ROTOTYP 3
Ändringar i tredje och slutgiltiga prototypen är gjorda efter det resultat som uppkom under
användartesterna av prototyp 2. Denna prototyp presenterades för Valtech torsdagen den 20
oktober 2011 och är den prototyp som vi lämnar till företaget för utveckling.

Figur 1724:
Översiktsvyn över
konsulter i tredje
prototypen

Skillnader i denna prototyp från prototyp 2 är att funktioner kring beläggning som tidigare låg i
anslutning till listan över konsulter nu är flyttade till själva beläggningen. Detta gjordes då
användarna intuitivt letade efter alla beläggningsfunktioner ibland beläggningen. Mer precist hur
detta ska gå till har vi inte visat i prototypen men tanken är att så fort en redigerbar ruta markeras
ska det gå att ange beläggningsstatus, potentiell förlängning m.m. Det ska även gå att kopiera
beläggning från en vecka till en annan genom kopiering eller dylikt.
Visuellt seätt är listan över konsulter väldigt lik prototyp 2 (figur 1724). Färgade fält har lagts till för
att ge en visuell markering av vilka funktioner som hör ihop. All sortering av listan sker dock genom
att klicka på de olika rubrikerna i listans menyrad. Som default är listan sorterad på namn men kan
även sorteras efter konsultgrupp, arbetsgrad samt belagd tid.
För att filtrera listan efter olika egenskaper kan användare antingen använda sig av sökfältet eller gå
in under fliken ”Avancerad sökning” (Appendix C). Sökfältet tillåter sökning av alla typer av attribut
som konsulterna har förutom kontaktinformation och dylikt, så som namn, kompetenser m.m.
”Avancerad sökning” har vi valt att ha med då användare helst hellre vill kunna navigera sig fram till
filtreringsalternativ hellre än att söka efter dem. Vi har valt att ha med sökfältet ändå just för att
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effektivisera framförallt säljprocessen för framförallt konsultbemannaren som gärna använder sig av
sökfält. Detaljerna kring konsulters beläggning har inte ändrats i denna prototyp då det fungerade
bra under användartesterna.

Översikten för uppdrag har inte ändrats markant efter användartesterna (Appendix C). Skillnaderna
som finns är de som även finns för konsulternas översikt dvs. sorteringen i menyraden, ”Avancerad
sökning” med flera filtreringsalternativ m.m.
Nytt för den tredje prototypen är en så kallad ”Min sida” (figur 1827). I prototypen är ”Min Sida”
riktad till självuppföljare och på sidan finns all information om den inloggade konsulten. Där finns
först den detaljerade beläggningen för konsulten med också all information om konsulten, så som
kontaktinformation. Här finns även ett flöde med ändringshistorik som underlättar för
självuppföljaren att spåra förändringar i sin egen beläggning.

Figur 1827:
Konsultens ”Min
sida” med all
information om
konsulten
samlad.
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7 D ISKUSSION
Här diskuterar vi vårt resultat utifrån våra frågeställningar.

Som användbarhetsdesigners under detta arbete har det varit en utmaning för oss att kontinuerligt
anpassa oss efter användarna, kontexten och arbetsprocesser kring BLP. Vi trodde till en början att vi
hade en relativt klar bild av dessa tre områden och lade upp arbetet efter detta. Vad som visade sig
tidigt var dock att vi fick göra som Löwgren och Stolterman (2004 s. 12, 102) beskriver och utveckla
designprocessen beroende på situationen. Då vi under arbetets gång märkte att både vår bild av
användarna, kontexten och de interna arbetsprocesserna förändrades fick vi ändra vår egen
designprocess, vilket vi gjorde genom införandet av agila metoder så som user stories, product
backlog och användarroller.
Under vårt arbete har vi upptäckt att vår syn på användarnas behov speglats av vår syn på
användarna. Så som Gulliksen och Göransson (2002 s. 74-75) förespråkar genomförde vi inledningsvis
en användaranalys med hjälp av observationer för att ta reda på vilka användarna var. Vi fokuserades
vårt arbete kring målgrupper, vilket är den organisatoriska uppdelning som finns på företaget, och
vilka egenskaper, behov och förutsättningar dessa målgrupper har. Vad vi uppmärksammade tidigt
under intervjuerna var dock att denna uppdelning gjorde att sorteringen av användarnas behov och
prioriteringen av dessa blev skev. Funktioner som prioriterades högt varierade stort i omfång inom
målgrupperna och det rådde delade meningar om denna prioritering. Löwgren och Stolterman (2004
s. 49) beskriver att det är viktigt att kontinuerligt undersöka vilka användarna är för att se om det
skett någon förändring, så för att undersöka om vår bild av användarna var korrekt utvecklade vi vår
användaranalys genom fortsatta intervjuer och en workshop. Detta resulterade i att vi, istället för
målgrupper, delade in användarna i användarroller. Detta innebar att användarna delas upp i roller
efter hur de använder systemet och vad de har för mål med användandet av det istället för en
organisatorisk uppdelning. Efter att användarrollerna skapats för BLP blev det direkt mer tydligt vilket
fokus en användarroll har och vilka funktioner en användarroll prioriterar högst, då användarna var
ense inom användarrollen till skillnad från då användarna var indelade efter målgrupper. Cohn (2004
s. 31-36) förklarar att man genom att använda användarroller kommer närmare användarna och
deras sätt att tänka men även att man får möjlighet att i större utsträckning diskutera användarna
och deras situation. I bytet från att ha hanterat användarna som målgrupper till att övergå till
användarroller var det just detta som vi upplevde. Det blev tydligare för oss vilken roll det var som
hade ett specifikt behov, vilka behov som var viktiga för olika användarroller och vi kände därmed att
vi hade större insikt i om vilka användarna är var och vilka faktorer som påverkar användarna och
deras situation. Användarrollerna blev ett stöd i vårt arbete att prioritera funktioner, hur vi arbetade
med vår prototyp och hjälpte oss att få en djupare och mer tydlig bild av användarna.
Under arbetet har vi haft en kontinuerligt pågående uppgiftsanalys och för varje arbetsmetod har vi
lärt oss mer och mer om användarnas behov. Gulliksen & Göransson (2002 s. 168) beskriver att en
användarcentrerad designprocess måste bestå av analys av behov och användarsituation, utformning
och utvärdering vilket för vår del har varit kärnan i hur vårt arbete fortgått. Genom att utgå från
iterationer med moment som undersökning av användarna och deras behov, prototyparbete och
utvärderingar har vi kunnat fortsätta och utveckla vår uppgiftsanalys genom alla arbetsmetoder och
under alla iterationer (jmf Löwgren & Stolterman 2004 s. 87).

