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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete beskriver processen för framtagandet av en ny design för det befintliga 

schemaläggningssystemet för räddningstjänsten. Ett av problemen med att schemalägga för 

personalen inom räddningstjänsten är att det är flera faktorer som måste tas hänsyn till. Några av 

dessa faktorer är vilken station de arbetar på, personalens kompetens, att det ska finnas personal 

på stationerna och arbetsroller. Syftet med examensarbetet var att skapa en ny design som 

uppskattas av de som arbetar med systemet. För att uppnå detta var de som schemalägger med och 

påverkade designen av systemet tidigt i designprocessen.  

Detta examensarbete innefattar en litteraturstudie, en förstudie, en intervjustudie, en fokusgrupp 

och två användartester.  Syftet med förstudien var att dels förbereda inför intervjustudien med de 

som arbetar i schemaläggningssystemet och dels att få inspiration för framtida design samt 

funktionalitet. Intervjustudien var grunden till skisserna av det första designförslaget och sedan 

skapades en lo-fi prototyp utifrån skisserna. Prototypens funktionalitet testades genom en 

fokusgrupp med ett antal schemaläggare. Efter fokusgruppen itererades lo-fi prototypen och vissa 

delar gjordes om. Sedan utfördes det användartester på lo-fi prototypen för att se hur användarna 

interagerade med prototypen. Resultat av lo-fi prototypen utvecklades till i en hi-fi prototyp som 

även testades med samma användare. Den slutgiltiga prototypen blev en hi-fi prototyp som har 

tagits fram med hjälp av schemaläggarnas återkoppling. I diskussionen presenteras dels vad som 

gick bra med de olika utvärderingsmetoderna och vilka delar som borde ha förbättrats. Det 

diskuteras även varför den nya designen av schemaläggningssystemet blev mer användbar och hur 

bra upplägget var på processen av framtagandet av prototypen.    

Examensarbetet har bidragit med en större förståelse för användarcentrerad design och varför det 

är viktigt att involvera slutanvändare i designprocessen. Dessutom bidrog examensarbetet med en 

insikt i hur de utvalda utvärderingsmetoderna ska utföras och deras fördelar samt nackdelar.  

  



 

 

ABSTRACT 

This thesis describes the process of developing a new design for scheduling system for 

emergency services. One of the problems with the schedule for the staff in the emergency 

services is that there are several parameters that must be taken into account. Some of these 

parameters are which station they work at, competence of staff, that there should always be staff 

at the stations and work roles. The aim of the thesis was to create a new design that is 

appreciated by those who work with the system. To achieve this, those who schedule influenced 

the design of the system early in the design process. 

This thesis comprises a literature study, a pre-study, an interview study, a focus group and two 

user tests. The purpose of the pre-study was partly to prepare for the interview study with those 

who work with the scheduling system and to gain inspiration for future design and functionality. 

The interview study was the basis for the sketches of the first design proposal and then the 

sketches became a lo-fi prototype. The prototype's functionality was tested by a focus group with 

a number of people that work with scheduling. After the focus group the lo-fi prototype was 

iterated, and some parts remade. Then user testing was conducted on the lo-fi prototype. Results 

of the lo-fi prototype resulted in a hi-fi prototype and it was also tested with the same user. The 

final prototype was a hi-fi prototype that has been developed using the feedback from the people 

that work with the schedule. In the discussion it is presented what went well with the various 

evaluation methods and which parts that should have been improved. It also discusses why the 

new design of the scheduling system became more useful and how good the layup was in the 

process of development of the prototype. 

The thesis has contributed to a greater understanding of user-centered design and why it is 

important to involve the end users in the design process. The thesis also contributed with an 

understanding of how the selected evaluation methods should be performed and their advantages 

and disadvantages. 

 

  



 

 

ORDLISTA 

Här finns en samling av några av de begrepp som behandlas i detta examensarbete.  

Geriatriska avdelningen: Är en samling av avdelningar på ett sjukhus som hanterar äldre 

patienter som har interna sjukdomar, patienter som har fått en stroke, akuta höftfrakturer eller akuta 

förvirringstillstånd.   

Twitter: Är ett socialt nätverk via internet som gör det möjligt att skicka och dela information i 

realtid. Dessutom är det möjligt att följa och läsa andra personers Twitter konversationer.   

Dropbox: Är en gratistjänst via internet som gör det möjligt att spara och dela filer, bilder, filmer 

och annan information.  

Moderator: Är personen som håller i studien t.ex. har rollen som intervjuaren, ser till att 

diskussioner flyter på i en fokusgrupp eller designworkshop.  

Kvalitativ studie: Innehåller oftast strukturerad data och är en studie som är mer fokuserad på 

öppnafrågor som ”hur” och ”varför”. Ofta är syftet med en kvalitativ studie är att ta reda på känslor, 

attityder och idéer.  

Kvantitativ studie: Innehåller mätbar data som går att kvantifiera i kategorier eller siffror. Studien 

är oftast mer kontrollerad och kan bestå av enkäter med slutna alternativ eller mätvärden från 

kontrollerade experiment.  
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1 BAKGRUND 
Här presenteras den bakgrund som har legat som grund för examensarbetet. Första delen av 

bakgrunden består av en beskrivning av schemaläggning för att förstå generellt vad som menas 

med schemaläggning. Bakgrunden innehåller även en beskrivning av hur schemaläggningen ser 

ut hos räddningstjänsten idag för att ge en förståelse för det befintliga systemet.  

1.1 SCHEMALÄGGNING 

Schemaläggning av personal är något som måste utföras på alla arbetsplatser. Beroende på 

arbetsplatsen kan detta vara besvärligt och ta mycket tid. Vissa arbetsplatser kräver att en viss 

mängd personal alltid ska vara på plats och ibland ska det även finnas speciell kompetens 

tillgänglig. Det kan vara svårt att se till att skapa ett schema som dels ska både uppfylla 

personalens och arbetsplatsens krav. Detta kan vara arbetsplatser som sjukhus, vårdhem, 

brandstationer samt flygplatser. För att förenkla schemaläggningsprocessen finns det 

schemamallar. Några av schemamallarna som finns är: fast schema där har personalen samma 

schema varje månad och önskeschema/tvättstugeschema där personalen har möjligheten att 

önska eller ge förslag på vilka arbetstider som de ska arbeta.  

Det finns flera verktyg för att skapa scheman för personalen. Dels går det att skapa scheman med 

papper och penna och det finns även företag som säljer färdiga schemaläggningssystem. Det har 

länge använts papper för att visualisera aktiviteterna, men på senare tid har det funnits tekniska 

lösningar med liknande funktionalitet. En av fördelarna med de tekniska lösningarna är att det är 

lättare att hantera händelser. I de flesta elektroniska kalendrar och scheman går det att radera, 

lägga till samt lägg in påminnelser (Hartl 2008).  

Det finns ett flertal webbaserade schemaläggningssystem som hanterar schemaläggning av 

personal. Fördelen med sådana system är att det är enkelt att distribuera scheman till den berörda 

personalen.  

1.2 RÄDDNINGSTJÄNSTENS SCHEMALÄGGNINGSSYSTEM 

I det befintliga systemet som används av räddningstjänsten finns det stöd för insatsrapportering, 

personalplanering, planering och genomförande av övningar och aktiviteter, förebyggande 

verksamheter samt olika typer av debiteringar. Detta system är ett sätt att hantera dagliga sysslor 

både internt inom räddningstjänsten och mot externa intressenter. Systemet består av flera olika 

delar för att täcka alla olika behov som kan finnas inom räddningstjänsten.  

1.2.1 Personal 

För att hantera personalen finns det en del i systemet som behandlar bl.a. personal- och 

händelseregister där man registrerar alla uppgifter om personal och personalhändelser. 

Räddningstjänstens personal hanteras mest av räddningstjänstens personaladministration. 

Personaladministratören ska planera bemanningen för alla pass och skapa scheman för 

personalen som arbetar på stationerna. Denne kan även generera löneunderlag som sedan lämnas 

vidare till löneansvariga.  

1.2.2 Schemaläggning 

För att skapa ett schema måste schemaläggarna utföra följande moment (figur 1):  
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 Välja schemanamn 

 Välja station -Vilken brandstation schemat gäller för 

 Välja schematyp - Det finns olika scheman för t.ex. brandingenjörer, insatsledare och 

kontorspersonal 

 Slut och startdatum 

 Antal dagar i schemacykeln - Schemat är upplagt i cykler där en arbetsgrupp arbetar i en 

cykel i taget.  

Sedan ska pass och kompetenser till passen läggas till. Det finns flera olika pass inom 

räddningstjänsten: 

 Dagpass 

 Nattpass 

 Beredskap 

 Ledig 

 Heldygnspass 

 Ledig en del av dagen 

Kompetenser är en viktig del av schemat eftersom rätt kompetens alltid måste finnas på plats. 

Några av de kompetenser som finns är: 

 Brandman 

 Insatsledare 

 Räddningsledare 

 Rökdykare 

Både pass och kompetenser är något som stationerna själva bestämmer över eftersom det kan 

variera beroende på vilken station man arbetar på.  

I nästa steg väljs vilket pass som ska in på utvald dag i cykeln. Det finns möjligheter att kopiera 

från ett tidigare schema. När det är färdigt trycker man spara och sedan generera schema. Om 

personaladministratören skulle göra ett misstag i systemet som t.ex. att glömma att fylla i 

kompetenser för ett pass så får användaren en notifikation på vad som har gått fel.  
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Figur 1 Schemageneratorn 

När ett schema är skapat kan dessa handlingar utföras: 

 Titta på det befintliga schemat 

 Redigera schemauppgifter 

 Radera en generering av schemat 

 Radera hela schemat 

 Koppla ihop scheman 

Efter att personaladministratören har genererat ett schema så kan personalen välja att se vilka 

pass de arbetar. Detta kan de göra genom att titta på månadsöversikten (figur 2). 

 
Figur 2 Månadsöversikt 
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1.2.3 Personalhändelser 

En viktig del av att hantera personalen är personalhändelser, vilket t.ex. kan vara när en 

brandman blir sjuk, föräldraledig eller vill byta pass. Detta är något som påverkar schemat 

eftersom om en brandman på en station blir sjuk så måste man hitta en ersättare. När detta 

problem uppstår så blir personalansvarig informerad av systemet och då är det upp till den 

personen att hitta en ersättare. Personaladministratören måste då skapa en personalhändelse. Där 

beskrivs det vilken typ av händelse som har hänt och vilken person det gäller (figur 3).  

 
Figur 3 Personalhändelser 
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2 PROBLEM 

Det befintliga systemet är ett ca tio år gammalt system där gränssnittet inte har förändrats mycket 

genom tiden och är inte anpassat efter hur schemaläggarna arbetar idag. Systemet är uppdelat i 

fem olika delar: Personal, Övning, Förebyggande, Debitering och Insats. Ett problem som finns 

är att schemaläggningssystemet är svårt att nyttja och många användare vill därför inte använda 

det. Det finns tre olika användare av schemasystemet vilket är administratören som skapar 

scheman, personalchefen som vill ha uppsikt över personalen samt personalen som läser och 

använder schemat. 

Scheman skapas oftast av en person som arbetar med administration och scheman skapas ca två 

gånger per år. Ett av problemen som finns med schemaläggningssystemet är att det är svårt att 

komma ihåg hur man ska göra för att skapa ett schema och systemet är inte gjort för att bara 

användas ett fåtal gånger per år. Många av stegen måste utföras i en viss följd och eftersom den 

mesta informationen är synlig under hela tiden när man skapar ett schema så är det svårt att veta 

vilka steg som ska utföras och i vilken ordning. Schemaläggningssystemet är varken 

lättöverskådligt eller intuitivt. 

Ett annat problem är att stationerna alltid måste vara fullt bemannad. Om någon person blir sjuk 

eller liknande anledning så måste en annan person bli inkallad som kan arbeta istället för den 

sjuka personen. Om detta problem skulle uppstå går personalansvarig in på personalens profiler 

för att hitta rätt kompetens och ringer sedan runt till dessa personer.  

Personalen som arbetar på stationerna tycker att schemat är svårläsligt och jobbigt att hantera. 

När en person vill byta pass så registreras en händelse. Ett av de problem som har uppstått när 

personalen byter pass är att kompetenserna inte matchar varandra helt och då finns det fel 

kompetens på plats. Detta är något som systemet borde informera om istället för att personalen 

själva ska ha koll. 

Huvudfrågan i detta examensarbete är:  

Kan man förbättra interaktionen mellan schemaläggningssystemet och personaladministratören, 

genom att använda användarcentrerad design? 

2.1 MÅL 

Målet med detta examensarbete är att få en förståelse för hur det är möjligt att göra om ett 

gammalt system genom att använda användarcentrerad design så slutresultatet blir uppskattat av 

användarna. Det är även viktigt att förstå vilka verktyg och metoder som ska användas för att få 

ut rätt information från användarna.   

Några utav målen är det ska det dels vara lätt för administratörerna att generera scheman och det 

ska även vara enkelt att tillsätta ny personal. Personalen på stationerna ska ha ett schema som är 

lätt att förstå och hantera. Det är viktigt för mig att få en förståelse för vilka typer av scheman 

som passar denna typ av arbetsplats.  

2.2 AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom det befintliga systemet är stort så finns det ingen möjlighet att göra om gränssnittet av 

hela systemet under den utsatta tiden. Min uppgift är att skapa en ny design av 
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schemaläggningssystemet. Där ingår det schemagenerator, händelser, samt ett överskådligt 

schema för stationspersonalen. 
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3 SAMMANFATTNING AV KAPITEL 4-13 

Här presenteras en sammanfattning av samtliga kommande kapitel för detta examensarbete.  

I kapitel 4 METODER INOM ANVÄNDBARHET presenteras den teori som har legat grund för 

detta examensarbete samt andra utvärderingsmetoder.  

I kapitel 5 PROCESS presenteras upplägget av processen för detta examensarbete, men även 

syftet med varje del av processen.  

I kapitel 6 METODER FÖR DETTA PROJEKT presenteras de metoder som har använts i detta 

examensarbete. Först presenteras syftet och mål med varje metod, sedan utförande och sist 

resultatet av den utvalda metoden. Eftersom resultatet av varje steg påverkade kommande steg i 

examensarbetet presenteras resultat av varje metod.  

I kapitel 7 PROTOTYPFRAMTAGANDE presenteras den process och de metoder som har 

använts för att ta fram prototypen. Först presenteras syftet och mål med varje metod, sedan 

utförande och sist resultatet av den utvalda metoden. Även i detta kapitel presenteras resultatet 

av varje moment eftersom resultatet påverkade kommande steg i processen. Varje användartest 

har även ett kapitel som innehåller frågeställningen för det användartestet.   

I kapitel 8 SLUTGILITIGA PROTOTYPEN presenteras den slutgiltiga prototypen för detta 

examensarbete.  

I kapitel 9 DISKUSSION presenteras diskussionen för detta examensarbete. Diskussionen tar 

upp de olika utvärderingsmetoderna som har använts, användbarhet och hållbarhetsfrågor. 

I kapitel 10 SLUTSATSER presenteras samtliga slutsatserna för detta examensarbete.    

I kapitel 11 REKOMMENDATIONER presenteras de rekommendationer som finns för fortsatt 

arbete med schemaläggningssystemet för räddningstjänsten.  

I kapitel 12 REFERENSER presenteras alla de referenser som har använts i detta examensarbete.  

I kapitel 13 BILAGOR presenteras alla bilagor som har använts i detta examensarbete.  
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4 METODER INOM ANVÄNDBARHET OCH 

ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN 

I detta avsnitt beskrivs den teori som har legat till grund för examensarbetet.  

4.1 MÄNNISKA-DATORINTERAKTION 

Människa-datorinteraktion handlar om att studera hur människor interagerar med datorer samt 

hur denna interaktion kan förbättras genom att använda specifika metoder under 

utvecklingsprocessen. Hela ämnesområdet Människa-Datorinteraktion är grunden av kunskaper 

för att kunna skapa ett användbart system (Gulliksen och Göransson 2002, s. 44).  

När de första datorerna kom användes dessa enbart av forskare och utvecklare. Då fanns tekniker 

såsom hålkort och magnetband. Under den tiden var det lite interaktion mellan människa och 

dator eftersom oftast skickades hålkorten till datorn som sedan kom tillbaka några dagar senare 

(Benyon David, Phil, och Susan 2010, s. 15). Det var först under 1980-talet som det grafiskt 

baserade gränssnittet kom och det skapades av Apple. Sedan har interaktionen mellan människa 

och dator ökat, vilket har lett till ett nytt forsknings- och ämnesområde som heter Människa-

Datorinteraktion. Detta ämnesområde skapades genom att observera samspelet och interaktionen 

mellan en människa och en maskin. I början var Människa-Datorinteraktion ett smalt område 

som bara fokuserade på utformningen av användargränssnitt, men idag är området betydligt 

större (Gulliksen och Göransson 2002, s. 39). En av anledningarna varför området var smalt från 

början var för att datorer inte användes i en stor utsträckning och speciellt inte av allmänheten 

(Gulliksen och Göransson 2002, s. 41).  