59

Vårt resultat från den första iterationen var begränsad då den heuristiska utvärderingen framförallt
fokuserade på användbarhetsproblem, men var effektiv för att finna dessa problem, (jmf Nielsen
2004a) och observationerna gav inte en så personlig bild av användarna. Observationerna gav en
inblick i användarnas arbetsprocesser som de inte själva tänkte på att de genomförde,e, vilket Preece
m.fl. (2002 s. 365-368) förklarar som en av fördelarna med att genomföra observationer. Ett exempel
på detta varr., t.ex . att de använde sig av webbläsarens inbyggda sökmotor för att söka i systemet. ,
vilket Preece m.fl. (2002 s. 365-368) förklarar som en av fördelarna med att genomföra
observationer. Detta var ett användbart resultat som inte dök upp under varken intervjuer eller
workshop under det senare arbetet men som bekräftades under användartesterna. Även om vi fick
en bra grundbild av användarnas behov under den första iterationen var vi begränsade av vår
avsaknad av återkoppling från användarna och det faktum att vi under den första iterationen inte
kunnat observera en av målgrupperna alls. Detta åtgärdades under intervjuerna då vi även fick en
tydlig bild av denna målgrupp vilket gav en helt ny synvinkel på systemet. En tydlig skillnad under den
andra iterationen var att fokus under och efter intervjuerna inte enbart handlade om behov.
Användarna beskrev ofta användningssituationer då de förklarade särskilda behov och det blev
tydligt vilken stor vikt kontexten och användningssituationen har för att ett behov ska gå att uppfylla
på ett tillfredsställande sätt (jmf Selander & Kress 2010 s. 66). Detta var något vi fick förhålla oss och
ta hänsyn till i det fortsatta arbetet med bland annat prototyper och i kontakt med användarna (jmf
Löwgren & Stolterman 2004 s. 8-9).
Steget mellan intervjuer och workshop var däremot inte lika stort. Behoven från intervjuerna
bekräftades under workshopen och hur de prioriterades framkom även tydligt. De diskussioner som
uppstod mellan användarna på workshopen gav oss ett nytt perspektiv på användarnas behov
snarare än att vi fann några nya. Prioriteringen som vi gjorde utifrån intervjuernas resultat skiljde sig
dock från den prioritering som användarna inom varje användarroll genomförde under workshopen,
vilket var oväntat. Detta tror vi framförallt beror på att användarna fick diskutera igenom funktioner
med varandra och därmed kunde sätta det i ett större perspektiv tillsammans med andra inom
samma användarroll. En viktig del i det fortsatta arbetet efter workshopen var att reflektera över hur
användarna hade argumenterat med varandra om olika behov. Det var en stor lärdom att se hur
skillnader i åsikter kom upp och reddes ut av användarna själva (jmf Eliasson & Larsson 2006 s. 25).
Under användartesterna fick användarna testa konkreta lösningar på en del av de behov som de
tidigare uttryckt. Det blev då tydligt för oss hur användarna vill att olika funktioner ska fungera
genom att de tänkte högt under testerna (jmf Preece m.fl. 2002 s. 365-367). Flera
användbarhetsproblem uppmärksammades under användartesterna och det gällde då såväl ordval,
placering av funktionalitet och information samt flöden i arbetsprocessen m.m. Den största
skillnaden i vår syn på användarnas behov efter användartesterna var att behov inte är så
enkelspåriga som de först kan verka. Användarna har under tidigare moment förklarat behov men
som de sedan beskrev mycket mer detaljerat då de fick lösningar att ta ställning till. Då användarna
kunde utforska våra lösningar blev det tydligare för dem själva vilka behov de har och de kunde
tydligare reflektera och förklara för oss vad de vill ha ut av systemet (jmf Preece m.fl. 2002 s. 240241, Gulliksen & Göransson 2002 s. 243). Svårigheterna i detta skede var dock att särskilja på vad
som behöver designas om och vad användarna kan lära sig använda. För funktioner som inte hade
egentliga användbarhetsproblem, men inte var intuitiva från start, fokuserade vi på att de skulle vara
”Lätta att lära” (jmf Preece m.fl. 2002 s. 14-17, Gulliksen & Göransson 2002 s. 66-67). Vi tog detta
beslut för att kunna behålla komplex funktionalitet men ändå skapa ett användbart system som
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uppfyller målen och syftet med systemet samt tillgodoser användarnas behov. Så länge systemet
sedan vaär lätt att komma ihåg hur det användes, för att det var lätt att lära sig, menar Gulliksen och
Göransson (2002 s. 66-67) att manvi lyckats åstadkomma ett användbart system.
Under användartesterna framkom även fler behov hos användarna som de inte tänkt på tidigare.
Genom hela arbetet hade vi tagit hänsyn till användningssituationer, kontexten och arbetsprocesser
som systemet ska stödja men då användarna fick se en konkret prototyp blev prototypen en sorts
inspirationskälla för vad systemet skulle kunna göra i framtiden. Istället för att systemet skulle stödja
de redan befintliga processerna såg vi hur användarna istället passade på att förändra sina interna
processer till det bättre då deras stödsystem för bemanning utvecklades och blev mer användbart.
Selander och Kress (2010 s. 22) beskriver just detta, att även vid omdesign av ett befintligt system så
kommer designen påverka hur användare agerar i olika situationer och få dem att använda system på
ett helt nytt sätt. Det var precis vad vi upplevde då användarna för första gången fick använda
systemet.
För att avslutningsvis kunna prioritera och begränsa vilka behov som var viktigast att utveckla i en
slutgiltig prototyp utgick vi från de övergripande mål som vi fann med BLP (BLP ska stödja
bemanningsprocessen, säljprocessen samt underlätta kommunikation) samt användarrollernas
inbördes prioritering och deras mest prioriterade behov. Genom att koncentrera oss på dessa mål
och begränsa vårt fokus menar Selander och Kress (2010 s. 69-70) att det är större chans att lärande
och kommunikation uppstår i användarnas interaktion med systemet. Denna begränsning gjorde vi
inte under den första och andra iterationen men under den tredje och då med hjälp av införandet av
användarroller och user stories. User stories prioriterade vi utifrån workshopen och valde sedan
endast att skapa en prototyp av de user stories med högst prioritering och som dessutom inte
innehöllbar administrativa funktioner. Den största skillnaden i vårt sätt att arbeta då vi begränsade
oss på detta sätt blev att vi kunde koncentrera oss på användarnas behov kring olika funktioner på
ett mer detaljerat sätt och vi hade mer tid att tänka igenom hur användningssituationer såg ut då en
funktion användes.
Det framkom under såväl intervjuerna, workshopen som användartesterna att systemet måste vara
snabbt, överblickbart och enkelt för att det ska vara användbart för Valtech som företag och
användas i den utsträckning som är nödvändigt. Som deltagande observatörer menar Preece m.fl.
(2002 s. 363) att man får bättre insikt i kontexten där ett system används vilket vi observerade under
våra deltagande observationer då vi som observatörer fick en inblick i hur arbetet kring systemet
fungerar men även hur mycket tid som läggs på olika funktioner och uppgifter. Det gav oss en bild av
användarnas situation som har varit av stor vikt för oss att vi ta hänsyn till i vårt arbete. Vi kan inte
bara koncentrera oss på användarens bakgrund, kunskaper m.m. utan även den omgivande
kontexten och användarsituationen som systemet ska användas i (jmf Gulliksen & Göransson 2002 s.
41, ISO 9241-11 1998). Med detta i åtanke har det varit viktigt under utformningen av prototyperna
att det endast varit nödvändig funktionalitet som tagits med, och inte allt. Dessutom prioriterade en
del av användarna att systemet skulle vara enkelt och att de inte ville behöva mata in information i
BLP som ändå finns någon annanstans. För att då kunna behålla systemets fulla funktionalitet men
ändå behålla det aktuellt och undvika dubbelinmatning synkroniseras information med andra interna
system. Detta minskar arbetsbördan för användarna.

61

Det måste vara tydligt i BLP att allt som hör ihop även gör det visuellt och funktionellt. Det är dels
funktioner som visuellt ska grupperas så att användarna förstår hur de hänger ihop men även ordval
som för användaren beskriver handlingen som ska utföras (jmf Lipton 2007 s. 17, 122). Användare vill
även se vissa funktioner direkt. Då systemet ska vara snabbt behöver de komma åt dessa funktioner
med en gång och inte behöva leta efter dem. Det är ett övervägande vi har fått göra som
interaktionsdesigners att prioritera vad som ska synas och inte synas så att systemet och
informationen inte blir övermäktig (jmf Lipton 2007 s. 16, 25). Det är också viktigt att inte bli bunden
i en typ av lösning utan våga gruppera funktioner på fler sätt än genom inramning. För att
information i ett system ska vara intuitivt att ta till sig lägger Lipton (2007 s. 18,118) stor Vvikten vid
att manav att inte bara ramar in funktioner som hör ihop utan även visuellt visar att de hör ihop
lägger Lipton (2007 s. 18,118) stor vikt vid för information i ett system ska vara intuitivt. För oss har
detta varit tydligast för alla funktioner kring konsulters beläggning. Dessa funktioner flyttades ner till
den faktiska beläggning i den slutgiltiga prototypen då det var just denna placering som användarna
förväntade sig under användartesterna. För att systemet ska vara användbart krävs även att det
motsvarar användarnas förväntningar med det, och då inte bara vad det gäller funktionalitet utan
även innehåll, placeringar av funktioner m.m. (Lipton 2007 s. 26, 141-142).
De arbetsmetoder vi har använt i vårt arbete har vi valt då de har passat under rådande
omständigheter på företaget. Inledningsvis valde vi bort bland annat enkät som metod då vi inte
tyckte det behövdes i vår utvecklingsprocess. Vi hade gott om tid och stor tillgång till användare
vilket gjorde att vi kunde genomföra flertalet intervjuer och en workshop. Om tiden hade varit mer
begränsad eller om vi hade haft det svårt att få tag i användare hade enkäter varit ett bra alternativ
för att få respons från den stora mängden användare. Denna typ av ställningstaganden gjorde vi
kontinuerligt under arbetet och beror på faktorer kring projektet så som tid, möjligheten att träffa
användare, företagets struktur, nyttan med systemet m.m. Selander och Kress (2010 s. 20-21)
förklarar att faktorer som dessa påverkar hur system utformas men att system som färdig produkt
även påverkar arbetsprocesser och socialt samspel kring dess användande. Just för att anpassa oss
efter hur Valtech arbetar som företag valde vi att använda oss av metoder inom agil
systemutveckling så som user stories och product backlog. Men även då vi valt passande metoder var
det också nödvändigt för oss att räkna in det faktum att Valtech själva, utifrån det nya systemet,
måste skapa nya rutiner för hur systemet ska användas. Detta gav oss insikten att vi inte bara kunde
fokusera på användarna utan även på deras dagliga arbetsprocesser, och hur dessa påverkar såväl
produktens utformning som implementationen av BLP2.
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8 S LUTSATS
Här besvaras våra frågeställningar.

8.1 S YNEN PÅ ANVÄNDARNAS BEHOV
Vår syn på användarnas behov har utvecklats allt eftersom vi har använt oss av flera metoder. Olika
metoder har gett oss olika vinklar på resultatet även om en ny metod inte alltid har resulterat i att vi
funnit fler behov. Av de metoder vi har använt oss av har vi fått den absolut bästa bilden av
användarna och användarnas behov då synen på vilka användarna var gick ifrån den organisatoriska
uppdelningen på företaget till att dela upp användarna i deras mål med användandet, vilket vi gjorde
genom användarroller. Användarrollerna var det som fick oss att ta det största steget mot den
verkliga behovsbilden. För djupare förståelse var det dock kombinationen av användarroller och
ytterligare metoder, där användarrollerna togs i beaktande, som gav oss bredare insikt kring
behoven. Exempel på sådana metoder var då användarna diskuterade behoven inom
användarrollerna i workshopen eller då användarna kom till insikt kring sina egna behov då de fick
konkreta lösningsförslag i användartesterna. Slutsatsen är att synen på användarnas behov utvecklas
allt eftersom man genomför nya metoder och att vi genom genomförandet av en iterativ
behovsanalys med olika typer av metoder, där användarna och deras mål med användandet var i
fokus, fick tydligast bild av användarnas behov. Metoder utan användare ger en skev bild av
verkligheten men kan vara bra komplement till metoder som involverar användare även om vi inte
rekommenderar att de är helt fristående.