Inom Människa-Datorinteraktion finns fyra huvudsakliga områden vilket är (Gulliksen och 

Göransson 2002, s. 41): 

 Användare och användningssammanhang 

 Mänskliga egenskaper 

 Dator 

 Utvecklingsprocess 

 

Dessa områden är viktiga att ta hänsyn till för att kunna skapa ett komplett system som är 

anpassat efter målgruppen. Användarna och användningssammanhanget är väsentliga för att 

kunna förstå hur de arbetar, vilken bakgrund de har och även deras förmågor samt 

begränsningar. Dessutom för att få ett bra system är det även bra att undersöka de tekniska 

möjligheterna och begränsningar som finns. För att dessa områden ska ge ett bra resultat bör det 

finnas en process som vägleder hela utvecklingen (Gulliksen och Göransson 2002, s. 41).  

 

Inom Människa-Datorinteraktion finns det även flera olika vetenskaper som har haft inflytande 

på detta område. Några av dessa vetenskaper är (Gulliksen och Göransson 2002, s. 43): 

 Ekonomi 

 Ergonomi 

 Formgivning 

 Datavetenskap 

 Psykologi 

 Grafisk design 
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 Pedagogik 

Genom att använda dessa vetenskaper inom Människa-Datorinteraktion är det möjligt att både 

förstå systemet och människan. För att förstå maskinen bör det finnas kunskaper inom 

datavetenskap, men för att förstå den mänskliga bör det användas psykologi och pedagogik. 

Däremot för att designa systemet behövs grafisk design, formgivning och ergonomi. Även om 

Människa-Datorinteraktion innefattar många vetenskaper så finns det vissa brister som rutiner 

för användarcentrerad design och förståelsen för hur viktigt det är med kreativa discipliner. Detta 

kan vara discipliner som grafisk design och industridesign.  

4.2 ANVÄNDBARHET 

Användbarhet handlar om att systemet ska uppfylla användarens mål med att använda systemet. 

Om målen inte uppfylls finns det ingen anledning för användaren att nyttja systemet. Även om 

systemet är lätt att använda, effektivt och tillfredställande så blir detta oväsentligt om målen inte 

uppfylls (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 4). Målen varierar beroende på situationen. Några 

exempel på mål är att handla varor via en hemsida, skapa statistik eller skapa scheman för sin 

personal.  

Att upptäcka att ett system är användbart kan vara svårt eftersom användaren inte noterar när det 

inte uppstår några problem. En av anledningarna till detta är att om det inte uppstår några 

problem i systemet är det ofta inget som användaren noterar. Experter som arbetar med att 

förbättra användbarheten i system fokuserar oftast på att eliminera frustration som användaren 

känner när de använder systemet (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 6). För att systemet ska 

vara användbart ska användaren kunna använda systemet som förväntat, utan att bli tveksam 

eller stöta på hinder. Det finns flera kriterier som bör uppfyllas för att systemet ska vara 

användbart (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, p. 4): 

 Användbarhet 

 Effektivitet 

 Lärbarhet 

 Tillfredsställande 

 Tillgänglighet 

Enligt riktlinjerna för användbarhet, vilket är ISO 9241-11 ska följande gälla för att ett system 

ska vara användbart (Usability Partners 1998): "Den grad i vilken specifika användare kan 

använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 

användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang”. Ett annat sätt att beskriva 

användbarhet är att användaren ska kunna använda ett system med lätthet och utan hinder. Om 

ett system ska kunna definieras som lätt att använda eller användbart beror på användaren och 

kontexten. Det går inte att säkerställa om ett system är användbart om det inte är testat i rätt 

sammanhang (Gulliksen och Göransson 2002, s. 63).  

4.2.1 Effektivitet 

När ett system är effektivt innebär det att användarens mål ska uppfyllas på kort eller inom 

rimlig tid. Detta mäts oftast genom att ta tid för att se hur länge det tar för användaren att uppnå 

sina mål. Målet för användartestet kan då vara att 95 % av användarna ska utföra en uppgift på 

max 10 minuter. Detta kan då vara en indikation för att systemet är effektivt.   
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Effektivitet handlar även om att systemet ska bete sig som förväntat och hur enkelt det är för 

användaren att utföra olika uppgifter. Detta kan mätas genom att använda felfrekvens och då kan 

målet vara att en viss procent användare ska kunna utföra ett visst antal uppgifter på rätt sätt på 

första försöket (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 4).  

4.2.2 Lärbarhet 

Lärbarhet handlar om hur effektivt användaren kan använda ett system efter en viss mängd 

träning. Träningsperioden behöver inte nödvändigtvis vara lång utan detta beror på hur komplext 

systemet ska vara. Lärbarhet kan även referera till hur enkelt det är för användare lära sig ett 

system igen. Detta är viktigt för användare som utför vissa uppgifter väldigt sällan. Det ska inte 

ta lång tid för dem att komma ihåg hur de skulle utföra uppgifterna (Rubin, Chisnell, och Ebrary 

2008, s. 4).   

4.2.3 Tillfredsställande 

Hur tillfredsställd användaren är med systemet är beroende av användarens uppfattningar, 

känslor och åsikter. Användare tenderar att prestera bättre när de använder systemet som 

uppfyller deras behov och som är tillfredställande att använda. Det kan vara svårt att ta reda på 

hur tillfredställande ett system är eftersom det inte räcker med att systemet fungerar korrekt. För 

att det ska vara tillfredställande måste användaren dessutom tycka om att använda systemet. 

Detta går att mäta både via enkäter och intervjuer (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 4).  

4.2.4 Tillgänglighet 

Tillgänglighet kan två saker, dels att systemet ska vara lätt tillgängligt, men även att systemet ska 

kunna användas av användare med funktionshinder. Det kan vara viktigt att systemet kan 

användas av människor med funktionshinder eftersom det ökar målgruppen och det gynnar oftast 

även andra användare (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 4).   

4.2.5 Användbarhetsproblem med schemaläggningssystemet  

Några användbarhetsproblem som finns med schemaläggningssystemet till räddningstjänsten är 

att systemet inte är effektivt eftersom schemaläggarna stöter på problem när de lägger scheman 

och det är inte tillfredställande. Detta leder till att det tar längre tid för användarna att lägga 

scheman och att de inte gillar att använda systemet. Ett annat användbarhetsproblem som 

schemaläggningssystemet har är att det är svårt att lära sig eller att minnas hur systemet ska 

användas efter en tid. För att lösa alla dessa problem bör det undersökas varför användarna stöter 

på problem och hur dessa problem kan lösas. Schemaläggningssystemet bör även bli mer 

tillfredställande genom att se över hur det är möjligt att designa ett system som schemaläggarna 

uppskattar att använda. Ett sätt att lösa dessa problem är att använda användarcentrerad design.   

4.3 ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN 

När ett system skapas är tekniken ofta i fokus, och vilka funktioner som ska finnas, men det är 

minst lika viktigt att tänka på användarnas upplevelse. Användarcentrerad design är en process 

för att beskriva tekniker samt metoder för att uppnå en användbar design. Det viktigaste med 

denna metod är att involvera användarna under hela designprocessen (Rubin, Chisnell, och 

Ebrary 2008, s. 12). För varje steg i designprocessen ska användarna ha möjligheten att ge 

återkoppling (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 14). Ett av målen med användarcentrerad 

design är att förstå hur användarna använder systemen snarare än att ändra användarnas sätt att 
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interagera med systemen (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, p. 12). Några av de grundläggande 

principerna i användarcentrerad design är (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 14): 

 Fokusera på användarna och deras uppgifter tidigt i designprocessen 

 Utvärdera produktens användning 

 Iterera designen 

4.3.1 Involvera användarna  

Det räcker inte nödvändigtvis med att bara identifiera vilka som är användarna av systemet utan 

de bör även vara aktiva i designprocessen. För att systemet ska uppfylla användarnas krav kan 

det vara bra för designteamet att ha direktkontakt med användarna. Det är viktigt att 

designteamet är utbildade i hur mötena med användarna ska gå till eftersom annars kan den 

insamlade informationen vara missledande (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 13).  

4.3.2 Utvärdera produktens användning  

För att förstå hur systemet ska användas och hur funktionerna bör vara uppbyggda är det viktigt 

att tidigt utföra beteendemässiga mätningar med användare. Mätningarna kan utföras genom att 

använda prototyper som sedan testas av användarna. Genom utföra korrekta beteendemässiga 

mätningar är det möjligt att förbättra interaktionen av systemet (Rubin, Chisnell, och Ebrary 

2008, s. 13).  

4.3.3 Iterera design 

Iterera designen är en viktig del av processen eftersom det ger möjligheten att ändra och tänka 

om designen. Att iterera innebär att upprepa visa steg för att förbättra designen. Om iterationen 

sker för sent i designprocessen finns risken att det inte är möjligt att göra stora förändringar i 

designen eftersom det är för sent. För att designprocessen ska bli lyckad bör det utföras 

iterationer av designen tidigt då det fortfarande finns möjligheten att göra designen. Målet med 

att iterera designen av systemet är att den processen ska forma systemet (Rubin, Chisnell, och 

Ebrary 2008, s. 14).  

4.3.4 Nackdelar 

Det finns vissa nackdelar med att använda användarcentrerad design. Ett av problemen som kan 

uppstå vid användarcentrerad design är att designteamet bara förlitar sig på användarnas 

återkoppling. Då kan designen av systemet bli för begränsat. Användarna har kanske inte 

kunskaperna för att kunna ge återkoppling på ett helt system.  

En annan risk som kan uppstår är om systemet testas av fel användare. Om systemet har en 

väldigt stor målgrupp kan det vara svårt att hitta användare som representerar hela den 

målgruppen. Detta kan göra att användartesterna är väldigt missledande (Saffer 2010, s. 35).  

4.4 PILOTSTUDIE 

Det kan vara svårt att avgöra ifall intervjufrågor och testuppgifter är tillräckligt bra. Speciellt när 

moderatorn känner till ämnet väl. Då kan det vara besvärligt att vara opartisk. Eftersom resultat 

från studien oftast är viktigt är det bra att alltid utföra en pilotstudie innan den riktiga studien 

(Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008). Pilotstudien går ut på att testa att frågor, uppgifter och 

utrustning ger rätt resultat. Fast det kan ta tid att utföra en pilotstudie är det fortfarande värt att 

utföra pilotstudien eftersom problem med frågor och utrustning kan förstöra en hel studie. Det 
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kan dessutom vara bra för moderatorn och de andra som ska utföra studien att öva på hur det 

kommer att gå till (Dumas och Redish 1999, s. 264).  

När pilotstudien utförs ska det genomföras som ett vanligt test och deltagarna ska inte behandlas 

annorlunda. Allt resultat samlas in som vanligt men materialet ska inte ingå i resten av studien 

(Dumas och Redish 1999, s. 264). Det kan däremot vara bra att fråga deltagarna om det var 

någon fråga eller uppgift som var förvirrande (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 196).   

Fördelen med att utföra ett pilottest är att det finns möjligheten att förbättra frågor och uppgifter, 

få idéer till fler frågor, upptäcka fel och få en känsla för hur lång tid testet kommer att ta (Rubin, 

Chisnell, och Ebrary 2008, s. 197). Det är alltid viktigt att utföra ett pilottest fast det tar längre 

tid att utföra testet eftersom annars kan resultatet av hela studien vara missvisande (Dumas och 

Redish 1999, s. 264).  

4.5 INTERVJUSTUDIE 

Intervjuer är ett sätt att samla in användares åsikter om ett system eller en produkt. Genom att 

prata med användare kan de själva berätta om deras erfarenheter och attityder mot ett system 

(Benyon David, Phil, och Susan 2010, s. 152). En nackdel med intervjuer är att en användare kan 

beskriva hur han använder ett system, men det är inte säkert att det stämmer med verkligheten 

(Saffer 2010, s. 87).  

Det finns några olika typer av intervjuer (Benyon 2010, s. 152):  

 Strukturerad intervju 

 Semi-strukturerad intervju 

 Ostrukturerad intervju 

 Kontextuell intervju  

4.5.1 Strukturerad intervju 

När en strukturerad intervju utförs är frågorna redan förberedda och ska inte ändras under 

intervjun. Det är viktigt att frågorna ställs på samma sätt vid de olika intervjutillfällena. Resultat 

av en strukturerad intervju är ofta lätt att jämföra eftersom samma frågor ställs till de som blir 

intervjuade. Nackdelen med att använda denna typ av intervjun är att det finns inget rum för 

spontana frågor vilket kan göra att intervjun kanske saknar information (Benyon David, Phil, och 

Susan 2010).  

4.5.2 Semi-strukturerad intervju 

En semi-strukturerad intervju är när moderatorn har förberett några frågor men har valet att ställa 

passande frågor under intervjun. Det blir mer krävande för moderatorn eftersom det kan vara 

svårt att komma på frågor som fungerar för intervjun. Resultat kan vara väldigt givande eftersom 

denna typ av intervju tillåter moderatorn att utforska ämnet på djupet (Saffer 2010, s. 152).  

4.5.3 Ostrukturerad intervju 

Det finns inga förbereda frågor eller ämnen i en ostrukturerad intervju. En ostrukturerad intervju 

är bra att använda när man ska minimera designerns eller moderatorns förutfattade meningar. 

Denna typ av intervju kan även användas när det finns väldigt lite bakgrundsmaterial eftersom då 

kan det vara svårt att göra intervjufrågor. En nackdel med ostrukturerade intervjuer är att det 
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insamlade intervjumaterialet kan vara svårt att jämföra eftersom frågorna kan variera mycket 

mellan de olika intervjuerna (Benyon 2010, s. 153).   

4.5.4 Kontextuell intervju 

Det kan vara svårt för användare att beskriva hur de utför vissa uppgifter för att systemet kan 

vara för komplext och svårt att använda. En annan anledning till att det kan vara besvärligt för 

användare att beskriva hur de utför uppgifter är för att vissa steg som de utför tänker de inte på 

att de utför. För att få en bra beskrivning och förståelse för hur användare interagerar med ett 

system kan det vara bra att utföra en kontextuell intervju (Benyon 2010, s. 164).  

En kontextuell intervju går ut på att observera användaren i sin naturliga miljö och samtidigt 

ställa passande frågor (Saffer 2010, s. 86). Genom att observera användaren är det möjligt att 

förstå hur ett system faktiskt används, men det är viktigt att ställa frågor vid rätt tidpunkt. Det 

finns en risk att användaren blir generad om det uppstår komplikationer som användaren inte vet 

hur han ska lösa (Benyon 2010, s. 165). Det är även viktigt att personen som observerar 

användaren anpassar sig efter den arbetsplats eller miljö som ska observeras. Vissa kläder eller 

utrustning passar inte alltid i alla miljöer och detta är något som bör undersökas innan den 

kontextuella intervjun utförs. Det är även bra att vara noggrann med att välja vilken miljö som 

ska observeras eftersom resultat kan vara avgörande för framtida design (Saffer 2010, s. 87).  

Det bör vara en miljö där observeraren inte stör personalens arbete. Observereraren ska helst inte 

märkas av eftersom det kan påverka användaren som blir observerad. Risken finns att 

användaren blir nervös och tänker på sitt beteende. Däremot om man utför en kontextuell 

intervju under en längre period brukar detta beteende minska (Benyon 2010, s. 166).  

För att den kontextuella intervjun ska bli lyckad bör det utföras någon form av förstudie för att 

veta vilken typ av miljö som kommer att observeras. Förstudien kan bestå av intervjuer med 

personalen som ska vara involverade i den kontextuella intervjun. Det är även viktigt att alla 

berörda parter är medvetna om intervjun innan den äger rum. Innan intervjun ska det dessutom 

vara klart vad för information som ska samlas in och vad som ska observeras. Det är även viktigt 

att det är klart vilken information som inte ska behandlas för att inte samla in för mycket 

material. När det inte förekommer någon ny information under intervjun bör intervjun avslutas 

(Benyon 2010, s. 166).  

Det finns flera olika medel för att dokumentera kontextuella intervjuer och ett modernt medel är 

mobilkameror (Saffer 2010, s. 87). Ett annat sätt att dokumentera är genom att använda 

videokameror och fördelen med att använda en videokamera är att det är möjligt att vissa upp för 

personerna som inte var närvarande under intervjun. Observeraren bör fortfarande ta 

anteckningar under den kontextuella intervjun (Benyon 2010, s. 166). 

4.5.5 Förberedelser 

Det kan vara svårt att konstruera bra frågor och för att undvika onödiga frågor är det viktigt att 

göra en bra undersökning innan intervjun. Undersökningen kan gå ut på att läsa företags 

broschyrer, gå igenom hemsidor och manualer. Detta kan ge en förståelse för hur företagets 

produkter använts och vilken är deras målgrupp (Benyon 2010, s. 154). 
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4.5.6 Under intervjun 

När intervjun utförs kan det vara en fördel att vara minst två personer. En person som agerar 

moderatorn medan den andra personen för anteckningar. Om det inte finns möjligheten att ha en 

person som antecknar går det att lösa med videokamera. Under inspelningen kan personen som 

antecknar notera klockslag när personen som blir intervjuad säger något, för att då är det 

troligtvis inte nödvändigt att gå igenom hela filmen efter intervjun (Benyon 2010, s. 155).  