8.2 D ESIGN
Utifrån BLP som system och användarnas behov har det framgått att BLP måste vara enkelt, snabbt
och överblickbart. Detta är tre övergripande mål som för användarna har varit oerhört viktiga att BLP
ska uppfylla för att de ska tycka att BLP är användbart. Det är framförallt enkelheten och
överblickbarheten som har legat i fokus i designen. Enkelheten har påverkat våra prototyper på så
sätt att vi har omprioriterat och flyttat funktioner för att användarna inte ska känna att BLP är
övermäktigt. För att ge en känsla av att BLP är överblickbart har vi valt att ha funktioner där de
används och inte alltid synliga från början för att ge en ren och översiktlig syn över bemanningsläget.
För att BLP ska vara användbart har designen dels handlat om att uppfylla de mål som vi nämner
ovan men för att designen ska vara ett verktyg för att skapa ett användbart system har vi också lagt
fokus på att uppfylla användarnas förväntningar med systemet, genom både funktionalitet,
information samt visuell presentation. Med detta menar vi att vi har anpassat oss efter de
kringliggande processerna och kontexten vari användarna arbetar. Vi har med de funktioner som
användarna förväntar sig kunna använda i ett system som BLP2, presenteratr information som
motsvarar hur och i vilken kontext de arbetar samt presenteratr både funktioner och information på
ett sätt som gör att de direkt förstår hur de ska gå tillväga. Mål och förväntningar varierar helt
beroende på vad som utvecklas och vilka designmoment som är viktiga för olika system är det därför
av största vikt att man som interaktionsdesigner tar reda på från början för att designen ska kunna bli
ett hjälpmedel för att skapa ett användbart system.

8.3 A RBETSMETODER
Oavsett vilka metoder man väljer att använda i sitt arbete är det en fördel att använda sig av flera
metoder då de ger olika infallsvinklar, och därmed olika typer av resultat. Sammanvägningen av
dessa resultat ger en mer komplex och utförlig bild av användarna, deras behov, förutsättningar,
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kontext m.m. vilket är en fördel för att ett system ska utvecklas så att det blir användbart. Metoder
som vi anser behöver finnas med i en utvecklingsprocess användas är sådana som innebär direkt
kontakt med användare och som fångar användarens behov och vilka användarna är, men även
sådana som testar om användarnas behov är uppfyllda. Dessa metoder fokuserar helt på användaren
och dess upplevelse men det är viktigt att även ta hänsyn till affärsnyttan med ett nytt system vilket
vi tagit hänsyn till i vårt arbete gentemot Valtech men inte i denna frågeställning.

8.4 Rekommendationer
Vi rekommenderar att då man ska genomföra en användbarhetsstudie, och ta fram ett nytt system,
har så stor bredd som möjligt, och som projektet tillåter, i sitt val av arbetsmetoder för att få en så
djup och nyanserad bild av användarna och deras behov som möjligt. Metoderna behöver inte
nödvändigtvis alla nödvändigtvis inte involvera användarna direkt men en förutsättning för att
arbetet ska bli lyckat är att man alltid har användarna i åtanke under hela arbetsprocessen. En del i
detta arbete är då att, så tidigt som möjligt, ta reda på faktorer som mål, förväntningar och
designmoment då det är faktorer som dessa som senare till största del kommer att påverka hur
användarna upplever det nya systemet. En förutsättning är då också att under hela arbetets gång
revidera dessa faktorer allt eftersom nya metoder genomförs så att de alltid är aktuella och
överensstämmer med användarnas syn på dem.
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A PPENDIX
A. H EURISTISK UTVÄRDERING
Formulär
Heuristiker

Beskrivning

Synlig systemstatus

Användaren ska hållas uppdaterad
och informerad om vad som händer
dvs. ge feedback.

Matchning mellan
systemet och
omvärlden

Ord, fraser och koncept som
används ska motsvara det språk som
användaren använder, vara logiskt
och följa konventioner
Tillåta att användaren kan ångra sig
om misstag görs.
Systemet ska vara konsekvent så att
användaren inte blandar ihop
funktioner, situationer och ord för
att det används för flera olika saker.
Genom att t.ex. låta användaren
konfirmera redigeringar innan de
sker.
Användaren skall inte behöva
komma ihåg information mellan
olika dialogfönster och instruktioner
ska alltid vara lätt att nå.

Användarkontroll
och frihet
Konsekvens &
standard
Förebygga fel

Igenkänning istället
för kom-ihåg
Flexibilitet och
effektivitet i
användning

Estetisk &
minimalistisk
design
Hjälp användare
känna igen,
diagnostisera och
komma tillbaka
från fel
Hjälp &
dokumentation

Utvärderingsresultat

Ingen onödig information
Felmeddelanden ska skrivas i
klartext och ge lösningsförslag.
Ska finnas
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Bilder

Figur XX19: Detaljvyn för enskild konsult.

Figur 20XX: Formuläret för redigering av konsult i BLP. Att lägga till konsult görs
i ett likadant formulär.

Figur 21XX: Underhållsvyn för
konsultgrupper.
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B. D ESIGNBESLUT INFÖR FÖRSTA PROTOTYPEN
Här presenteras de designbeslut vi tog efter våra första undersökningar innan den
första prototypen.