I början av intervjun kan det vara en fördel att ställa enklare frågor som inte behöver handla om 

ämnet utan snarare personen som blir intervjuad. Genom att ställa denna typ av frågor blir det en 

trevlig atmosfär och oftast en bra start på intervjun (Israel 2012). Under intervjun kan det vara 

bra att ställa öppna frågor där svaret inte kan bli ”ja” eller ”nej”. Öppna frågor innehåller oftast 

”hur”, ”varför” och ger oftast givande svar. Oftast är det bra att kombinera olika typer av frågor 

för att få varierande svar, men det bör finnas åtminstone några öppna frågor (Joel 2009).    

För att det inte ska ske några missförstånd kan det vara bra att bekräfta det som har diskuterats 

under intervjun. Om intervjun inte är för lång kan det dessutom vara en tanke att summera 

intervjun i slutet för att det inte ska ha skett några missförstånd (Benyon 2010, s. 155). Det är 

även viktigt att inte ställa samma frågor fler gånger, vilket gör att moderatorn måste ha koll på 

vilka frågor som har ställts (Israel 2012). För att personerna som blir intervjuade inte ska tröttna 

bör intervjun inte vara för lång och oftast räcker det med 30 minuter (Joel 2009).   

4.6 DAGBOKSSTUDIE 

En dagboksstudie går ut på att en grupp människor beskriver sina upplevelser runt en produkt, 

aktivitet eller ämne under en bestämd tid (Santafe 2011). Tiden kan variera mellan några dagar 

till månaders (Naranio-Bock 2012). Efter att dagböckerna har blivit insamlade är det vanligt att 

det utförs intervjuer med de personer som har fört dagböckerna. Denna studie kräver mycket av 

sina deltagare och därför är det vanligt att de får betalt. (Sapounakis 2011).  

4.6.1 Deltagare 

Eftersom denna metod kräver mycket engagemang av deltagarna då de ska utföra en dagbok 

under en längre tid är det bra att vara noggrann i urvalet av deltagare. Det är viktigt att deltagarna 

är medvetna om vad som förväntas av dem eftersom det kan påverka deras dagliga sysslor. För 

att deltagarnas ska kännas sig bekväma med att lämna ut information bör all information vara 

konfidentiellt (Sapounakis 2011). Eftersom deltagarna oftast för dagboken under en längre tid 

finns det en risk att några deltagare hoppar av för att det kommer upp förhinder. För att undvika 

detta bör det vara ett flertal deltagare så bortfall inte förstör studien (Santafe 2011).  

4.6.2 Utförande 

Dagboksstudie kan användas under flera faser i designprocessen. Dels kan det vara bra att 

använda denna metod i början av designprocessen för att få underlag för framtida studier. Det 

kan även vara bra att använda dagboksstudie i ett senare skede då det finns en prototyp som 

användarna kan testa utan vägledning (Naranio-Bock 2012). Genom att använda dagboksstudien 

i detta stadie i designprocessen kan användaren använda prototypen i en naturlig miljö. 

Dagboksstudien kan även användas när produkten är klar då målet är att testa beteendet runt 

vissa funktioner (Naranio-Bock 2012).  
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Det finns flera olika sätt att hantera och samla in dagböckerna från användarna, några av dessa 

metoder kommer att beröras.   

4.6.3 Pappersdagböcker 

Ett sätt är att föra dagboken är med papper och penna. Fördelen med att använda papper och 

penna är att det behövs inga tekniska kunskaper eller någon speciell utrustning. Dessutom blir 

det enklare för användaren att använda tekniska system samtidigt som de för dagboken. Däremot 

kan detta innebära att det tar längre tid att få tillbaka dagböckerna och det kan vara svårt att läsa 

användares handstilar. Om man ska använda pappersdagböcker bör det vara tydligt för 

användaren när dagböckerna ska vara inlämnade samt att de måste skriva namn (Santafe 2011).  

4.6.4 Digitala dagböcker 

Med hjälp av olika digitala verktyg kan användaren enkelt föra sin dagbok. En fördel med att 

göra det digitalt är ofta blir dagboksanteckningarna längre än om de skrivs ner med papper och 

penna. Däremot kräver det att användarna ska ha tillräckligt med tekniska kunskaper för att 

kunna föra dagboken (Sapounakis 2011).  

Det finns flera sätt och verktyg för att utföra digitala dagböcker. Dels kan användarna använda 

epost för att både skriva och skicka dagböckerna. Användaren kan föra korta noteringar under 

dagen och sedan skicka in dagboken i slutet av dagen eller aktiviteten. En av fördelarna med att 

använda epost är att det är möjligt att granska dagböckerna varje dag och det är garanterat att de 

blir insamlade. Däremot finns det en risk att användaren glömmer bort viktiga detaljer och hur 

det kändes (Santafe 2011).  

Ett annat digitalt verktyg som kan användas under en dagboksstudie är Twitter. Genom ett privat 

Twitterkonto kan användaren skicka meddelande online. Detta är ett modernt verktyg som 

används i vissa fall dagligen och känns naturligt för många användare. Användaren kan snabbt 

och ofta skriva korta dagboksinlägg via sitt konto. Tyvärr finns det en gräns på 140 tecken när 

användare skriver inlägg på Twitter. En fördel med att använda detta verktyg är att det är möjligt 

att kommunicera med användaren när de skriver sina inlägg, men den kan vara dumt att lägga sig 

i för mycket eftersom det kan påverka deras dagboksinlägg. För att användaren ska kunna 

använda Twitter bör användarna vara van vid verktyget, vilket inte är något som inte går att anta 

(Santafe 2011).  

4.6.5 Fördelar 

Dagboksstudie är ett bra sätt att förstå hur användarna integrerar med en produkt på ett naturligt 

sätt. Genom att använda denna metod kan det uppstå beteenden och reaktioner från användaren 

som inte skulle uppstå genom andra metoder som intervjuer och kontextuella intervjuer 

(Sapounakis 2011). Det finns andra metoder för att uppnå samma resultat som en dagboksstudie 

och ett exempel är att besöka dem i deras verkliga miljö vilket kallas för fältstudier. En nackdel 

med fältstudier är att det kan både vara kostsamt och svårt att utföra, eftersom användarna kan 

befinna sig på långt avstånd (Santafe 2011). Det är en fördel med dagboksstudien att det inte 

spelar någon roll vart användarna befinner sig eftersom de kan få instruktioner via epost eller 

telefon och sedan skicka dagböckerna. Dagboksstudier är även bra när det är viktigt att få reda på 

hur användaren integrerar med en produkt i detalj (Sapounakis 2011).  
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4.6.6 Nackdelar 

För att studien ska lyckas måste dagböckerna komma tillbaka och det är inte garanterat att alla 

dagböcker skickas tillbaka. Eftersom deltagarna ofta får betalt finns det en risk att de bara gör det 

för pengarna och inte anstränger sig tillräckligt. Dessutom kan kvalitén av dagböckerna variera 

om deltagarna inte har fått tillräckligt bra instruktioner (Sapounakis 2011).  

4.7 FOKUSGRUPP 

Fokusgrupp är en kvalitativ utvärderingsmetod där en grupp människor har möjligheten att ge 

sina åsikter, attityder och uppfattningar om ett specifikt ämne (Kress and Shoffner 2007). Genom 

att samla en grupp människor kan man stimulera minnen och diskussioner som möjligtvis inte 

skulle uppstå genom en intervju (Benyon 2010, s. 164). Fokusgrupper är en vanlig metod inom 

marknadsföring och reklambranschen. Genom att använda fokusgrupper i dessa branscher är det 

möjligt att testa olika produkter och få deltagarnas svar samt motiveringar (Nielsen 1997). 

Fokusgrupper används även i designprojekt, men då är det viktigt att få åsikter om vad 

deltagarna vill ha för funktioner och vad de förväntar sig av produkten istället för designförslag 

(Nielsen 1997).    

4.7.1 Moderator 

Moderatorn har en viktig roll i fokusgruppen och valet av moderatorn kan påverka resultatet av 

fokusgruppen. När deltagarna är på plats är det moderatorns uppgift att se till att dem känner sig 

välkomna. Det är viktigt att antingen att moderatorn informerar eller personen som för 

anteckningar informerar deltagarna om fokusgruppen spelas in på något sätt.  

Det är moderatorns roll att styra diskussionerna och se till att alla deltagare har möjligheten att 

uttrycka sina synpunkter. Moderatorn bör även vara observant och se till att alla deltagare förstår 

de frågor som ställs (Barnett 2002).  

4.7.2 Utförande 

Fokusgrupper håller oftast på mellan 60-120 min och handlar om ett specifikt ämne (Kress och 

Shoffner 2007). Innan fokusgruppen bör det förberedas ett schema innan fokusgruppen där det är 

tydligt vilka punkter som ska ingå i den utsatta tiden. Efter att moderatorn har informerat 

deltagarna om det de behöver veta inför fokusgruppen ställs det ofta några inledande frågor för 

att få igång diskussionerna. Syftet med frågorna är att få deltagarna att börja diskutera och blir 

mer bekväma med varandra. När första frågorna är ställda bör det vara mer öppna frågor för att 

få diskussionerna att fortsätta (Barnett 2002).  

 

För att det ska vara en avslappnad stämning är det bra om det finns förfriskningar åt deltagarna 

under hela tiden. Det viktigt att moderatorn inte kommer med egna åsikter eftersom det kan 

påverka deltagarna. Om det uppstår frågor under sessionen bör dessa besvaras utan att lägga in 

några värderingar i svaret. När det börjar närma sig slutet är det passande att moderatorn 

summerar diskussionerna för att undvika missförstånd (Barnett 2002).   

 

För att inte missa några viktiga diskussioner kan det vara bra att spela in fokusgruppen med 

videokamera, men problemet med det är att vissa deltagare kan känna obehag. Risken finns att 

deltagarna inte känner sig bekväma med att yttra sina åsikter när fokusgruppen filmas. En 

lösning till det problemet är att använda röstinspelning istället eftersom det oftast känns mindre 
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obehagligt. Det är oftast bra att åtminstone ha två inspelningsapparater ifall en skulle gå sönder 

(Barnett 2002).  

4.7.3 Deltagare 

Det är viktigt att var noggrann med urvalet av deltagare i fokusgrupper eftersom deltagarna ska 

representera målgruppen. Detta är ännu mer väsentligt om fokusgruppen har ett litet antal 

deltagare. (Benyon 2010, s. 240).  

För att fokusgruppen ska bli lyckad bör det vara minst tre deltagare. Om man har mindre än tre 

deltagare finns risken att det blir en intervju med två personer och inte en fokusgrupp. Har man 

för många deltagare brukar det ta längre tid och då finns risken att deltagarna tröttnar. Det kan 

även vara lättare att hantera en mindre grupp och se till att det förs en bra diskussion (Madrigal 

och McClain 2011). Fokusgrupper har två olika kategorier av grupper med deltagare: 

 Homogena grupper – Deltagarna har mycket gemensamt 

 Heterogena grupper – Deltagarna har inte mycket gemensamt 

Det finns olika syften med att använda dessa typer av deltagare och det vanligaste är att ha en 

homogengrupp för att deras likheter och snarlika erfarenheter ska skapa diskussioner. Fördelen 

med att använda en heterogen grupp är att deras skillnader och olika erfarenheter ska föra 

diskussionerna vidare. Dessutom kan det vara bra att få olika åsikter och perspektiv på det valda 

ämnet (Barnett 2002).  

Det kan vara svårt att hitta deltagare som har möjligheten att ställa upp och därför kan det ibland 

vara bra att erbjuda dem betalning, men risken finns då att de gör det bara för pengarna. Om det 

är för svårt att hitta deltagare som man tidigare inte har någon relation med, kan det vara möjligt 

att använda personer i ens närhet. Detta kan vara deltagare som kollegor, vänner eller familj, 

men det är viktigt att personerna kan vara ärliga och relatera till ämnet (Benyon 2010, s. 240). 

Det kan däremot vara ett problem om deltagarna känner varandra eftersom detta kan påverka 

deras åsikter under fokusgruppen. Oftast är det fördelaktigt om personerna inte har haft någon 

relation sen innan (Barnett 2002).    

4.7.4 Fördelar 

En av fördelarna med fokusgrupper är att det är ofta en väldigt effektiv metod eftersom det är 

möjligt att samla en grupp deltagares åsikter mellan 60-80 minuter. Gruppdynamiken i 

fokusgruppen kan vara väldigt värdefull eftersom deltagarna kan generera idéer ifrån varandra. 

Ibland är det lättare för deltagarna att interagera med personer de inte känner (Nielsen 1997).  

Fokusgrupper kan även vara bra när ett nytt ämnesområde behöver utforskas och då är det 

möjligt att fokusgruppen hjälper till att generera hypoteser. Denna metod används för att skapa 

enkäter då deltagarnas berättelser kan hypotetiska frågor (Gibbs 1997).    

4.7.5 Nackdelar 

När fokusgrupper används i designprojekt är det viktigt att undvika frågor angående designen 

och interaktion eftersom det finns alltid risken att användare tror att de gör på ett visst sätt som 

inte stämmer överens med verkligheten. Om man ska använda fokusgrupper i ett designprojekt 

är det viktigt att det snarare är fokus på funktionalitet och förväntningar än gränssnittets 

användbarhet. Dessutom bör det inte vara den enda metoden som används med deltagarna utan 

möjligtvis även användartester (Nielsen 1997).  
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Att deltagarna är samlade i en grupp är inte bara positivt utan kan även generera ett visst negativt 

beteende som när vissa i gruppen är för dominanta och tar över diskussionen. Då finns risken att 

resten av gruppen håller med de som dominerar eftersom de blir påverkade av de dominanta 

personerna. Dessutom är det möjligt att beteendet hos en deltagare varierar beroende på vilken 

grupp deltagaren hamnar i. Vissa deltagare vågar möjligtvis inte vara helt ärliga då den kan såra 

en annan deltagare och väljer kanske att inte utrycka sina åsikter (Sauro 2012). 

4.8 PROTOTYPER 

Prototyper är ett sätt för interaktionsdesigners att förmedla och motivera deras designbeslut 

(Benyon David, Phil, och Susan 2010, s. 184). Genom att använda prototyper är det möjligt att 

visa upp hur designen och funktionaliteten av ett system skulle kunna se ut (Saffer 2010, s. 174). 

För att det ska finnas att syfte med att skapa prototypen bör prototypen vara anpassad för rätt 

målgrupp (Lantz, Olsson, och Denizhan 2001). Prototyper kan användas i olika skeden i 

designprocessen beroende på syftet med prototypen. Dels kan prototyper användas tidigt för att 

visa upp ett koncept eller senare i designprocessen för att testa på en mer detaljerad nivå. En 

prototyp bör ha någon typ av interaktion som gör det möjligt för användaren att gå vidare till 

nästa del av prototypen. Däremot kan prototyper bestå av olika typer av material som t.ex. 

papper, kartong, plast samt avancerade prototypprogram (Benyon David, Phil, och Susan 2010, 

s. 185). Syftet med att använda prototyper är att kunder eller användare ska ha möjligheten att 

utvärdera gränssnittet eller funktionaliteten. Det finns flera olika typer av prototyper (Benyon 

David, Phil, och Susan 2010, s. 185): 

 Lo-fi prototyp 

 Hi-fi prototyp 

 Prototyp för tjänster 

4.8.1 Lo-fi prototyper 

Lo-fi prototyper är en enklare form av prototyp och kan bestå av pappersskisser, kartong eller en 

enklare digital prototyp. Ett vanligt sätt att producera lo-fi prototyper är att skapa en serie av 

bilder och där vissa delar av bilderna är klickbara (Saffer 2010, s. 177). Oftast är lo-fi prototypen 

inte i närheten av att likna det färdiga systemet (Lantz, Olsson, och Denizhan 2001). Lo-fi 

prototyper ska inte ta lång tid att skapa och kan ha ett oslipat gränssnitt. När en lo-fi prototyp 

formas är det ofta fokus på (Benyon David, Phil, och Susan, s. 187): 

 Form och struktur 

 Viktiga funktionskrav 

 Navigation 

Eftersom en lo-fi prototyp inte alltid är interaktiv kan det behövas någon som kontrollerar 

prototypen när en användare interagerar med prototypen. När en användare trycker på något i lo-

fi prototypen ser personen som kontrollerar prototypen detta och ser till att användaren får se 

nästa del av prototypen. Denna metod kallas för Wizard of Oz (Saffer 2010, s. 177).  

En av de enklaste sätt att skapa en lo-fi prototyp är att använda papper eftersom det inte behövs 

några digitala medier. Eftersom det inte används några andra medier förutom papper kan inte 

användarna missta prototypen för en riktig produkt (Saffer 2010, s. 177). Pappersprototyper är 

oftast det snabbaste sättet att demonstrera ett system och genom att använda papper är det 

möjligt att ge användarna en genomgång av systemet. Varje sida innehåller en ny vy av systemet 
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och alla sidor bör vara numrerade. Det bör även finnas instruktioner för hur användaren ska gå 

igenom prototypen som t.ex. om de trycker på en viss knapp så går de till en viss sida (Saffer 

2010, s. 178).  

När pappersprototyper används är det viktigt att tänka på att de bör vara robusta eftersom det kan 

vara många som ska hanterar samma prototyp. Prototypen bör inte vara för detaljerad eftersom 

då finns risken att användarna inte förstår hur de ska navigera igenom prototypen. Det kan även 

vara svårt att avgöra hur detaljerade instruktionerna ska vara eftersom för avancerade 

instruktioner kan vara svåra att förstå medan enklare instruktioner kanske inte ger tillräckligt 

med information (Benyon David, Phil, och Susan 2010, s. 188).   