Innan vi påbörjade arbetet med den första prototypen gick vi igenom den heuristiska
undersökningen, deltagande observationerna samt studien av interna dokument. Utifrån våra
resultat tog vi designbeslut som vi sedan använde i prototyparbetet.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En viktig förändring i BLP2 är att det ska registrera vem som är inloggad i systemet. Detta kan
lösa flera behov som användarna har där de vill veta vem som gjort ändringar m.m.
Då konsulter läggs till ska användaren fylla i ett formulär med all nödvändig information om
konsulten. Om konsulten är underkonsult ska detta anges i formuläret.
Uppdrag ska gå att lägga till genom ett formulär. I formuläret ska det anges information så som
kundansvarig och uppdragstyp m.m.
Det ska finnas en översiktsvy, där konsulters totala beläggning per vecka syns. Detta för att
beläggningen ska bli överblickbar och information ska gå att se snabbt.
Konsulterna ska gå att filtrera efter flera kategorier, så som konsultgrupp, konsultchef,
kompetenser, beläggningsgrad m.m. För att det smidigt ska gå att finna en konsult som passar
för ett uppdrag och möjliggöra att det går att manipulera listan med konsulter efter vad man som
användare är intresserad av att se.
Det ska gå att jämföra två eller flera konsulter med varandra för att förenkla för att se vilken
konsult som bäst passar till ett uppdrag och kunna jämföra olika konsulters beläggning.
Möjligheten att se överbeläggning, underkonsulter samt beläggningen i procent är funktioner
som inte alla är överens om och det ska därför gå att välja vad av detta som man vill se. Systemet
ska komma ihåg det till nästa gång man loggar in så det sparas för varje användare.
Det ska gå att se om och när en konsult har ändrats och dessutom av vem, för att öka
spårbarheten i systemet då ändringar görs.
Ytterligare information om konsulten ska gå att finna i detaljvyn för respektive konsult.
I detaljvyn ska den detaljerade beläggningen finnas med alla konsultens uppdrag och deras
beläggning vecka för vecka.
Information om konsulten, så som kontaktuppgifter och kompetenser, ska finnas under en dold
flik i detaljvyn för att minska mängden information som visas direkt.
Det ska gå att skriva kommentarer till varje konsult.
Preliminär beläggning ska gå att ange och tas bort med en knapp in till varje uppdrags och dess
beläggning.
Det ska finnas en översiktsvy för alla uppdrag för att ge en bättre översikt över vilka uppdrag som
finns.
Uppdragen i uppdragsvyn ska gå att sortera på kundansvarig, uppdragsansvarig, typ av uppdrag.
Om det finns flera preliminära beläggningar i ett uppdrag ska alla dessa gå att godkänna på en
gång för att minimera mängden arbete.
När en ändring sker i ett uppdrag ska detta visas i översikten över uppdrag för att
uppmärksamma användarna på att detta har skett
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C. B ILDER P ROTOTYPER

Figur 22XX:
Översiktsvyn för
konsulter där
konsulter har
sållats ut genom
funktionen
Jämför
beläggning.

Figur 23XX:
Formuläret för
att Lägga till
konsult.

Figur 24XX:
Detaljvyn över
konsulter. Här
visas även listan
över uppdrag när
man ska lägga till
nytt uppdrag till
en konsult.
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Figur 25XX:
Översiktsvyn för
uppdrag i BLP2.

Figur 26XX:
Formuläret för
att Lägga till
uppdrag.

Figur 273:
Översiktsvyn över
uppdrag i
prototyp 2. Visar
även detaljer i ett
uppdrags
beläggning.
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Figur 2819:
Detaljvyn för
konsulter där
konsultens
information visas.

Figur 290:
Översiktsvyn för
uppdrag som är
filtrerad och
expanderad.

Figur 3021:
Översiktsvyn över
konsulter i
prototyp 2
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Figur 3125:
Konsultvyn där
avancerad
sökning samt
detaljer i
konsulters
beläggning visas

Figur 3226:
Översiktsvyn för
uppdrag.
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D. I NTERVJU
Namn (Frivilligt):
Datum:
Ålder:
Antal år på Valtech:
Syfte

Tid:
Befattning:

Syftet med denna intervju är att ta reda på hur BLP används och dessutom reda ut vilka behov och
mål som finns med BLP.
Valtech och det dagliga arbetet
1. Vad är din roll på Valtech?
1.1. Vad innebär det?
2. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
3. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
4. Hur bra anser du att din datorvana är?
5. Hur skulle du beskriva Valtech? Som företag?
5.1. Hur skulle du beskriva att Valtech är organiserat?
5.1.1.Hierarkiskt?
6. Hur fungerar arbetet och arbetsfördelningen på Valtech?
6.1. Vem gör vad? I samarbete med vem?
Bemanningsprocessen
7. Hur delaktig är du i bemanningsprocessen?
8. Hur går bemanningsprocessen till?
8.1. Vilka moment finns i bemanningsprocessen?
8.2. Hur sker bemanningen utanför sälj- och bemanningsmötena?
Arbetet med BLP
9. Hur ofta använder du dig av BLP?
10. På vilket sätt använder du dig av BLP?
11. Vilken nytta har du av systemet i sin helhet?
11.1.
Varför använder du dig av systemet?
12. Hur tycker du att BLP fungerar i sin helhet?
13. Vilka delar av BLP använder du allra flitigast?
13.1.
Hur använder du dessa?
13.2.
Finns det något du tycker fungerar bra?
13.3.
Finns det några funktioner som du känner bör finnas kvar (men kanske utvecklas?)
även i det nya BLP?
13.4.
Finns det något du tycker borde förändras?
13.5.
Vad frustrerar dig mest i BLP idag?
14. Vilka funktioner saknar du i BLP idag?
15. Vilken information saknar du i BLP idag?
74

16.
17.
18.
19.

15.1.
Varför?
Finns det någon överflödig information i BLP?
16.1.
Varför är den överflödig?
Idag kan alla redigera i BLP, hur ser du på det?
17.1.
Bör det vara så i fortsättningen?
Vad anser du om konventionen med 9:orna?
Tycker du att beläggningen ska visas i % eller timmar?
19.1.
Varför?

Andra system
20. Finns det några system som du använder idag förutom BLP i bemanningsprocessen?
20.1.
Vilka?
21. Vilka andra system används på Valtech i övrigt?
22. Finns det funktioner i dessa system som istället borde finnas i BLP?
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E. W ORKSHOP
2011-09-06 9.00 – 12.00