Ett annat sätt att jobba med lo-fi prototyper är att skapa fysiska prototyper genom att använda 

material som trä, lera, plast, kartong eller papper. Genom att använda olika material går det att 

forma delar av prototypen som knappar eller rattar, men det är även möjligt att formge hela 

produkter. Fysiska prototyper är bra att använda när storleken och formen av produkten kan 

påverka användarens beteende. Detta kan vara produkter som mobiltelefoner, medicinska 

produkter och kontrollpaneler (Saffer 2010, s. 178).  

4.8.2 Hi fi-prototyper 

Hi-fi prototyper är en mer avancerad prototyp som är bra att använda när konceptet av systemet 

är färdigställt och även för att ta reda på vilka funktioner som bör finnas (Saffer 2010, s. 179). 

Det är viktigt att hi-fi prototypen är lik det slutgiltiga systemet eftersom användare kan ha svårt 

att föreställa sig hur vissa funktioner och detaljer skulle kunna se ut i verkligheten (Saffer 2010, 

s. 180). Genom att utföra användartester på en hi-fi prototyp kan det vara möjligt att avgöra hur 

enkelt det är för användare att lära sig använda systemet inom en viss tidsram (Benyon David, 

Phil, och Susan 2010, s. 185).  

Hi-fi prototyper används ofta i ett senare skede i designprocessen när alla idéer har formats och 

den slutgiltiga designen är färdigställd. Detta kan vara en avgörande period i designprocessen 

eftersom om det finns en kund så är det möjligt att designen ska godkännas av kunden innan den 

implementeras (Benyon David, Phil, och Susan 2010, s. 185).  

En nackdel med hi-fi prototyper är att det finns en risk att användarna misstar prototypen för det 

riktiga systemet. Problemet med det är att deras förväntningar möjligtvis är för höga eftersom det 

fortfarande bara är en prototyp (Saffer 2010, s. 180). Om det finns någon information som inte är 

korrekt finns risken att användaren blir förvirrad och då fokuserar på fel saker (Benyon David, 

Phil, och Susan 2010, s. 186).   

En annan risk med att använda hi-fi prototyper är att det kan finnas funktioner i prototypen som 

inte är möjliga att göra i det riktiga systemet. Hi-fi prototyper görs ofta i speciella program och 

där behövs det oftast ingen kod för att prototypen ska fungera. Detta gör att det kan finnas 

funktioner som är lätta att skapa i prototypprogrammet men är omöjliga eller svåra att utföra i 

det slutgiltiga systemet (Benyon David, Phil, och Susan 2010, s. 186).  

4.8.3 Prototyper för tjänster 

Att skapa en prototyp för en tjänst är oftast inte lika enkelt som för ett system eller en produkt. 

Detta beror på att processen för tjänsten och användarna är väldigt viktiga för att tjänsten ska bli 

lyckad. När en prototyp för en tjänst ska formas används oftast användarscenarion som baseras 
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på hur tjänsten ska användas. Dessa scenarion kan spelas upp med hjälp av kunder och 

intressenter (Saffer 2010, s. 180).  

Rollspel är en annan viktig del av att skapa prototyper för tjänster eftersom det då är lättare för 

interaktionsdesigners att förstå hur tjänsten kommer att upplevas. Någon spelar en anställd och 

några andra spelar kunder. När scenariot ska spelas upp kan det finnas ett manus för hur 

rollspelet ska gå till eller så blir hela rollspelet improviserat. Rollspelet går ut på att agera hur det 

skulle kunna gå till när tjänsten används (Saffer 2010, s. 180).  

Genom att använda rollspel går det att avgöra hur bra flödet är och känslan av hur det är att 

använda tjänsten i en verklig miljö. Dessa miljöer kan dels skapas av diverse material för att 

skapa en realistisk situation och i vissa fall utförs rollspelet i den riktiga miljön där tjänsten ska 

användas. När prototypen testas i en riktig miljö används oftast riktiga kunder och anställda. Om 

prototypen ska testas i en riktig miljö är det viktigt att det är en hi-fi prototyp som har samma 

funktionalitet som den riktiga tjänsten skulle ha eftersom verkliga kunder är inblandade (Saffer 

2010, s. 181).  

4.9 ANVÄNDARTESTER 

Användartester refererar till processen att undersöka om systemet eller produkten uppfyller vissa 

uppställda krav (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 21). Dessutom kan användartesterna vara 

en bra indikation på att designen går åt rätt håll (Lantz, Olsson, och Denizhan 2001). Testerna 

utförs oftast med användare som representerar målgruppen, men kan även genomföras av 

experter (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 21). Det kan finnas olika mål och syften med att 

använda olika typer av användartester. De generella målen är oftast att identifiera 

användbarhetsbrister i både produkten och materialet som möjligtvis följer med produkten. Det 

är även viktigt att se till att produkten är användbar, uppskattad av sina användare, lätt att lära, 

effektiv och att den är tillfredställande att använda. Om man dessutom eliminerar frustration för 

användarna uppfylls även följande mål (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 22):    

 Förbättrar relationen till både kund och användare 

 Visar att organisationen anser att det är viktigt med användarnas mål och prioriteringar 

 Släpper en produkt som är uppskattad av sina användare 

När man ska utföra användartester är det bra att formulera en hypotes för att ha ett syfte med 

användartestet. Hypotesen beskriver vad som förväntas att hända under användartestet. Det är 

bra om hypotesen är detaljerad för att få ett bra testresultat (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 

23).  

Användartestet kan både utföras i en specifik testmiljö som är iscensatt eller i användarnas 

naturliga arbetsmiljö. Det är oftast bättre att använda användarnas naturliga miljö eftersom de 

känner sig bekväma där (Saffer 2010, s. 181). Fördelen med att använda en iscensatt testmiljö är 

att det finns möjligheten att kontrollera hur miljön ska se ut och fungera. Dessutom blir det 

enklare för personen som ska utföra testet då den inte behöver resa runt till alla användare 

(Saffer 2010, s. 183). Under testet är det viktigt att testerna inte skiljer sig åt. Användarna ska 

nästan ha identisk testupplevelse för att resultatet inte ska skiljas sig allt för mycket. Dessutom 

bör det kontrolleras hur mycket interaktion moderatorn ska ha med användarna (Rubin, Chisnell, 

och Ebrary 2008, s. 23).  
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Innan testet utförs bör det skapas ett testprotokoll. I testprotokollet bör det finnas vilka steg och i 

vilken ordning som användaren ska testa prototypen. Eftersom prototypen oftast är begränsad 

kan det vara viktigt vilken ordningen som användaren utför varje steg eftersom annars kanske 

resten av stegen inte fungerar. I testprotokollet bör det även finnas de frågor som ska ställas till 

användarna.  

Det kan vara en fördel att inte låta designern utföra testet eftersom det finns en risk att designern 

går till försvarsställning eftersom deras arbete kanske kritiseras. En annan person i designteamet 

kan utföra testet medan designern står i bakgrunden och noterar. Om designern utför testet bör 

personen undvika att presentera sig som designern eftersom då finns risken att användarna inte 

vågar kritisera systemet (Saffer 2010, s. 183).   

Användartester har vissa begräsningar och det är inte garanterat att alla tester blir lyckade. Det är 

viktigt att ha i åtanke att fast testmiljön kan kännas verklig är det fortfarande en konstgjord 

situation. Att det är ett test kan påverka resultatet och det kanske inte reflekterar verkligheten till 

fullo. Dessutom är det inte garanterat att systemet kommer att fungera fast användartesterna varit 

positiva eftersom det helt beror på hur testet utfördes. Det är även viktigt att ha i åtanke att det 

inte är säkert att den utvalda testgruppen representerar hela målgruppen. Därför är det viktigt att 

förstå hela målgruppen och inte bara de utvalda användarna (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, 

s. 26).     

4.9.1 Heuristiskt test 

Det är inte alltid möjligt att utföra användartester eftersom det inte alltid finns tillräckligt med 

resurser. Då är det möjligt att utföra ett heuristiskt test istället. Testet går ut på att någon/några 

passande person/personer som t.ex. någon från designteamet undersöker prototypen eller 

systemet. Personen som utför testet ska försöka använda prototypen som att det är första gången. 

Det finns flera olika delar som personen bör ha i åtanke när testet utförs. En del i testet är att se 

om det finns för många knapptryckningar eller steg. Om det finns onödiga steg eller 

knapptryckningar så kan det vara en indikation på att systemet är ineffektivt, vilket är något som 

ska undvikas (Saffer 2010, s. 184). Däremot kan det vara svårt för en enskild person att utvärdera 

hela systemet eller prototypen. Det kan vara bra att låta flera personer testa systemet eftersom 

alla har varierande erfarenheter och detta kan göra att de upptäcker olika användbarhetsbrister 

(Nielsen 1995).     

Det är även viktigt att det finns tillräckligt med information i systemet för att användaren inte ska 

blir förvirrad och undrar varför uppgiften ska utföras. Om personen som utför det heuristiska 

testet blir konfunderad är risken stor att användarna reagerar på samma sätt. Personen som utför 

testet bör även undersöka om det finns någon åtgärd i systemet som inte ger tillräckligt med 

återkoppling och om det är några funktioner som är svåra att hitta (Saffer 2010, s. 184).  

En annan del som bör undersökas är om det finns någon plats i systemet där det är svårt att förstå 

var man befinner sig och hur det är möjligt att ta sig tillbaka till förgående steg. Man behöver 

även undersöka om det är någon information som saknas, t.ex. inställningar eller information 

som användaren behöver känna till. Denna information förväntas finnas kvar varje gång 

användaren använder systemet. Det är också viktigt att leta efter återvändsgränder där det är 

svårt för användaren att gå tillbaka eller ångra ett steg. För att systemet ska bli uppskattat av 

användaren bör dessa steg kontrolleras (Saffer 2010, s. 185).   
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4.9.2 Utforskande användartest 

Ett utforskande användartest utförs oftast tidigt i designprocessen när systemet fortfarande 

utformas. För att testet ska bli lyckat bör användarprofilen vara färdigställt, men det är möjligt att 

funktionaliteten inte är helt fastställd. Designen av systemet behöver inte vara klart (Rubin, 

Chisnell, och Ebrary 2008, s. 29). Målet med denna typ av användartest är att utforska hur 

effektiv designen är i den nuvarande fasen. Däremot kan delmålen variera beroende på vilken del 

av prototypen som är intressant. Designern är oftast intresserad av (Rubin, Chisnell, och Ebrary 

2008, s. 29): 

 Uppfyller det användarnas mål? 

 Har systemet tillräckligt med information i arbetsflödet? 

 Tillåter systemet att användaren navigerar mellan stegen i prototypen? 

Det är viktigt att denna typ av studie utförs tidigt eftersom det kan forma hur systemet slutligen 

kommer att se ut. Om studien inte utförs tidigt i designprocessen finns risken att systemet 

designas efter felaktiga premisser. Några viktiga frågor som kan behöva besvaras efter 

användartestet är (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 30): 

 Hur upplever användaren systemet? 

 Har de grundläggande funktionerna ett värde för användaren? 

 Hur enkelt är det för användaren att navigera i prototypen? 

 Vilken typ av kunskap bör användaren ha innan testet? 

 Hur bör systemet vara uppbyggt för att både oerfarna och erfarna användare ska kunna 

använda systemet? 

Om testet utförs på ett system är det vanligt att det finns någon typ av prototyp eller en bildserie 

som beskriver den grundläggande layouten (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008). Prototypen kan 

vara en lo-fi prototyp och bestå av pappersskisser och behöver inte ha alla funktioner. Det räcker 

oftast med att välja funktioner som passar att testa med användaren. Om det inte finns möjlighet 

att testa olika funktioner kan det vara passande att utföra en genomgång av prototypen eller 

bildserien med användaren.  

Själva testet är oftast informellt och det är mer av ett samarbete mellan moderator och 

användare. Därför är det viktigt med en bra kontakt mellan moderator och användaren som utför 

testet. Det är upp till moderatorn att ta reda på vad användaren tycker om prototypen och därför 

används ofta metoden ’’Tänka högt’’. Metoden går ut på att användaren säger vad han/hon 

tänker när personen använder systemet (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 31). Fördelen med 

att använda denna metod i ett utforskande användartest är att det är möjligt att förstå användarens 

tankeprocess när prototypen används. Däremot finns risken att användarna känner sig obekväma 

eftersom det inte är naturligt att alltid berätta vad man tänker. Det är dessutom inte möjligt för 

användaren att reflektera över sina åsikter innan de uttrycks (Nielsen 2012).  

I ett utforskande användartest är det mer fokus på kvalitativ data snarar än kvantitativ data 

eftersom det är viktigt att förstå varför användaren utför uppgifterna på ett visst sätt (Rubin, 

Chisnell, och Ebrary 2008, s. 31). Det är inte ovanligt att utforskande användartest används för 

att jämföra olika designidéer. Fördelen med att jämföra idéer tidigt är att designteamet inte själva 

behöver välja en design eftersom då finns risken att de upptäcker för sent att det inte var rätt 

designval. Genom att använda denna metod tidigt i designprocessen är det möjligt att upptäcka 
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vad användarna tycker om konceptet och designen innan den slutgiltiga designen fastställs 

(Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 34).    

4.9.3 Bedömningstest 

Bedömningstest är en av de vanligaste typer av användartester och utförs oftast tidigt eller i 

mitten av designprocessen när det fundamentala med designen har fastställts. Målet med testet är 

att fortsätta att utforska prototypen fast på en annan nivå efter det utforskande användartestet 

(Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 34). Istället för att ta reda på hur enkelt användaren tycker 

systemet är, så är detta test fokuserat på att låta användaren testa att utföra kompletta uppgifter i 

systemet. Genom att utföra detta test kan det vara möjligt att hitta mer specifika fel i prototypen.  

Bedömningstestet är en kombination mellan mer formella uppgifter men samtidigt fortfarande 

mer oformellt som det utforskande testet. Den största skillnaden mellan det utforskande 

användartestet och bedömningstestet är att i bedömningstestet måste användaren utföra uppgifter 

som ges av moderatorn och det räcker inte med en genomgång av prototypen. Dessutom minskas 

interaktionen mellan moderatorn och användaren eftersom det är viktigt att fokusera på hur 

användarna beter sig när de använder systemet istället för deras tankeprocess (Rubin, Chisnell, 

och Ebrary 2008, s. 35).  

4.9.4 Valideringstest 

Denna typ av användartest utför oftast senare i designprocessen och kan även kallas för 

verifieringstestet. Syftet med denna typ av användartest är att jämföra systemet med uppsatta 

riktlinjer och verifiera att tidigare upptäckta fel är borta samt att det inte har uppstått några nya 

problem. Dessa riktmärken kan vara användbarhetsstandarder som ska uppfyllas, historiska 

standarder eller en viss standard som konkurrenterna har. Riktlinjerna bör vara uppfyllda innan 

systemet släpps. De skapas oftast tidigt i projektet och kan formas efter tidigare mål med 

gränssnittet. Målen i sin tur skapas efter användartester, intervjuer med användare eller 

antaganden som designteamet själva kommit på (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 35).  

Målen handlar ofta om hur effektivt och ändamålsenligt systemet är eller hur bra och snabbt 

användarna kan utföra specifika uppgifter. Under ett valideringstest handlar det mer om att 

jämföra med tidigare tester för att se till att alla problem som då uppstod är lösta och att systemet 

uppför sig som förväntat. Det är möjligt att valideringstestet skapar standarder för systemet som 

t.ex. att användarna ska kunna utföra ett visst antal uppgifter under utsatt tid. Ett annat syfte med 

att göra ett valideringstest är se om alla komponenter i ett system fungerar bra ihop. Det är inte 

ovanligt att de olika delarna skapas var för sig i ett projekt. Detta kan vara komponenter som 

manualer, hjälptjänster, hårdvara eller mjukvara (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 36).  

Fördelen med att utföra denna typ av användartest senare i designprocessen är att om det finns 

några fel som upptäcks men inte går att åtgärda i tid så kan företaget möjligtvis vänta med att 

släppa systemet. Även om det inte skulle gå att stoppa releasen av systemet kan det kanske 

finnas möjligheten för företaget att tillsätta personal eller andra medel för att lindra problemen 

(Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 36). 

Det finns vissa delar av valideringstestet som skiljer sig från de tidigare nämnda testen och den 

största skillnaden är att riktlinjerna är uppsatta. Detta kan vara riktlinjer som att användaren 

måste klara av ett visst antal uppgifter på en avsatt tid. En annan riktlinje kan vara att se till att 

alla tidigare fel är eliminerade. Eftersom testerna jämförs med riktlinjer kan det vara bra att 
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avgöra hur viktiga riktlinjerna är ifall testerna inte uppfyller riktlinjerna. Det kan även vara bra 

att ha en plan ifall testerna inte uppfyller riktlinjerna som t.ex. att det skapas nya riktlinjer och 

testerna utförs igen. I valideringstestet har dessutom moderatorn ingen eller lite kontakt med 

användaren. Det är sällan som användaren behöver använda metoden ’’Tänka högt’’. I 

valideringstestet är det även mer fokus på kvantitativdata istället för kvalitativdata.   

4.9.5 Jämförelsetest 

Ett jämförelsetest kan utföras i flera olika skeden i designprocessen. Om testet utförs tidigt är det 

oftast för att jämföra olika designförslag med varandra. I ett senare skede kan det vara bra att 

utföra ett jämförelsetest för att t.ex. avgöra vilken typ av knapp som passar bäst i systemet. 

Dessutom kan denna metod användas på slutet av designprocessen för att jämföra med 

konkurrenternas liknande system. Denna metod kan kombineras med de andra 

utvärderingsmetoderna (Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 37).  

Det vanligaste sättet att använda denna metod är genom att jämföra två helt olika designförslag. 

Skillnaderna mellan designförslagen samlas in och jämförs efter att testerna är slutförda. 

Jämförelsetestet kan dels utföras genom att göra ett utforskande användartest eller mer som ett 

experiment. Experimentet kan utföras på flera olika sett beroende på syftet med användartestet.  

För att få det bästa resultatet från ett jämförelsetest är det viktigt att designförslagen är väldigt 

olika. Genom att föreslå helt olika förslag till användarna måste de tänka efter vilken design som 

är bäst lämpad. Det är oftast enklare att jämföra designförslag som är lika eftersom förslagen har 

liknande struktur och upplägg. En annan fördel med att ta fram flera helt olika förslag är att 

designers måste tänka utanför ramarna och inte bara använda traditionella mönster.  
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5 PROCESS 

I detta kapitel presenteras hela processen av examensarbetet och även syftet med alla delar av 

processen.   

5.1 METODER FÖR DETTA PROJEKT 

Studierna som användes i detta examensarbete låg till grund för skisserna som skapades under 

prototypframtagandet. Målet med att använda dessa studier var att få tillräckligt med information 

om dels räddningstjänstens schemaläggningssystem men även liknande schemaläggningssystem 

för att kunna skapa bra och kompletta skisser. Nedan presenteras dels en översikt över hela 

processen och syftet samt målet med varje enskild studie.   

5.1.1 Översikt över hela processen  

Nedan visas en översikt över hela processen för att ta fram den slutgiltiga hi-fi prototypen.  

 

Figur 4 Översikt över processen 
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5.1.2 Intervjustudie  

Under förstudien gjordes fyra intervjustudier. Syftet med att använda den metoden var att samla 

in åsikter från personerna som blev intervjuade. I detta fall behövde de inte beskriva hur de 

arbetar i ett visst system utan snarare diskutera runt ämnet schemaläggning, vilket gör att 

intervjuer är ett bra val av utvärderingsmetod. Alla intervjuer var semi-strukturerade, vilket gav 

möjligheten att ställa ytterligare frågor om de förbereda frågorna inte täckte hela området. Målet 

med studien var att både förstå hur det går till när ett schema skapas i räddningstjänstens 

schemaläggningssystem, men även få inblick i hur det fungerar i liknande 

schemaläggningssystem.  

5.1.3 Undersökning schemaläggningssystem 

För att få förståelse för vilka andra schemaläggningssystem som finns och vilka styrkor samt 

svagheter som fanns utfördes en undersökning. Genom att utföra denna undersökning var det 

möjligt att undvika de svagheter som fanns i de systemen och möjligtvis anpassa några av deras 

styrkor till schemaläggningssystemet för räddningstjänsten.  

5.1.4 Dagboksstudie 

Det gjordes en dagboksstudie och det ursprungliga målet var att utföra en designworkshop med 

en grupp brandmän. Syftet med att involvera brandmännen var att få deras syn på hur 

schemaläggningssystemet fungerar och även förbättringsförslag. Tyvärr var det inte möjligt att 

göra en designworkshop och därför användes utvärderingsmetoden dagbokstudie. Anledningen 

varför dagboksstudien användes som metod var för att undvika att störa brandmännen i sitt 

arbete men samtidigt ta reda på vilka problem som de stöter på när de arbetar med schemat.  

5.2 PROTOTYPFRAMTAGANDE  

Efter studierna skapades en prototyp för hur den nya designen av schemaläggningssystemet 

skulle kunna se ut. Prototypen kunde tas fram genom att dels använda ett prototypprogram men 

även med hjälp av utvalda utvärderingsmetoder. Syftet med processen att ta fram prototypen var 

att kontinuerligt utvärdera designen med schemaläggarna för att skapa en design som var 

anpassad efter deras behov och arbetsuppgifter. Målet var att skapa en design som dels var 

användbar, men som även uppskattades av schemaläggarna. Nedan beskrivs syftet och målet 

varje enskilt steg i designprocessen.     

5.2.1 Skisser 

Genom skapa skisser tidigt i processen för att ta fram prototypen var det möjligt att visa upp hur 

det var tänkt att den nya designen för schemaläggningssystemet skulle kunna se ut för 

schemaläggarna. Syftet med att visa upp designen i ett tidigt skede var att undvika många 

förändringar i slutet av processen då designen är nästan färdigställd. Risken med att visa 

designen i ett senare skede är att det kan ta längre tid och det kanske inte är möjligt att göra om 

designen eftersom det möjligtvis är försent. Skisserna var sedan grunden för lo-fi prototypen.   

5.2.2 Lo-fi prototyp 

Syftet med att göra en lo-fi prototyp var för att ha möjligheten att visa hur interaktionen skulle 

fungera i det nya schemaläggningssystemet. Prototypen testades senare av schemaläggarna 



PROCESS 

27 

 

genom användartester. Genom att använda en lo-fi prototyp fanns det inga risker att 

schemaläggarna kunde förväxla den med ett riktigt system, vilket kan ha lett till att de inte hade 

lika höga förväntningar som de hade haft om det var en hi-fi prototyp. Risken med för höga 

förväntningar är att man kanske förväntar sig mer av prototypen och fokuserar inte på det som 

var syftet med prototypen. En annan anledning med att använda en lo-fi prototyp var att det 

skulle gå snabbt och att det skulle vara enkelt att ändra om det var   

5.2.3 Användartester 

Det utfördes två användartester med samma personer som var med i fokusgruppen. Anledningen 

varför samma personer fick göra användartesterna var för att slippa inlärningsprocessen för varje 

användartester. Eftersom de kände igen designen kunde de fokusera på att undersöka om tidigare 

problem var lösta och även hitta nya problem istället för att lära känna designen på nytt. Syftet 

med att utföra användartesterna med schemaläggarna var att under processen förbättra och 

anpassa designen efter hur schemaläggarna arbetar. Målet var att undersöka vilka problem som 

fanns i prototypen för att sedan lösa detta till nästa version av prototypen. Efter första 

användartestet skapades en hi-fi prototyp.  

5.2.4 Hi-fi prototyp 

Syftet med att göra en hi-fi prototyp var för att visa schemaläggarna hur den slutgiltiga designen 

skulle kunna se ut. Dessutom att se hur prototypen hade förändrats och förhoppningsvis 

förbättrats under processen. Målet med att skapa en hi-fi prototyp var att skapa en design som 

faktiskt skulle kunna användas i framtiden.  
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6 METODER FÖR DETTA PROJEKT 

I detta avsnitt presenteras hur de utvalda utvärderingsmetoderna utfördes och resultatet av varje 

utvärdering.  

6.1 MÅL OCH SYFTE 

Målet med förstudien var att få bättre insikt i hur det fungerar med schemaläggning på 

arbetsplatser där det alltid måste finnas personal på plats och vilka funktioner som är viktiga för 

personerna som skapar scheman. Ett annat mål med förstudien var att undersöka vilka 

schemaläggningssystem som finns och ta reda på deras fördelar samt nackdelar. Detta var 

relevant för förstudien för att få idéer på vilka funktioner som kan finnas i ett 

schemaläggningssystem. De schemaläggningssystemen som undersöktes var: 

 ResursBOKNING 

 Time Care 

 TimeTool Boka 

Dessutom gjordes en intervju med två personer från Huddinge Sjukhus, Lars Robertsson som är 

chef över sjuksköterskorna på den geriatriska avdelningen B72 samt Lena Fogelberg som också 

är chef över sjuksköterskorna men på avdelning B74. Att lägga ett schema för ett sjukhus 

påminner om att lägga ett schema för räddningstjänsten eftersom de alltid måste ha personal på 

plats och ta hänsyn till personalens kompetenser. Målet var att undersöka vilka fördelar och 

nackdelar som fanns med deras system för att möjligtvis förbättra framtida design för 

räddningstjänstens schemaläggningssystem.   

Det var även viktigt att förstå hur schemaläggningen går till i det nuvarande systemet samt ta 

reda på vilka funktioner som finns. Därför gjordes det en intervju med Ola Gustafsson från Tekis 

som tidigare har jobbat som brandman. Det utfördes även genomgång av en av de manualer som 

finns för deras schemaläggningssystem för att förstå hur processen för schemaläggningen. 

Förstudien var delvis grunden till intervjufrågorna som ställdes till schemaläggarna som arbetar 

inom räddningstjänsten, men resultat av förstudien påverkade även den nya designen.  

6.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Första delen av förstudien gick ut på att undersöka vilka befintliga schemaläggningssystem som 

finns idag. För att hitta information om både företagen som skapar schemaläggningssystemen 

och vilka funktioner som finns, användes databasen Google. På företagens hemsidor fanns det 

information om deras system och vilken funktionalitet de erbjöd sina kunder. 

Schemaläggningsföretagen kontaktades via mail för att se om det fanns möjligheten för en 

intervju. ResursBOKNING var det företaget som hade möjligheten att bli intervjuad angående 

deras system.  

Innan intervjun med ResursBOKNING intervjuades två personer på Huddinge Sjukhus. En utav 

personerna kontaktades via telefon. Under det telefonsamtalet fick personen information om 

examensarbetet och syftet med intervjun. Liknande information upprepades innan intervjun 

startade. 
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En genomgång av en av manualer för schemaläggningssystemet genomfördes. Under 

genomgången skapades det ett flödesdiagram (figur 4) över hur det går till när ett schema skapas 

samt korta noteringar om funktionerna. Syftet var att förstå hur flödet fungerar när en 

schemaläggare skapar ett schema producerades det ett.  

 
Figur 5 Flödesdiagram 

Sedan intervjuades Ola Gustafsson från Tekis AB angående hur arbetet ser ut på en brandstation.  

Resultatet av förstudien sammanfattades och var grunden till frågeställningarna i intervjuerna 

med schemaläggarna i räddningstjänsten.    

6.3 INTERVJUSTUDIE MED HUDDINGE SJUKHUS 

6.3.1 Schemaläggning för sjukhus 

Schemaläggningsprocessen varierar beroende på vilket sjukhus och avdelning schemat ska 

skapas för. Sjukhuspersonalens kompetens är en viktig faktor i schemaläggningen eftersom 

patienterna ska få rätt vård. Kompetensen varierar mellan sjukhusen och det finns 

specialavdelningar över hela landet (Wilhelmsson 2009, s. 20). Läkare och sjuksköterskor väljer 

ibland att vidareutbilda sig vilket bidrar till att kompetensen måste uppdateras. Det 

schemaläggningsverktyg som oftast används idag är pappersscheman, Microsoft Word eller 

Microsoft Excel (Wilhelmsson 2009, s. 23). Sjukhuspersonalen skickar in sina önskemål via mail 

eller papperslappar och sedan skapar schemaläggaren ett schema som ska uppfylla så många 

önskemål som möjligt. Schemat sprids sedan till personalen och det sker oftast via mail. När en 

förändring i schemat uppstår meddelas detta till schemaläggaren som lägger in ändringarna för 

hand i schemat. Schemaöversikten är ofta plottrig och svårläst (Wilhelmsson 2009, s. 23).  

Huddinge Sjukhus använder dels papper och penna men har även ett schemaläggningssystem.  

6.3.2 Syfte och mål 

Målet med intervjun var att få en förståelse för hur schemaläggningsprocessen ser ut på en mer 

komplex arbetsplats. Dessutom var ett mål att förstå vilka hinder och svårigheter det finns med 

att skapa scheman för arbetsplatser som kräver att det alltid finns personal på plats för att 

1.Skapa schema

2.Lägga in information:

Schemanamn

Station

Schematyp

3.Ange start och 
slutdatum

4.Lägg in antalet 
dagar i 

schemacykeln

5.Lägg in grupper
6. Lägg in antalet 
dagar i schemat

7.Lägg till pass 
och kompetenser

8.Registrerar 
kompetensen för 

varje pass

9.Skapa 
schemacykel

10.Välj vilket pass 
som ska in på 

dagnumret

11.Spara och 
generera schemat



METODER FÖR DETTA PROJEKT 

30 

 

undvika samma problem i framtida designförslag. Ett annat mål var att få inspiration för båda 

framtida designförslag och för vilka funktioner som kan finnas i ett schemaläggningssystem. 

Intervju var förberedande inför den kommande intervjun med schemaläggarna för 

räddningstjänsten.      

6.3.3 Utförande 

Innan intervjun skapades ett frågeformulär där det fanns information om intervjun samt 

intervjufrågorna. Frågeformuläret går att hitta i bilaga A. Tyvärr utfördes ingen pilotstudie 

eftersom det inte fanns någon passande person att utföra pilotstudien på.  

Intervjun utfördes på Huddinge Sjukhus den 2013-02-25 mellan kl. 9-11. Det var en 

semistrukturerad intervju med vissa förberedda frågor, men syftet var att det även skulle finnas 

rum för andra passande frågor. För att inte missa något som sagts under intervjun användes det 

röstinspelning på en Samsung Galaxy S3. Personerna som blev intervjuade blev informerade om 

att intervjun spelades in. Personerna intervjuades samtidigt eftersom Eva hade mer erfarenhet av 

deras schemaläggningssystem. Ett annat syfte med att intervjua dem tillsammans var att bilda en 

dialog mellan dem för att det skulle kännas mer naturligt för dem.  

Under de första 15 minuter var det bara Lars som blev intervjuad för att Lena inte hade 

möjligheten att närvara. Intervjun började med att moderatorn förklarade syftet och upplägget 

med intervjun och hur resultatet skulle användas. Sedan började Lars beskriva hur det går till när 

han schemalägger sin personal. Efter 15 minuter anslöt Lena till intervjun och det blev en liten 

paus i intervjun för att uppdatera Lena vad som hade sagts. När Lena hade blivit informerad 

fortsatte intervjun med frågor och en demonstration av systemet. De visade hur 

schemaläggningssystemet ser ut och vilka funktioner som finns. Tyvärr fanns det inte 

möjligheten att filma under deras demonstration eftersom de ville skydda personalens uppgifter.  

Eftersom Lena och Lars delvis hade olika tillvägagångssätt för att skapa scheman till personalen 

skapade detta en diskussion mellan dem. Där diskuterade de vilka fördelar samt nackdelar det 

fanns med respektive sätt att lägga schemat. Efter intervjun visade Lena hur det går till när 

personalen fyller i sina önskemål i pappersschemat. Under denna tid fanns det möjligheten att 

prata med en sköterska som svarade på hur lång tid det tar för sköterskorna att lägga in deras 

tider i datasystemet.  

Dagen efter intervjun sammanfördes resultat för att inte missa eller glömma bort någon viktig del 

av intervjun. Intervjun transkriberades och sedan markerades de viktigaste bitarna med en 

markeringspenna. Dessutom noterades det namn på varje svar och diskussion för att enklare 

kunna följa med i det transkriberade materialet. När det förekom ett bra citat noterades tiden i 

ljudfilen för att det skulle bli enklare att komma ihåg när det citatet ägde rum.  

6.3.4 Resultat 

Idag använder Huddinge Sjukhus ett schemaläggningssystem som heter Heroma, men vissa delar 

av schemaläggningen utförs även med papper och penna. Schemamallen som används är dels ett 

rullande schema och dels ett önskeschema. Sjuksköterskorna har ett rullande schema och 

undersköterskorna har ett önskeschema.  

En fördel med Heroma är att det finns möjligheten att designa vilket personalbehov det finns för 

varje enskild avdelning. Då kan de bestämma hur många sköterskor och undersköterskor de 

behöver för de olika skiften.  
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Innan schemat skapas läggs det ut ett pappersschema där personalen kan fylla i de pass de vill 

arbeta. Syftet med pappersschemat är att personalen ska kunna se hur den övriga personalen vill 

arbeta och redan då kan personalen byta pass. Detta schema läggs sedan in i Heroma av 

schemaläggaren och personalen fyller i sina tider i Heroma webb. Dessutom fungerar 

pappersschemat som en extra kopia av schemat eftersom Heroma är opålitligt och inte lätt att 

förstå enligt personerna som blev intervjuade. Det händer även att systemet ligger nere och då 

måste de ha en kopia av schemat.  

Eftersom schemaläggningen utförs sällan händer det att de glömmer bort hur de skulle göra för 

att lägga schemat. När det uppstår problem måste de ringa Heroma support. Det händer dessutom 

att Heroma support inte vet varför problem uppstår. En annan anledning varför pappersschemat 

är bättre enligt Lars är för att det ger en bättre översikt över hur personalen arbetar än Heroma. 

Det kan vara svårt att få en bra översikt över ett tioveckorsschema.  

Eva saknade möjligheten att ändra i schemat eftersom det händer att personal vill gå ner i tid 

eller ändra sina arbetstider. Då är det viktigt att ha möjligheten att kunna ändra personalens 

schema utan att det ge någon effekt förrän schemat sparas. I det förra systemet fanns det 

möjlighet att ändra ett schema för att se hur det skulle påverka en person och deras timmar och 

det går inte att utföra i det nya systemet. En annan funktion som de önskade var att kunna se 

personalens kompetenser och vilka utbildningar de hade gått. Ett problem är att systemet krävde 

väldigt många klick och det kom upp olika varningar för tidigt. Eva tyckte att det gamla 

schemasystemet hade bättre funktioner och var lättare att förstå.  