Planering
9.00 – 9.15

Introduktion

9.15 – 9.45

Presentation av våra resultat

9.45 – 10.15 Moment 1 - Komplettering och brainstorming
10.15 – 10.30 Rast/Fika
10.30 – 11.15 Moment 2 - Gruppering i user roles/användarroller
11.15 – 11.30 Moment 3 - Skissa
11.30 – 12.00 Presentation och diskussion av Skiss
9.00 – 9.15 Introduktion
Introduktion och presentation av syfte och resultat samt agendan för dagen. Visas på PowerPoint för
att skapa struktur.
Syfte
Syftet med workshopen är att förankra det vi fått reda på i intervjuerna och hjälpa oss att gå vidare i
vårt arbete till nästa steg där vi ska göra en prototyp.
Resultat
Efter Workshopen vill vi ha ett utkast till user roles/användarroller som vi kan använda i det fortsatta
arbetet. Även ha fått förslag på idéer som vi kan använda i vår utformning av prototypen.
9.15 – 9.45 Presentation av våra resultat
Presentation av resultatet från våra intervjuer av målgruppernas användning av BLP, både idag och i
framtiden. Både vad man gör och vad man vill kunna göra. Idéer om behov för varje målgrupp.
Sätter upp lappar som motsvarar respektive målgrupps behov och vad de vill kunna göra.
De övergripande processer som BLP ska stödja och/eller effektivisera är bemanningsprocessen,
säljprocessen samt underlätta kommunikationen mellan konsulter och KC/AU.
9.45 – 10.15 Moment 1 - Komplettering och brainstorming
Deltagarna får komplettera och diskutera de olika målgruppernas användning tills alla känner sig
nöjda. De får utgå från den egna målgruppen och bygga på. Efter detta är klart får deltagarna från de
olika målgrupperna presentera vilka ändringar de har gjort och varför.
10.30 – 11.15 Moment 2 - Gruppering i user roles/användarroller
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Skillnaden mellan user roles/användarroller och målgrupper presenteras genom att visa en bild för
användarroller. Detta för att underlätta det fortsatta arbetet.
Deltagarna får sedan i uppgift att genom diskussion och brainstorming sortera om bland de olika
korten med ”vad man gör” och ”vad man vill göra” i BLP i övergripande användningsroller. Vi kan låta
omgrupperingen först ske genom grupperingar av arbetssysslor. Efter att grupperingen är klar får
deltagarna brainstorma på namn på de olika grupperna som uppstått. Diskussion av grupperna och
ge varje gruppering ett namn. Man kan ringa in gruppen och skriv upp namnet.
11.15 – 11.30 Moment 3 - Skissa
När användarrollerna är klarlagda får deltagarna skissa sitt dröm-BLP utifrån den användarroll som
passar in på dem bäst.
11.30 – 12.00 Presentation och diskussion av Skiss
Deltagarna får i mindre grupper eller hel grupp presentera sina skisser och om det finns tid så
diskuterar vi dem också.
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F. B ACKLOGG
Den fullständiga product backlog som skapades och användes under projektet, totalt 6
sidor.

Epic
Kunna
belägga

Tema
Planera
uppdrag
övergripande

Prio
1

#
1

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande
Planera
uppdrag
övergripande

1

2

2

3

Som en …
konsultbemannare
, gruppuppföljare,
säljplanerare,
projektplanerare
konsultbemannare
, självuppföljare,
gruppuppföljare
säljplanerare

Planera
uppdrag
övergripande
Planera
uppdrag
övergripande
Egna behov
och eget
arbete

2

4

säljplanerare

3

5

ange hur sannolik en
beläggning är

3

6

konsultbemannare
, säljplanerare,
projektplanerare
självuppföljare

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande

3

7

konsultbemannare

jämföra uppdrag
med konsulter och
vise versa

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande

3

8

konsultbemannare
, gruppuppföljare,
projektplanerare

se vad konsulten vill
arbeta med

Kunna
belägga

följa upp
bemannade
uppdrag

3

9

konsultbemannare
, säljplanerare

Få
översikt

Planera
projekt i
detalj

3

10

projektplanerare

få en notis om en
preliminär
beläggning är nära
förestående i tid
se det totala antalet
timmar som är
belagda i ett
projekt/uppdrag

Kunna
belägga

Kunna
belägga
Kunna
belägga
Få
översikt
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vill jag kunna…
belägga konsulter

för att…
kunna bemanna
och planera
uppdrag

se detaljer i
konsulters
beläggning
godkänna preliminär
beläggning (för
uppdrag, en konsult,
hela konsultens
beläggning, ett
uppdrags hela
beläggning)
se konsultens
arbetsgrad

kunna bemanna
uppdrag mer
detaljerat
projektet
kommer bli av

skriva in vad den vill
arbeta med i
framtiden

veta hur mycket
tid som finns att
disponera
kunna planera
sälj och
bemanning
kunna delge
den typen av
information till
bemanningsans
variga
lättare kunna
planera in
konsulter i
tilltänkta
uppdrag
kunna veta om
konsulten
passar för ett
uppdrag
kunna reda ut
om
beläggningen
gäller eller ej
veta hur mycket
tid som är
planerad i
projektet och
kunna jämföra
med offert eller
dylikt

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande

3

11

konsultbemannare
, säljplanerare,
projektplanerare

ange start- och
slutdatum för ett
uppdrag

Kunna
belägga

följa upp
bemannade
uppdrag

3

12

konsultbemannare

se om ett uppdrag
kan bli förlängt

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande
Egna behov
och eget
arbete
Rätt konsult
för ett
uppdrag

4

13

ange ett uppdrags
omfattning

5

14

konsultbemannare
, säljplanerare,
projektplanerare
självuppföljare

1

15

konsultbemannare
, gruppuppföljare,
projektplanerare,
säjplanerare

Få
översikt

Konsulter
som behöver
bemannas

1

16

gruppuppföljare

jämföra specifika
konsulters
beläggning (både
totala och
detaljerade)
se konsulters
beläggning per
vecka

Få
översikt

Konsulter
som behöver
bemannas

1

17

konsultbemannare
, säljplanerare,
gruppuppföljare,
projektplanerare

se en översikt över
bemanningsläget
och konsulters
beläggning

Få
översikt

Rätt konsult
för ett
uppdrag
Planera
projekt i
detalj

2

18

konsultbemannare
, säljplanerare

filtrera konsulterna
på konsultgrupper

2

19

projektplanerare

filtrera konsulter
efter uppdrag de är
med i

Få
översikt

Konsulter
som behöver
bemannas

2

20

säljplanerare,
konsultbemannare

se minst belagda
konsulter under en
viss tidsperiod, dvs.
tillgängliga konsulter

Få
översikt

Rätt konsult
för ett
uppdrag
Gruppens
behov och
mål

2

21

2

22

konsultbemannare
, projektplanerare,
säljplanerare
självuppföljare

filtrera/sortera på
konsulters
kompetens
se vem som skrivit
kommentar

Gruppens
behov och
mål

2

23

projektplanerare

se röda dagar för
varje vecka

Kunna
belägga
Få
översikt

Få
översikt

Få
översikt
Få
översikt
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planera in den egna
semestern i BLP

kunna
underlätta för
senare
bemanning
kunna hitta
lediga konsulter
och underlätta
bemanning
veta hur mycket
tid som ska
beläggas
på så sätt
disponera över
den egna tiden
kunna se
skillnader
mellan dem och
underlätta
beläggning
veta hur mycket
konsulten
arbetar i
uppdrag
få en bild över
hur stor
beläggningen är
för alla
konsulter
veta vem som
tillhör vilken
konsultgrupp
hålla reda på
vilka konsulter
som arbetar i
vilka uppdrag
se vilka
konsulter och
kompetenser
som är mest
akuta att
belägga
lättare finna
rätt konsult till
rätt uppdrag
veta vem man
ska diskutera
kommentaren
med
kunna ha ett
grepp om hur
mycket