När Heroma skapades testades det på en veckoavdelning och inte en dygnet-runt-verksamhet. 

Veckoavdelningen behöver inte ta hänsyn till nattpass vilket gör att det blir enklare att lägga 

schemat. Eva sa att systemet troligtvis hade fungerat bättre om det hade testats på rätt målgrupp.  

6.4 SCHEMALÄGGNINGSSYSTEM 

Här presenteras de schemaläggningssystem som har undersökts för detta examensarbete.  

6.4.1 Time Care 

Time Care är ett företag som fokuserar på schemaläggning och bemanningsoptimering. Målet 

med deras produkter är att skapa schemaläggningssystem som uppnår både personalens och 

organisationens krav. Först är organisationens krav på bemanning och personal uppfyllda, men 

personalen har även möjligheten att ge förslag på tider som passar istället för att cheferna 

bestämmer varje enskilt schema. Personalen har möjligheten att lägga in vilka tider som passar 

att arbeta samt vilka tider som är mindre önskvärda (Kelishani and Lindmark 2005, p. 3).  

Systemet genererar en sammanställning av personalens önskemål vilket är grunden till 

personalens schema.  

Time Care har ett flertal moduler för att skapa en komplett produkt. Några av moderna som finns 

är: 

 Time Care Kostnad 

 Time Care Grundschema 

 Time Care Tidsregler 

 Time Care Läkare 
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Deras schemaläggningsprodukt Time Care Planering är basen till deras andra systemverktyg. 

Time Care Läkare är designat för att passa sjukhusmiljöer. Tjänsten erbjuder en webbaserad 

lösning som kan hanteras av både läkare och administratörer. Time Care Läkare är framtagen av 

både sjukhus och kliniker i Sverige. När man schemalägger sjukhuspersonalen är det viktigt att 

tänka på resurser, budgetramar, personalens önskemål samt EUs arbetsdirektiv (Care).   

6.4.1.1 Fördelar 

En av fördelarna med Time Care är att det undersöker hur arbetsplatsens nuvarande 

schemaläggning ser ut samt deras bemanningsbehov. Time Care skapar schemaläggningssystem 

som är skräddarsytt efter behov. För sjukhuspersonalen blir schemat lättare att redigera samt att 

de har möjligheten att påverka sitt eget schema.  

6.4.1.2 Nackdelar 

En nackdel med Time Care är att schemaläggningen bara sträcker sig sex till åtta veckor, vilket 

gör att det inte är möjligt att planera schemat längre fram i tiden. Ett annat problem med 

schemaläggningssystem där personalen själva måste lägga in vilka pass de vill jobba är att det 

alltid finns personal som missar att fylla i sina pass. Enligt sjukhusläkaren.se måste de 

fortfarande ringa runt till personalen för att höra om de har missat att fylla i något pass 

(Magnusson 2005). 

6.4.2 ResursBokning 

ResursBokning är en del av Schemaprogram och är ett modernt schemaläggningsverktyg som 

finns tillgänglig på Internet vilket gör att kunden inte behöver installera något program. Deras 

verktyg gör det enkelt för schemaläggarna att skapa scheman samt en tydlig översikt över 

personalens arbetstider. ResursBoknings mål är att skapa användarvänliga 

schemaläggningssystem som är snabba att använda. Schemaläggningssystem har stöd för många 

typer av schemamallar som: 

 Rullande schema – En mall där schemat fortsätter lika många veckor som det finns 

personal.  

 Rullande för en person – Ett schema där en person är schemalagd och man anger hur 

många veckor schemat ska gälla innan.   

 Fast schema – Innehåller fasta tider som fortsätter för en utsatt period 

 Behovsschema – Skapas efter verksamhetens behov på individnivå och det fungerar som 

underlag för det schema som skapas.  

 Önskeschema – I ett önskeschema har personalen möjligheten att lägga in de pass som de 

vill arbeta och det fungerar som underlag när schemat läggs.   

ResursBokning erbjuder möjligheten att hantera löner samt se statistik över personalkostnader 

och omsättning.  

En funktion som ResursBoknings schemaläggningssystem stödjer är möjligheten att skicka ut 

jobbförfrågan via sms till berörd personal. Personalen kan även se vilka pass man arbetar i via 

kalendern i mobiltelefonen genom att prenumerera på sitt schema.  
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6.4.2.1 Fördelar 

ResursBoknings sms-tjänst är praktisk eftersom det blir enkelt för personaladministratören att nå 

ut till många i personalgruppen. Dessutom har personalen möjligheten att se sitt schema via 

telefonen. Det finns även stöd för olika typer av scheman i deras tjänster.  

6.4.2.2 Nackdelar 

Eftersom schemaläggningssystemet är webbaserat blir deras kunder beroende av internet. Om 

kunden skulle tappa sin uppkoppling till internet så kan inga scheman skapas.  

6.4.3 TimeTool Boka 

TimeTool Boka har valt att fokusera på något som de kallar för önskeschema. Önskeschema som 

även kallas för tvättstugeschema går ut på att personalen önskar vilka dagar samt tider de vill 

arbeta. Önskemålen sammanställs till ett schema för den aktuella tidsperioden. Eftersom 

personalen får ge förslag på vilka tider de vill arbeta så har de tillfället att anpassa sitt 

arbetsschema efter deras livsstil. Arbetsgivaren har möjligheten att anpassa bemanningsbehovet 

efter säsonger och behov.  

Önskeschemat ska minska behovet att byta pass mellan personalen eftersom de förhoppningsvis 

får ett schema uppfyller deras arbetsbehov direkt. Denna schemamodell ska eliminera alla andra 

typer av hjälpmedel som anslagstavlor, papper och penna.  

För att skapa ett komplett schemaläggningsverktyg har TimeTool Boka även lagt in stöd för fasta 

scheman. Det fasta schema rullar på tills någon förändring sker och personalen kan kombinera 

fasta schemat med önskeschemat.  

TimeTool Boka gör det möjligt att kontrollera att de scheman som skapas uppfyller 

arbetstidsregler (Boka 2009).  

6.4.3.1 Fördelar 

Eftersom TimeTool använder önskeschema uppfylls personalens schemabehov samt att 

organisationen inte behöver lägga ner lika mycket tid på schemaläggning samt att den har 

möjligheten att anpassa personalbehovet efter säsong eller period.   

6.4.3.2 Nackdelar 

När ett företag använder ett önskeschema för att bemanna arbetsplatsen finns risken att 

personalen har samma önskemål samt att vissa inte fyller i sina önskade tider. Risken finns då att 

personalen måste byta pass med varandra eftersom personalen har önskat samma tider. Dessutom 

kanske schemaläggarna måste lägga ner tid på att kommunicera med personalen för att ta reda på 

vilka som kan byta pass med varandra.      

6.5 INTERVJUSTUDIE MED RESURSBOKNING 

6.5.1 Syfte och mål 

Efter intervjun på Huddinge Sjukhus utfördes en intervju med ResursBOKNING. Anledningen 

till denna intervju var att få mer insikt i hur andra schemaläggningssystem fungerar och få 

inspiration för vilka funktioner som kan finnas i ett schemaläggningssystem. Det var även bra att 

undersöka hur skillnaden är mellan ett system som bara fokuserar på schemaläggning och system 

som även hanterar annan personalhantering.  
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6.5.2 Utförande  

Innan intervjun gjordes en förundersökning för att undvika onödiga frågor. Undersökningen gick 

ut på att söka efter information om ResursBOKNING på internet. Det skapades även ett 

frågeformulär innan intervjun. För att se hela frågeformuläret gå till bilaga B.   

Intervjun var semi-strukturerad och utfördes 2013-02-28 kl. 13 på ResursBOKNINGs kontor på 

Rosenlundsgatan 50, med David Johansson som arbetar som systemutvecklare på 

ResursBOKNING. Intervjun spelades in via röstinspelning på en Samsung Galaxy S3. Innan 

intervjun började fick David information om varför intervjun var relevant för detta 

examensarbete och hur intervjumaterialet skulle användas. Sedan började David beskriva 

systemet och moderatorn ställde de förbereda frågorna samt att det ställdes andra passande 

frågor.  

Efter intervjun skapades det en sammanfattning av intervjumaterialet och det mest intressanta 

materialet markerades. Denna intervju transkriberades inte för att spara tid.  

6.5.3 Resultat 

Ursprungligen är deras schemaläggningssystem avsett för restauranger, men nu har de även 

kunder som assistanstjänst och hemtjänsten. Deras verktyg hjälper arbetsplatser med varierande 

arbetstider och ger en bra visuell bild av vad som händer med schemat. För att underlätta för 

personalen använder ResursBokning både färger, text och symboler. Genom att använda dessa 

medel blir det enklare för personalen att se när de arbetar samt vilken typ av pass de ska arbeta.  

Systemet vet även vilka personer som är lediga och har möjlighet att arbeta. För att boka in 

personal skickar schemaläggaren ut sms via systemet till de berörda personerna. Detta gör det 

enklare att nå ut till flera personer. I sms:et som skickas får personalen veta vilket typ av pass det 

är, vilken dag, tid och en kod. Om en person vill boka ett pass så sms:ar den personen in koden 

som finns i sms:et. Det är den första personen som skickar in sms:et som får passet, men det går 

även att ställa in att fler personer kan jobba ett pass.  

6.6 INTERVJU MED TEKIS AB 

TEKIS AB är en ledande leverantör av IT-stöd till Sveriges kommuner som utvecklar samt säljer 

produkter och tjänster. Ett av de systemen som TEKIS erbjuder är CORE, vilket är ett 

databaserat verksamhetsstöd för räddningstjänster. CORE är ett system för att hantera dagliga 

sysslor både internt inom räddningstjänsten och mot externa intressenter.  

6.6.1 Syfte och mål 

Denna intervju var en förstudie för intervjuerna med schemaadministratörerna. Målet var att 

förstå hur arbetet ser ut på en brandstation och vilka problem som kan uppstå på en brandstation. 

Personen som blev intervjuad har tidigare jobbat på brandstation och jobbar nu på TEKIS som 

produktansvarig för CORE.  

6.6.2 Utförande 

Innan intervjun förbereds ett frågeformulär med både intervjufrågor samt information som lästes 

upp. För att se hela frågeformuläret gå till bilaga C. För att skapa bra frågor och för att få en 

bättre förståelse för hur schemaläggningen för räddningstjänsten går till gjordes det en 
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genomgång av en av manualerna som beskriver hur personalen ska hanteras i det befintliga 

schemaläggningssystemet.  

Intervjun utfördes den 2013-03-04 kl 13 på Tekis kontor i Sundbyberg med Ola Gustafsson som 

är produktchef för CORE på Tekis. Eftersom intervjun utfördes på Olas egna rum fanns det inga 

störningsmoment. Efter intervjun skapades det en sammanfattning av intervjumaterialet där de 

mest relevanta delarna markerades.  

6.6.3 Resultat 

Olas arbetsuppgifter går ut på att ta emot önskemål från kunderna, styra utvecklingen av CORE 

samt hantera support. Ola har tidigare jobbat som brandman, brandmästare, räddningschef i 

beredskap och även flera andra tjänster. När han arbetade som brandman arbetade han med 

övning, materialvård, utryckning och beredskap, men när han fick andra roller hanterade han 

även personalen. Då fick han lägga scheman åt sin egen arbetsgrupp.  

Några av de arbetsroller som finns på en brandstation är: 

 Brandman 

 Förman 

 Brandmästare 

 Räddningschef 

 Brandingenjör (vanligast på större stationer) 

 Personaladministrationer  

 Utbildningsenheter 

Oftast finns det både heltidspersonal och deltidspersonal på en brandstation och antalet varierar 

beroende på stationen. Den schematypen som Ola använde där han arbetade var fast schema, 

vilket förenklade schemaläggningen. Det fanns önskemål om önskeschema, men det var aldrig 

något som genomfördes. All schemaläggning utfördes i det befintliga systemet och det var inga 

större problem att skapa scheman. Det är vanligt att andra stationer använder sig av 

pappersscheman, men de använder även schemaläggningssystemet. Stationerna önskar ett 

schemaläggningssystem där det finns en bättre översikt under schemaläggningen.  

Ett av problemen med schemaläggningssystemet är att systemet utgår från att personalen alltid 

arbetar i en grupp, men detta stämmer inte överens med verkligheten. Det är vanligt att personal 

arbetar i olika grupper och har andra uppgifter. Detta gör att personal måste vid vissa tillfällen 

tas ut ur gruppen i schemat och schemaläggas som något annat.  

Det finns en kompetenskontroll i schemaläggningssystemet och oftast sköter personalen detta 

själva vid byten eftersom de har koll på varandras kompetenser. Det händer däremot att det 

uppstår misstag som att någon kompetens fattas, men det brukar personalen kunna lösa. 

Personalen som lägger schemat kan även ha andra roller som styrkeledare eller löneansvarig och 

detta beror på hur arbetet ser ut på stationen.  

6.7 INTERVJUSTUDIE RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

I detta avsnitt presenteras den intervjustudie som gjordes med räddningstjänsten. Resultat av 

studien presenteras även här.  
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Intervjuerna utfördes mellan 2013-03-15 och 2013-03-18 och med personer som skapar scheman 

för personalen som arbetar inom räddningstjänsten. Alla intervjuer var semi-strukturerade 

eftersom det skulle finnas utrymme för andra passande frågor under intervjuerna. Det inte var 

möjligt att träffa de personer som skulle bli intervjuade, vilket gjorde att alla intervjuer utfördes 

via telefon. Under intervjun användes Android-applikationen Auto Call Recorder. Applikationen 

spelar in samtal som görs med den smartphone som applikationen är installerad på. Det finns 

möjligheten att spela in alla samtal eller bara de nummer som inte finns i telefonboken. Efter 

samtalet är inspelat är det möjligt att utföra följande funktioner: 

 Spela upp 

 Spara 

 Dela 

Applikationen testades innan den första intervjun. För att inte störa röstinspelningen var telefon 

satt på flygläge, eftersom annars finns det en risk att röstinspelningen avbröts. Personerna 

kontaktades via telefon eller mail innan intervjuerna.  

6.7.1 Syfte och mål 

Målet med dessa intervjuer var att förstå hur schemaläggningen går till och vilka problem som 

kan uppstå under tiden som schemat läggs. Det var även viktigt att ta reda på vilka funktioner 

som schemaläggarna uppskattade samt vilka funktioner de ville förbättra för att ta hänsyn till 

detta i den framtida designen. Intervjuerna ska vara grunden till skisserna.  

6.7.2 Utförande 

Personerna som blev intervjuade blev först kontaktade via mail där de blev informerade om 

intervjun och examensarbetet. Det var 6 personer som kontaktades. Sedan skapades ett 

intervjuformulär där det fanns information om syftet med intervjun och hur informationen skulle 

användas samt intervjufrågorna. Intervjuformuläret går att hitta i bilaga D. Efter att 

intervjuformuläret var färdigt utfördes en pilotstudie den 11 mars 2013. Pilotstudien utfördes på 

Tekis kontor i Sundbyberg och personen som blev intervjuad befann sig i Uppsala. Efter 

pilotstudien lades det till fem frågor för att komplettera intervjun.  

 Vilka svårigheter finns det med att schemalägga för en brandstation? 

 Vilka funktioner tycker du är bra? 

 Har personalen möjlighet att tycka till om schemat? 

 Finns det möjligheten att använda gamla scheman? 

 När personalen byter pass, måste de ta hänsyn till de olika kompetenserna? 

Intervjuerna utfördes i en lugn miljö utan störningar. Efter intervjun transkriberades allt material 

och sedan gjordes det en sammanställning av resultatet för att samla det viktigaste resultatet. 

Under sammanfattningen jämfördes varje fråga för att se hur lika eller olika deras svar var. I 

sammanfattningen framgår det vilka svar som alla eller de flesta har svarat lika på. Resultat av 

sammanfattningen blev en tabell med numret på frågan samt sammanfattningen av deras svar.  

6.7.3 Resultat 

Resultatet från intervjuerna var väldigt givande eftersom det gav en bättre förståelse för hur 

processen ser ut för dem som schemalägger personalen för räddningstjänsten. Dessutom hade de 

förslag på hur systemet skulle kunna förbättras.  
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Frågor Svar 

1. Vad har du för arbetsroll? Alla förutom en person jobbade mycket med 

scheman 

2. Kan du berätta lite hur det går till 

när du schemalägger och vilken typ 

av personal som du schemalägger? 

Det är bara den operativa personalen som 

schemaläggs. 

3. Hur ofta schemalägger du? Det varierade lite men oftast runt 1-3 gånger/år 

4. Hur många personer schemalägger 

du? 

Mellan 6-200 personer 

5. Vilka svårigheter finns det med att 

schemalägga för en brandstation? 

 En av svårigheterna var att de arbetar 

väldigt olika på en station.  

 Det hade även kommit till kombi-

brandmän som både jobbade dagtid och 

uttryckningar.  

 Ett problem är att det kan vara svårt att se 

i systemet vilka kompetenser personalen 

har.  

 Om en person väljer att jobba över 

uppstår det ett problem eftersom det inte 

finns någon möjlighet att föra in detta i 

schemaläggningssystemet. Då använder 

sig personalen av Excel.  

6. Upplever du några hinder eller 

svårigheter när du schemalägger? 

 

 Det vore bättre om man kunde förstora 

schemafönstret eftersom då slipper 

schemaläggarna bläddra i kolumnerna.  

 När individuella ändringar ska göras 

uppstår det problem eftersom 

schemaläggningssystemet inte stödjer 

det.  

 Många tyckte att det inte fanns några 

direkta svårigheter.  

7. Finns det några funktioner som du 

saknar? 

 

 Det var flera som saknade möjligheten att 

se hur många timmar en person har 

jobbat. 

 Individuella scheman saknas eftersom 

många brandmän inte bara jobbar 

operativt.  

 Det saknas även scheman för 

dagtidspersonalen så att de på kontoret 

kan se vilka personer som är på plats.  

 Möjligheten att skapa ett testschema där 

schemaläggaren kan testa olika 

schemalösningar.   
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 Ett önskeschema för personalen som 

arbetar deltid.  

 En bättre månadsöversikt och 

möjligheten att sortera på olika 

avdelningar.  

8. Finns det några funktioner som du 

tycker ska tas bort? 

 Inga funktioner behövdes ta bort.  

9. Vilka funktioner tycker du är bra?  Kopplingen till olika scheman. 

 Månadsöversikten är ok.  

 Hela utformningen känns förlegad.  

10. Har personalen möjlighet att tycka 

till om schemat? 

 

 Blandade åsikter, men generellt har 

personalen bara möjlighet att förändra 

schemat när det ska ske en förändring.  

11. Finns det möjligheten att använda 

gamla scheman? 

 Ja, men bara vissa visste om att det fanns 

den möjligheten. 

12. Hur gör ni när en person byter pass 

med en annan eller är sjuk? 

 

 Vid byten blir styrkeledare eller närmast 

chef meddelad via telefon eller 

direktkontakt. Sedan för styrkeledaren 

eller chefen in detta i 

schemaläggningssystemet. 

 Vid sjukdom ringer personen in till sin 

styrkeledare eller närmast chef. Då måste 

den personen ringa runt och hitta någon 

ersättare. Oftast finns det jourpersonal 

som kan komma in istället.  

 En station använde sig av en sms-tjänst 

som inte är kopplad till 

schemaläggningssystemet.  

13. När personalen byter pass måste de 

ta hänsyn till deras kompetenser? 

 

 Det är styrkeledarens jobb att ha koll på 

kompetenserna. 

 De antar även att personalen har koll på 

sina kompetenser.  

 Det finns stöd för att kolla kompetenser i 

det befintliga systemet.  

14. Tycker du att den schemamallen 

passar räddningstjänsten? 

 

 Ingen tyckte att önskeschema skulle 

passa på en brandstation. 

 Den enda gången det möjligtvis skulle 

fungera med ett önskeschema var för 

extrapersonalen. 

 Alla var nöjda med rullande schema.  

15. Har du några övriga kommentarer?  

 

 När ett pass behöver byta dag måste först 

schemaläggaren ta bort det passet och 
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sedan lägga till det istället för att utföra 

en ändring. 

 När det uppstår problem meddelar inte 

systemet vad som har gått fel.  

 Om det inte går att föra in ändringar i 

schemaläggningssystemet görs det vid 

sidan om med hjälp av Excel.  

 Det största problemet är att inte kunna 

hantera individuella scheman samtidigt 

som gruppscheman.  

 Det hade varit bra att kunna se hur många 

personer det minst ska finnas på varje 

pass samt maxantalet.   

6.8 DAGBOKSTUDIE 

6.8.1 Syfte och mål 

Målet var från början att utföra en designworkshop med 5-10 brandmän, men eftersom 

brandmännen alltid är i någon form utav tjänst var detta inte möjligt. Syftet med att använda 

brandmännen i designprocessen var för att få åsikter och förslag av personer som använder 

schemat och inte bara de som skapar scheman. För att inte störa brandmännen i sitt arbete men 

samtidigt få deras åsikter, fick två brandmän utföra en dagboksstudie istället för en 

designworkshop. Tyvärr var det bara två brandmän som hade möjligheten att göra 

dagboksstudien.  

6.8.2 Utförande 

Två brandmän kontaktades via mail och telefon där upplägget förklarades. För att få ut rätt 

information från dagboksstudien skapades en dagboksmall. Denna mall bestod av följande fält 

som skulle fyllas i: 

 Dag 

 Uppgift (Vad du gjorde) 

 Hur det gick (lyckades du med du det hade planerat att göra) 

 Upplevde du några problem? (Förklara gärna) 

 Hur lång tid tog det? 

 

Mallen skickades ut till brandmännen via mail. Brandmännen förde dagboken under fyra pass 

och sedan skickades de tillbaka via mail. När dagböckerna kom tillbaka skapades det en 

sammanfattning av dagböckerna. Det var planerat att även utföra intervjuer med brandmännen 

men tyvärr var det inte möjligt på grund av tidsbrist.   

6.8.3 Resultat 

Resultatet av dagböckerna är en kort sammanfattning av de uppgifter som de utförde.  

Uppgifter:  

 Byta signaturer 
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 Skapa semestrar och kompledigheter 

 Utföra byten mellan personalen  

 Stationsbyten 

Brandmännen upplevde inga problem med att utföra dessa uppgifter och det tog relativt kort tid. 

Det mest intressanta med dagbokstudien var att se vilken typ av uppgifter de utförde och hur de 

upplevde att det gick.  
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7 PROTOTYPFRAMTAGANDE 

I detta avsnitt presenteras processen och de metoder som användes för att skapa den slutgiltiga 

prototypen. Resultat av processen presenteras även här.  

7.1 SKISSER 

7.1.1 Syfte och mål 

Målet med skisserna var att tidigt visa schemaläggarna hur den nya designen av 

schemaläggningssystemet skulle kunna se ut. Skisserna fungerade dessutom som grund för lo-fi 

prototypen.  

7.1.2 Utförande 

Efter intervjuerna med löneadministratörerna skapades skisser. Skisserna blev resultatet av 

intervjustudien och förstudien. Några av de viktigaste synpunkterna från intervjustudien som 

togs hänsyn till när skisserna skapades var: 

 Systemet behöver vara mer flexibelt 

 Ha stöd för individuella scheman  

 Bättre utformning av systemet 

Det material som behövdes för att skapa skisserna var: 

 Papper 

 Penna 

 Linjal 

Skisserna täckte inte upp hela schemaläggningssystemet utan fokuserade på skapa ett nytt 

schema. Vissa av skisser kopierades och användes som mall för att underlätta arbetet med att ta 

fram skisserna. För att inte missa någon viktigt del av schemaläggningssystemet itererades 

skisserna tillsammans med Ola Gustafsson och Kim Rehnfeldt som även jobbar på Tekis som 

produktansvarig fast för en annan produkt. Det var ett möte med bara Ola och ett möte med både 

Ola och Kim där de gav sina åsikter och förslag på förbättringar. Eftersom som både Ola och 

Kim har arbetat inom räddningstjänsten och med schemaläggningssystemet har de bra insikt i 

hur systemet kan förbättras. Efter deras återkoppling skapades det några nya skisser som 

kompletterade schemaläggningssystemet på ett bättre sätt.    

När skisserna var kompletta scannades de in och skickades via mail för att kunna föra in dem i 

prototypprogrammet Justinmind prototyper. Justinmind prototyper är ett prototypprogram som 

gör det möjligt att skapa interaktiva prototyper. Programmet har olika bibliotek som går att ladda 

ner är det möjligt att skapa prototyper för hemsidor, mobiltelefoner och mycket mer. Det går 

dessutom att skapa egna bibliotek, vilket gör att det blir enklare att återskapa liknande 

prototyper. Programmet stödjer olika typer av gester och funktioner som: 

 Dra med fingret för att byta skärm 

 Rotera bilden genom att använda fingrarna 

 Klicka och släppa för att byta skärm 

 Rullgardinsmenyn 
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För att testa prototypen går det att simulera den i prototypprogrammet, dela via internet eller 

exportera till HTML. Justinmind prototyper är ett bra och enkelt verktyg för att både skapa 

enklare och mer avancerade prototyper.  

7.1.3 Resultat 

Skisserna visualiserade inte hela schemaläggningssystemet utan bara på de delar som är 

väsentliga för detta examensarbete. Eftersom det blev ett stort antal skisser presenteras bara de 

viktigaste delarna nedan (figur 5, figur 6, figur 7, figur 8).  

 
Figur 6 Start 

 
                          Figur 7 Skapa schema 
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Figur 8 Skapa schema - översikt 

 
Figur 9 Skapa byte 

7.2 LO-FI PROTOTYP 

7.2.1 Syfte och mål 

Syftet med lo-fi prototypen var att visa upp designen tidigt för schemaläggarna på ett enkelt sätt 

och för att få återkoppling på både designen och flödet av schemaläggningen. Genom att 

använda Justinmind prototyper går det enkelt att visa upp hur schemaläggningssystemet ska se ut 

och fungera.  
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7.2.2 Utförande 

Efter att pappersskisserna hade blivit inskannade skapades lo-fi prototypen. Prototypen skapades 

i prototypprogrammet Justinmind prototyper. Varje inskannad bild fungerade som en länk till 

nästa del av prototypen. För att få en mer verklig syn på hur systemet skulle se ut lades det till 

färger på de olika passen. Dessutom lades det till vissa ikoner och text som fattades i skisserna. 

Det blev enklare att lägga till dessa ikoner än att skissa dem och sedan skanna in bilderna igen. 

All information som t.ex. olika typer av pass och stationer var taget från manualen. När första 

varianten av lo fi-prototypen var klar fick schemaläggarna möjligheten att ge återkoppling via 

fokusgruppen som utfördes.  

Efter fokusgruppen som går att läsa om i kapitel 10.3 gjordes några av skisser om och dessa 

scannades in samt infördes i lo-fi prototypen. Den största förändringen var att månadsöversikten 

lades till eftersom den saknades sen innan. Detta var något som saknades i den första lo fi-

prototypen och det var viktigt att den gav en bra och lättförståelig översikt. För att skapa en 

månadsöversikt med en bra översikt lades det till texter och färger eftersom det fick plats mer 

information än vad det hade gjort om den hade gjorts för hand. En annan del som förändrades 

var startvyn eftersom schemaläggarna hellre ville ha lättare åtkomst till månadsöversikten än 

göra byten och registrera sjukskrivningar. Det var även mindre förändringar under 

schemaläggningsprocessen som ändrades som möjligheten att spara utan att göra schemat synligt 

för andra och lättare att kopiera ett pass.  

När lo fi-prototypen var klar itererades den igen med schemaläggarna genom användartester.   
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7.2.3 Resultat 

Eftersom prototypen innehåller många funktioner och vyer presenteras bara de viktigaste delarna 

nedan.  

När schemaläggarna har loggat in i schemaläggningssystemet och valt schema möts de av bilden 

nedan (figur 9). Här är det möjligt att bestämma själv hur ens startvy ska se ut och det görs i 

inställningar. Syftet med startvyn är att enkelt kunna navigera till resten av systemet och ha 

senaste informationen av vad som har hänt sen senaste inloggningen. 

 
Figur 10 Start 

 

Månadsöversikten är en av schemaläggarnas viktigaste redskap och där är det möjligt att se hur 

arbetet ser ut över utvalda stationer (figur 10). Dessutom kan de se vilka som har gjort byten och 

andra händelser. Inne i månadsöversikten ska schemaläggarna dessutom kunna registrera alla 

typer av händelser. Då många arbetar på olika sätt finns det möjligheten att se månadsöversikten 

i form av en månad, en vecka och en dag.  
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Figur 11 Månadsöversikten 

 

För att skapa ett nytt schema väljer schemaläggarna ett pass och vilken dag som passet ska ligga 

på (figur 11). Sedan dyker det upp vilka kompetenser som behövs och vilken grupp som ska ta 

det passet. Istället för att lägga in all denna information i en lista som tidigare är det möjligt att 

skapa schemat i en design som ser ut som en kalender. Detta ger en bättre översikt över det nya 

schemat.  

 

 
Figur 12 Skapa schema 
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I personalhändelser är det möjligt att registrera några av de händelser som kan utföras på 

personalen som arbetar (figur 12). Det kan vara händelser som att byta pass, skriva in 

sjukskrivning, tjänstledighet eller annan ledighet. Denna vy visar hur det går till när ett byte 

utförs mellan två personer.  

 

 
Figur 13 Byta pass 

7.3 FOKUSGRUPP 

7.3.1 Syfte och mål 

Den första planen var att skapa en lo-fi prototyp och sedan utföra användartester, men istället 

fick schemaläggarna delta i en fokusgrupp innan de första användartesterna. Målet med att utföra 

en fokusgrupp innan testerna var för att få mer återkoppling på vilka funktioner som fattas. 

Dessutom upptäcktes det efter intervjuerna att många schemaläggare använder 

schemaläggningssystem på olika sätt och genom att samla ihop till en fokusgrupp kunde de 

möjligtvis gemensamt diskutera fram en lösning för strukturen av schemaläggningssystemet.  

Målet med fokusgruppen var att få idéer på vilka funktioner och vilket upplägg den nya designen 

av schemaläggningssystemet skulle kunna ha. Genom att visa dem lo-fi prototypen stegvis och 

diskutera den nya strukturen är det tänkt att schemaläggaren ska diskutera med varandra vilka 

funktioner de vill ha. Fokusgruppen var mer fokuserad på lo-fi prototypens funktionalitet än 

design eftersom det kan vara svårt att få återkoppling på design via en fokusgrupp.  

7.3.2 Utförande 

Alla personer som blev intervjuade kontaktades via mail och där föreslogs det några datum med 

tider för fokusgruppen. Efter att en passande tid var bestämd skapades det en inbjudan via 

GoTooMeeting. GoToMeeting är en tjänst som gör det möjligt att ha möten via internet eller 

telefon. Under ett möte går det att ha upp till 25 deltagare. Det är möjligt att dela en skärm, vilket 

gör att deltagarna kan se vad som händer på den datorn. Genom att dela skärm går det t.ex. att 

hålla i presentationer eller visa arbeten. Dessutom går det att ha videosamtal och spela in samtal. 
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En annan fördel med GoToMeeting är att det är enkelt att ändra presentatör vilket innebär att det 

går att visa en annan skärm. Det är även möjligt att chatta med alla deltagare. Den största 

fördelen med tjänsten är att det är möjligt att ha möten med flera deltagare samtidigt utan att 

behöva träffas i verkligheten.  

De inbjudna personerna fick möjligheten att se vad som hände på moderatorns skärm, vilket 

gjorde det möjligt att visa upp både presentationen och prototypen. Deltagarna fick en länk via 

mail för att kunna delta i fokusgruppen.  

För att få struktur på fokusgruppen skapades ett schema för vilka punkter som skulle tas upp.  

Schemat hade följande upplägg: 

 Introduktion 

 Frågor 

 Del 1 - Första vyn, hantera nyheter, funktioner 

o Diskussion/Frågor 

 Del 2 - Skapa schema 

o Diskussion/Frågor 

 Del 3 – Lägga till pass och kompetenser 

o Diskussion/Frågor 

 Del 4 – Hämta schema 

o Diskussion/Frågor 

 Del 5 – Händelser 

o Diskussion/Frågor 

 Del 6 – Inställningar 

o Diskussion/Frågor 

 Avrunda och sista kommentarerna 

Hela schemat går att hitta i bilaga E.  

Fokusgruppen ägde rum den 4 april 2013 mellan kl 13-14 på Tekis kontor i Sundbyberg. Totalt 

var det fyra schemaläggare, en moderator och en person som observerade. Personen som 

observerade var Ola Gustafsson och syftet med att han deltog var för att han skulle kunna svara 

på tekniska frågor angående systemet. Alla personer som blev intervjuade var inbjudna till 

fokusgruppen och målet var att det skulle vara sju deltagare men några fick förhinder.   

När fokusgruppen började gick alla deltagare in via länken som tidigare i veckan hade skickats ut 

och de ringde även på det angivna numret. När alla deltagare var uppkopplade startade 

fokusgruppen. För att moderatorn inte skulle behöva anteckna för mycket under fokusgruppen 

spelades den in via röstinspelning på en smartphone. Deltagarna blev välkomnade och fick en 

introduktion på vad som skulle hända. Under introduktionen förklarades det vad som har hänt 

efter intervjuerna, hur prototypen fungerar, schemat för fokusgruppen och syftet med 

fokusgruppen. Efter introduktionen fanns det möjlighet för användarna att ställa frågor angående 

fokusgruppen.  

Sedan ställde moderatorn två frågor för att starta diskussioner mellan deltagarna och för att göra 

dem mer bekväma. Syftet med de två första frågorna var även att få deltagarna att tänka på olika 

schemaläggningssystem för att få inspiration inför resten av fokusgruppen.  
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Efter detta gick moderatorn igenom varje del och där hade deltagarna möjligheten att ge sina 

synpunkter. Vid vissa tillfällen var det svårt att höra vad vissa deltagare sa eftersom det var via 

en konferenstelefon. När alla punkter var behandlade vad det en öppen diskussion om deras 

helhetsintryck och om det var något ämne som inte hade tagits upp under fokusgruppen. Sedan 

tackades alla deltagare för deras engagemang och tid. Direkt efter fokusgruppen diskuterade 

moderatorn och observeraren resultatet av fokusgruppen och hur det hade gått.  