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande

2

24

konsultbemannare
, säljplanerare

kommentera en
konsults beläggning

Få
översikt

Rätt konsult
för ett
uppdrag
Gruppens
behov och
mål

2

25

konsultbemannare

se kommentarers
giltighetstid

2

26

gruppuppföljare,
projektplanerare,
självuppföljare

få en notis då
konsults beläggning
ändras, både en viss
grupp och egen
beläggning

Få
översikt

Översikt över
konsulter och
uppdrag

2

27

gruppuppföljare

se en överblick över
alla uppdrag och
deras beläggning

Få
översikt

Översikt över
konsulter och
uppdrag
Gruppens
behov och
mål

2

28

säljplanerare

se beläggningen per
vecka

2

29

gruppuppföljare,
självuppföljare

se överbeläggning

Få
översikt

Gruppens
behov och
mål

3

30

självuppföljare

se ändringshistorik
för konsulters
beläggning

Få
översikt

Planera
projekt i
detalj

3

31

gruppuppföljare,
självuppföljare

se vem som är
kundansvarig för ett
uppdrag

Få
översikt

Egna behov
och eget
arbete

3

33

självuppföljare

se den egna
beläggningen först

Få
översikt

Konsulter
som behöver
bemannas

3

34

säljplanerare

se om och vilka
konsulter som vill
rotera till ett annat
uppdrag

Få
översikt

Egna behov
och eget

3

35

självuppföljare

få notis om
informationen i den

Få
översikt

Få
översikt
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arbetstid det
finns varje
vecka
informera om
kommande
händelser som
påverkar
beläggningen
veta om de
gäller eller ej
kunna ta
ställning om till
ändringen och
se till
konsultens
behov och vilja
få en bild över
bemanningen i
uppdragen och
planera
gruppens tid.
få en bättre
överblick över
beläggningen
kunna ställning
till det om jag
själv är
överbelagd
(självuppföljare)
kunna spåra
ändringar i den
egna
beläggningen
veta vem som
ska kontaktas
om frågor kring
uppdraget
veta vilket
arbete som ska
göras i
framtiden
veta vilka
kompetenser
och konsulter
som ska ses
över i
bemanningspro
cessen
kunna hålla koll
på

arbete

egna profilen ändras

Få
översikt

Gruppens
behov och
mål

3

36

självuppföljare

Få
översikt

Rätt konsult
för ett
uppdrag
Planera
projekt i
detalj

3

37

3

38

konsultbemannare
, säljplanerare,
självuppföljare
gruppuppföljare,
projektplanerare

Få
översikt

Gruppens
behov och
mål

4

39

gruppuppföljare

Få
översikt

Konsulter
som behöver
bemannas

3

40

konsultbemannare
, gruppuppföljare,
säljplanerare

se om uppdrag är
löpande

Få
översikt

Rätt konsult
för ett
uppdrag
Egna behov
och eget
arbete

4

41

projektplanerare

se andra konsulters
planerade semester

4

42

självuppföljare

se information om
uppdrag

Översikt över
konsulter och
uppdrag
Gruppens
behov och
mål

4

43

säljplanerare

ha möjlighet att inte
se överbeläggning

4

44

gruppuppföljare

se ändringshistorik
för hela sin
konsultgrupp

Få
översikt

Planera
projekt i
detalj

4

45

projektplanerare,
säljplanerare,
konsultbemannare

ange vem som är
projektledare/uppdr
agsansvarig för ett
uppdrag

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
uppdrag

2

46

säljplanerare,
konsultbemannare

lägga till ett nytt
uppdrag med
detaljerad
information om
uppdraget

Få
översikt

Få
översikt

Få
översikt
Få
översikt
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se senaste
ändringen som
gjordes i en konsults
beläggning, samt av
vem och när
se sannolikheten för
att en beläggning
blir av
se totala antalet
timmar som en
konsult är
bemannad på ett
uppdrag
se den egna
konsultgruppens
beläggning först

informationen
om sig själv
ha koll på den
egna
beläggningen
få en bild av hur
säljläget är just
nu
kunna planera
uppdrag och
jämföra med
offert
kunna möta
gruppens och
individens
behov och mål
med arbetet
kunna planera
sin grupps tid
och inte
belägga av
misstag
planera projekt
i detalj
kunna ta reda
på vad
uppdraget som
den ska arbeta
med innebär
snabbare
överblicka
säljläget
ha koll på
gruppens
beläggning och
kunna spåra
den
veta vem som
är
kontaktperson
för uppdraget
vid frågor
kunna ange att
ett nytt
uppdrag är på
gång och sprida
information

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
konsulter

2

47

gruppuppföljare,
konsultbemannare
, projektplanerare,
säljplanerare

lägga till en ny
konsult med
detaljerad
information

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
konsultgrupp
er

2

48

gruppuppföljare,
konsultbemannare

lägga till
konsultgrupp

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
kundansvarig
a
Administrera
och lägga till
konsulter
Administrera
och lägga till
uppdrag

2

49

säljplanerare

lägga till
kundansvarig

2

50

gruppuppföljare

3

51

säljplanerare

redigera
informationen om
konsulten
redigera
informationen om
uppdraget

Administrera
och lägga till
konsultgrupp
er
Administrera
och lägga till
kundansvarig
a
Administrera
och lägga till
uppdrag

3

52

gruppuppföljare,
konsultbemannare

redigera
konsultgrupp

3

53

säljplanerare

redigera
kundansvarig

3

54

säljplanerare,
konsultbemannare

ta bort uppdrag

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
konsulter

3

55

Ta bort konsult

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
konsultgrupp
er
Administrera
och lägga till
kundansvarig
a
Administrera
och lägga till
underkonsult
er

3

56

gruppuppföljare,
konsultbemannare
, projektplanerare,
säljplanerare
gruppuppföljare,
konsultbemannare

3

57

säljplanerare

ta bort kundansvarig

3

58

säljplanerare,
konsultbemannare

ta bort underkonsult

Adminis
trera
Adminis
trera
Adminis
trera
Adminis
trera
Adminis
trera

Adminis
trera
Adminis
trera

82

ta bort konsultgrupp

kunna hantera
om nya
konsulter
tillkommer till
konsultgrupper
kunna utföra
ändringar i hur
konsulterna är
uppdelade i
olika grupper
kunna ange om
en ny
kundansvarig
har tillkommit
kunna göra
ändringar då
sådant ändrats
hålla
information om
uppdraget upto-date
kunna ta
hänsyn till
ändringar i
organisationen
ange om
kundansvarigs
information
ändras
kunna ta bort
uppdrag som
inte längre är
aktuella att
bemanna
kunna ändra
vilka konsulter
som arbetar på
företaget
kunna ta
hänsyn till att
organisationen
ändras
ändra vilka som
är anställda på
företaget
kunna ta bort
underkonsulter
som inte längre
är aktuella att
ta in

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
uppdrag

4

59

säljplanerare,
konsultbemannare

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
underkonsult
er
Administrera
och lägga till
underkonsult
er

4

60

säljplanerare,
konsultbemannare

4

61

säljplanerare,
konsultbemannare

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
underkonsult
er

5

62

säljplanerare,
konsultbemannare
, projektplanerare

ange om
underkonsulten har
antlitats av Valtech

Adminis
trera

Administrera
och lägga till
underkonsult
er

5

63

gruppuppföljare

ange hur
underkonsult är att
anlita och arbeta
med

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande
Egna behov
och eget
arbete

2

64

gruppuppföljare

söka efter konsult i
översiktsvyn

3

65

självuppföljare

se all information
och beläggning som
berör enbart mig
separat

Översikt över
konsulter och
uppdrag
Översikt över
konsulter och
uppdrag

3

66

säljplanerare

se alla uppdrag jag
är kundansvarig för

2

67

säljplanerare,
gruppuppföljare,
konsultbemannare
,

se om en konsult
har flera
beläggningar med
olika
beläggningsstatus

Kunna
belägga

Planera
uppdrag
övergripande

2

68

konsultbemannare
, säljplanerare,
projektplanerare,
gruppuppföljare

se vilka veckodagar
som ingår i varje
vecka

Få
översikt

Översikt över
konsulter och
uppdrag

2

69

konsultbemannare
, gruppuppföljare,
självplanerare,
projektpålanerare

se
kontaktinformation
och annan
information om en

Adminis
trera

Få
översikt

Få
översikt
Få
översikt

83

lägga till ett nytt
uppdrag enkelt
direkt då en konsult
bemannas
lägga till
underkonsult med
detaljerad
information
redigera
informationen om
underkonsult

kunna bemanna
snabbt
kunna hålla koll
på
underkonsulter
som används
kunna ange rätt
information om
en
underkosnult
om
informationen
ändras
kunna sprida
information om
underkonsulten
s bakgrund på
företaget
kunna sprida
hur
underkonsulten
är att arbeta
med i projekt
snabbare hitta
en specifik
konsult
få en bättre koll
på den egna
informationen
och vad jag ska
arbeta med
följa upp mina
uppdrag
bli
uppmärksamma
d på att det
finns flera
uppdrag att se
över
hitta rätt
veckonr för
start och/eller
slut för
uppdraget
hålla koll på
konsulters
information och
annan

konsult
Få
översikt

Översikt över
konsulter och
uppdrag

4

70

konsultbemannare
, projektplanerare

välja att se eller inte
se underkonsulter

Få
översikt

Översikt över
konsulter och
uppdrag

2

71

konsultbemannare
, säljplanerare,
gruppuppföljare,
projektplanerare

se vilken status en
beläggning har, dvs.
om den är
preliminär eller ej

84

information
som berör
konsulterna
inte blanda ihop
dem med de
egna
konsulterna
eller att de stör
översikten
veta hur säker
beläggningen är
och om
konsulten kan
föreslås för
annat uppdrag

G. A NVÄNDARROLLER
Illustration och exempel på användarroller som användes under workshopen.
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H. A NVÄNDARTESTER – UPPLÄGG
Berätta om dig själv…
Berätta kort om hur du använder BLP (de vi inte intervjuat)…
Beskrivning av hur användartestet går till…
Användartest…
Konsultbemannare
1. Hitta en konsult med kompetensen Ruby on Rails.
2. Ta reda på vad Johanna Schyl vill arbeta med i framtiden.
3. Jämför Johanna Schyls och Patrik Matells detaljerade beläggning.
4. Belägg Patrik Matell som offererad i uppdraget KTH – Exjobb i 6 veckor från v 43.
5. Ange att beläggningen i uppdraget VHS – Antagning.se är klart för att börja och möjligtvis blir
förlängt.
6. Ta reda på hur mycket tid som är bemannad i uppdraget KTH – Exjobb.
Säljplanerare
1. Sortera konsulterna så att du ser vilka konsulter som är mest akuta att bemanna.
2. Se enbart gruppen Java/Open Systems.
3. För att få en bättre överblick vill du stänga av funktionen att se överbemanning.
4. Du vet att uppdraget KTH – Exjobb är klart för att starta. Godkänn all preliminär beläggning i
uppdraget.
Gruppuppföljare
Du är gruppuppföljare för konsultgruppen Java/Open Systems (JoS).
1. Gör så att du kan se om dina konsulter är överbemannade.
2. Sortera din konsultgrupp JoS så att du kan se vilka konsulter som är mest akuta att bemanna
på ett uppdrag.
3. Se detaljer i Christian Augustinsons beläggning.
4. Jämför Christian Augustinsons detaljerade beläggning med Johanna Schyls beläggning.
5. Belägg Christian Augustinson på uppdraget KTH – Exjobb i 6 veckor med start v 42
Projektplanerare
Du är projektplanerare för uppdraget KTH – Exjobb.
1.
2.
3.
4.
5.

Ta reda på mer information om uppdraget.
Vad är det totala antalet timmar som är belagt i uppdraget.
Se hur mycket Johanna Schyl är belagd i uppdraget.
Du behöver en AD till ditt uppdrag. Hitta första tillgängliga AD
Belägg Ivan Milles på uppdraget i 6 veckor med start v 48

Självuppföljare
Som självuppföljare är du intresserad av din egen beläggning och du heter just nu Frida Morberg.
1. Se detaljer i din egen beläggning.
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2. Ta reda på det senaste som ändrades i din beläggning.
3. Du arbetar just nu i uppdraget KTH – Exjobb. Ta reda på hur dina kollegor i uppdraget
arbetar.
4. Ta reda på mer information om uppdraget KTH – Exjobb.

Hur upplevde du BLP?
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