För att inte några detaljer skulle glömmas bort noterades både hur fokusgruppen gick till och en 

sammanfattning av resultat inom två dagar efter fokusgruppen. När sammanfattningen var klar 

gjordes delar av lo-fi prototypen om för att sedan testas igenom genom användartester med 

schemaläggarna.  

7.3.3 Resultat 

Schemaläggarna gillade det nya upplägget och tyckte att flödet av att skapa ett schema kändes 

naturligt. Resultatet består av tre olika delar för att skapa en bra översikt och alla olika delar 

består av en kort sammanfattning av det som diskuterades under fokusgruppen.  

7.3.3.1 Negativt 

Det största missnöjet var att det saknas en bra månadsöversikt där schemaläggarna kan filtrera på 

olika arbetsgrupper. Månadsöversikten är ett verktyg som används dagligen och där saknande de 

bättre översikt än vad som finns idag. De ville även ha möjligheten att utföra händelser i 

månadsöversikten eftersom det är oftast då schemaläggarna ser att det behövs en förändring. 

Schemaläggarna ville ha kvar alla funktioner i den befintliga månadsöversikten men även ha en 

bättre filtrering. Filtreringen skulle vara på den operativa personalen och den icke operativa 

personalen.  

De var även inte helt nöjda med att det inte fanns möjligheten att se en vy över valfri period 

vilken de kan göra i det befintliga schemaläggningssystemet.  

7.3.3.2 Positivt 

Schemaläggarna tyckte att den nya designen kändes bättre än den gamla eftersom det var enklare 

att lägga schemat och det blev en bättre översikt under schemaläggningen. De gillade även flera 

av funktionerna som möjligheten att välja flera pass när de ska sjukskriva en person eller när de 

skulle byta pass med mellan två personer.   

7.3.3.3 Förslag 

Ett av förslagen var att skapa en månadsöversikt med en bättre översikt men det ska fortfarande 

finnas möjligheten att se en månadsöversikt som en lista. De ville även kunna ändra startsidan 

eftersom det inte var säkert att de ville utföra alla de händelser som visades i lo-fi prototypen.  

Ett annat förslag var att de skulle vilja kunna spara ett schema, men utan att det skulle vara 

synligt för andra personer innan schemaläggaren trycker på publicera. Detta gör det möjligt för 

schemaläggare att arbeta med ett schema och kan själv bestämma när det ska blir synligt. Det 

skulle även finnas en ångraknapp i fall de vill gå tillbaka ett steg i under schemaläggningen.   
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7.4 FÖRSTA ANVÄNDARTESTET  

7.4.1 Syfte och mål 

Målet med användartesterna var att se om schemaläggarnas mål uppfylls samt att se vilka 

problem schemaläggarna stöter på när de testar prototypen. Ett annat mål var att skapa en dialog 

med schemaläggarna för att få bra återkoppling på prototypen. Syftet var även att få tillräckligt 

med information från schemaläggarna för att kunna skapa en hi-fi prototyp.  

7.4.2 Frågeställningar 

Uppfylls schemaläggarnas mål och vilka problem stöter de på?  

7.4.3 Utförande 

Eftersom lo-fi prototypen skapades tidigt i designprocessen var det första användartestet mer av 

ett utforskande användartest. Alla schemaläggare som närvarade under fokusgruppen 

kontaktades via mail. Innan användartesterna skapades det ett testprotokoll men alla uppgifter 

och intervjufrågor. Hela testprotokollet finns i bilaga F. I testprotokollet finns även information 

om testet som ges innan användartestet börjar. De delar som var intressanta för användartestet 

var: 

 Startsidan 

 Månadsöversikten 

 Schemaläggning 

 Hämtning av befintligt schema 

 Händelser 

 Inställningar 

Innan användartesterna med schemaläggarna utfördes ett pilottest med Ola Gustafsson från 

Tekis. Det viktigaste med pilottestet var att undersöka att uppgifter och intervjufrågor uppfyllde 

målet med användartestet samt se att all utrustning fungerade korrekt. För att kunna spela in 

användartesterna var det tänkt att använda ett program för att både spela in vad som händer på 

skärmen och spela in ljudet. Efter pilottestet ändrades vissa frågor och programmet Jing som 

användes för att spela in skärmen fungerade bara i fem minuter vilket ledde till att Camtasia 

Studio användes istället. Camtasia testades efter pilottestet för att det inte skulle uppstå några 

problem under användartesterna med schemaläggarna. Dessutom upptäcktes vissa fel i 

prototypen som åtgärdades. 

 

Efter pilottestet utfördes användartester med schemaläggare. Testerna utfördes på följande 

datum: 

 Malmö 2013-04-16 

 Uppsala 2013-04-17 

 Borlänge 2013-04-18 

 Eskilstuna 2013-04-26 

Alla tester utfördes på respektive schemaläggares egen arbetsplats. Detta kan ha bidragit till att 

de kände sig mindre nervösa. För att förstå deras tankeprocess när de utförde uppgifterna 

användes metoden ’’tänka högt’’. Camtastia Studio fungerade inte som förväntat och slutade att 

spela in efter en viss tid. Detta upptäcktes under första användartestet och detta ledde till att 

under resten av användartesterna användes bara röstinspelning.  
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För att inte missa eller glömma bort någon väsentlig del av användartesterna skapades en 

sammanfattning av varje test direkt efter testet hade utförts och sedan skapades en gemensam 

sammanfattning för varje uppgift. Efter detta skapades hi-fi prototypen med hjälp av resultat av 

användartesterna.  

7.4.4 Resultat 

Här presenteras vissa uppgifter som schemaläggarna fick utföra under användartestet och en 

kortare sammanfattning av det viktigaste resultat eftersom resultatet av alla uppgifter blev 

väldigt omfattande. Dessutom var uppgift 7-11 är väldigt snarlika och därför presenteras inte det 

resultatet.  

1. Efter vi har startat prototypen vill jag att du tittar på startvyn och ser om det är något som 

fattas. 

Resultat: 

 Det var lite otydligt med nya händelser.  

 Det var konstigt att senaste sökning fanns med eftersom det inte hade utförts 

någon sökning innan.  

 Att ha med dagens schema var svårt eftersom vissa har många stationer, vilket 

skulle täcka upp hela skärmen. 

 

2. Välj att ändra inställningarna på månadsöversikten och sök sedan på de inställningarna. 

Resultat: 

 Alla hittade månadsöversikten, men symbolen kunde varit tydligare.   

 Tidslinjen kunde vara tydligare.   

 Två utav dem saknade information om bytet och liknande 

 Samma pass borde ligga bredvid varandra för att få en bättre översikt.  

 Det hade varit bra med en summering av dagen.  

 Många av beteckningarna kändes främmande.  

 Alla förstod vad färgerna i listan betydde. 

 

3. Utför ett byte mellan dagpasset den 3 och 4 maj. 

Resultat: 

 Det var problem för schemaläggarna att uppfylla detta mål. Många försökte 

dra passet till nästa dag.  

 Det var inte tydligt hur de skulle göra, bla för att de aldrig byter med en 

helgrupp.  

 Det borde finnas knappar för: verkställ, återställ och även gå tillbaka ett steg 

 

4. Nu vill jag att du lägger till en person på dagpasset den 7e maj. 

Resultat:  

 Alla lyckades att utföra denna uppgift, men många tryckte först på händelser.  

 Det borde vara valfritt att skicka ett sms och det borde finnas en annan knapp 

för att lägga till personal.  

 Man bör kunna lägga till personer på alla pass. 

 

5. Läs en kommentar som finns på något av passen. 

Resultat: 
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 Inga större problem att hitta kommentarerna, men det borde ha funnits en 

tydligare uppdelning samt ett sätt att filtrera på informationen.  

 Informationen borde ha varit synlig direkt när de kom in på 

månadsöversikten.  

 

6. Gå till månadsvyn. 

 Alla schemaläggare lyckades växla till månadsvyn.  

 Det hade varit bra om passet där det fanns för många personer var 

grönmarkerade.   

 

      13.    Skapa ett nytt schema och spara alla uppgifter. 

 Det var inga problem för schemaläggarna att utföra denna uppgift. 

 Det var bra att det bara var ett steg i taget 

 Om en person tas bort från ett schema så är det viktigt att hela systemet 

uppdateras. 

 

     14.     Skapa ett dagpass, spara kompetenserna och välj en grupp. 

 Det var inga problem för schemaläggarna att skapa ett nytt pass. 

 Vissa tyckte att kompetenserna kändes onödiga eftersom det redan finns viss 

kompetens i gruppen.  

 

     15.     Kopiera detta dagpass till onsdag och torsdag. Spara sedan denna ändring.  

 Alla gillade denna funktion, en person tyckte att det borde dyka upp en text 

när musen är över symbolen.  

 

     17.     Välj att se översikten över ditt schema och sedan andra schema. 

 Alla uppskattade båda funktionerna eftersom det ger en bra översikt över 

schemat som de skapar och det var även uppskattat att kunna se andra 

scheman.  

 En person ville ha möjligheten att lägga till pass i översikten.  

 

     21.     Utför ett byte mellan Per och Cecilia på måndagen.  

 Alla lyckades utföra bytet. 

 Det hade varit bra att få kontrollera att bytet följer arbetstidslagen.  

7.5  HI-FI PROTOTYPEN 

7.5.1 Syfte och mål 

Målet med hi-fi prototypen var att skapa en prototyp som skulle kunna påminna om den 

slutgiltiga produkten. Dessutom var det viktigt att eliminera de problem som uppstod under 

första användartestet med schemaläggarna.   
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7.5.2 Utförande 

Det ursprungliga planen var att använda ett annat prototypprogram som heter Axure, men 

eftersom flera delar av lo-fi prototypen kunde återvinnas användes Justinmind prototyper. Vissa 

delar som t.ex. månadsöversikten och element från andra delar av lo-fi prototypen användes även 

i hi-fi prototypen. All information som olika typer av pass och stationer var taget från manualen. 

För att designen skulle upplevas som mer verklig användes dels delar från prototypprogrammet 

samt ikoner från hemsidan http://www.iconfinder.com/. Sammanfattningen av det första 

användartestet användes när prototypen skapades för att undvika liknande misstag som i lo-fi 

prototypen samt för att eliminera de tidigare problemen. Hi-fi prototypen innehöll inte lika 

många funktioner som lo-fi prototypen, men däremot liknande funktioner.   

7.5.3 Resultat 

Eftersom prototypen innehåller många funktioner och vyer presenteras bara de viktigaste delarna 

nedan.   

Förutom att gränssnittet har blivit mer verklighetstroget är det inte stor skillnad mellan startsidan 

för lo-fi och hi-fi prototypen (figur 13). Det är vissa mindre ändringar som att ”Nytt” har bytt 

namn till ”Nyheter”, det finns bara snabbvägar till de olika schematyperna och inte en översikt 

samt att ”Månadsöversikt” heter ”Schemaöversikt” eftersom översikten inte behöver vara över 

en månad.   

 
Figur 14 Start 

 

Schemaöversikten har förändrats en del sen lo-fi prototypen och några av förändringarna är att 

funktioner har tillkommit och även möjligheten att filtrera på vilken information som ska vara 

synlig (figur 14). Schemaläggarna gillade inte sättet att läsa meddelanden eftersom risken finns 

att någon missar informationen. Det har även tillkommit en sammanställning av de ändringar 

som har utförts.  

http://www.iconfinder.com/
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Figur 15 Månadsöversikten 

 

Den största förändringen när ett nytt schema ska skapas jämfört med lo-fi prototypen är att 

funktionerna har flyttats och att nu den valda informationen alltid är synlig (figur 15). 

Anledningen till att funktionerna flyttades var för att själva schemat skulle få mer utrymme. 

Bilden demonstrerar hur systemet ser ut när en schemaläggare har valt att lägga till två dagpass 

och har valt vilka kompetenser som ska finnas på måndagen den 1:a maj.  

 
Figur 16 Nytt schema 

 

En förändring i personalhändelser jämfört med lo-fi prototypen är att nu är det tydligare vilken 

typ av händelser som utförs och att veckovyn har fått mer utrymme då funktionerna har flyttats 

(figur 16). Det finns även en sammanställning över de förändringar som har utförts för att det ska 
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bli enklare att ångra händelsen. Bilden demonstrerar hur det ser ut när två personer ska utföra ett 

byte.  

 
Figur 17 Byte av pass 

7.6 ANDRA ANVÄNDARTESTET 

7.6.1 Syfte och mål 

Målet med det andra användartestet var att se hur schemaläggarna reagerade på dels de nya 

förändringarna men även att se att alla tidigare problem hade försvunnit.  

7.6.2 Frågeställningar 

Har tidigare problem eliminerats och finns det nya funderingar kring förändringarna? 

7.6.3 Utförande 

Det andra användartestet var en kombination av ett bedömningstest och valideringstest eftersom 

målet var att se att tidigare problem var eliminerade samt utforskande för att hitta nya problem. 

Interaktionen minskade mellan moderatorn och schemaläggarna. Innan användartestet skapades 

ett protokoll med uppgifter och intervjufrågor. Hela testprotokollet kan hittas i bilaga G. 

Uppgifterna för andra användartestet påminde mycket om frågorna från det första användartestet 

eftersom det var viktigt att se att tidigare problem var borta. Vissa delar togs bort eftersom som 

det upplevdes vara för upprepande. Däremot var det mer fokus på skapa nytt schema och 

personalhändelser. Följande delar behandlades under andra användartestet.  

 Startsidan 

 Månadsöversikten 

 Schemaläggning 

 Hämtning av befintligt schema 

 Händelser 
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Ett pilottest utfördes med Ola Gustafsson på Tekis och under pilottestet upptäcktes flera fel i 

prototypen som åtgärdades innan användartesterna. Alla användartester spelades in via 

röstinspelning på en Samsung Galaxy S3. Ett av användartesterna utfördes med hjälp av 

Gotomeeting då det var svårt att ta sig till schemaläggaren. Genom att använda Gotometting var 

det möjligt att se vad schemaläggaren gjorde på skärmen och kunna höra åsikter samt 

funderingar. För att schemaläggaren skulle kunna få tillgång till prototypen publicerades den via 

Justinminds hemsida.  

 

Under användartesterna fick schemaläggarna först information om hur testet skulle gå till. Sedan 

fick de börja med uppgifterna som var följt av intervjufrågor. Även under detta användartest fick 

dem använda metoden ’’Tänka högt’’. När varje användartest var slutfört fick schemaläggarna 

möjligheten att ställa övriga frågor samt kommentarer. Kort efter att ett användartest var slutfört 

gjordes en sammanfattning av användartestet där det noterades vilka delar som fortfarande var 

ett problem samt vilka funktioner schemaläggarna uppskattade.  

7.6.4 Resultat 

Här presenteras en sammanfattning av det viktigaste resultatet från det andra användartestet 

eftersom det totala resultatet var omfattande.  

7.6.4.1 Negativt 

Nyheter borde förtydligas lite då det var lite svårt att förstå att det var möjligt att godkänna 

byten. Det största problemet som fortfarande kvarstod var att de fortfarande hade problem med 

att hitta händelser. Listan med schemaöversikten upplevdes som lite rörig eftersom det finns 

mycket information presenterad. I månadsvyn kan det vara svårt att visa upp flera stationer. 

Nästan alla valde att trycka på ”Byten” i filtreringsrutan. Vissa av symbolerna kunde varit lite 

större. Det var lite för många klick när ett nytt pass skulle läggas till i ett nytt schema. En av 

schemaläggarna ville ha ett önskeschema till deltidspersonalen.  

7.6.4.2 Positivt 

Schemaläggarna tyckte att den nya designen var snygg och behaglig. Förutom att hantera 

personalhändelser lyckades schemaläggarna utföra resterande uppgifter. Den nya 

schemaöversikten gav dessutom en bättre översikt eftersom det var möjligt att få in två pass på 

samma rad. Dessutom var det enkelt att se vilka pass det fattades folk på och vilka pass det fanns 

för mycket personal på. Färger och kontraster var bra och gjorde det enklare att förstå vad som 

skulle göras. Det var bra att det fanns en sammanfattning i de flesta vyerna, där det var möjligt 

att se vilka förändringar som har skett.  

7.6.4.3 Förslag 

Tidigare inställningar borde sparas som t.ex. om man tidigare har valt att visa meddelanden i 

schemaöversikten så bör detta vara kvar till nästa gång. Byten borde vara en rullgardinsmeny 

istället för en knapp eftersom då är det enklare att förstå att det finns fler val. När ett byte ska 

utföras bör det även vara möjligt att klicka på personen direkt i schemaöversikten istället för att 

gå via händelser. Det händer att personal bara byter bort ett pass och sedan blir ”skyldig” ett pass 

till en person. Då är det bra att se någonstans att den ena personen saknar timmar. Det ska vara 

möjligt att dra ett pass till utvald dag när ett nytt schema skapas.   
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8 SLUTGILTIGA PROTOTYPEN 

Här presenteras det slutgiltiga resultat av de delar som förändrats mest efter det sista 

användartestet.  

Startvyn har förändrats minst genom processen jämfört med de andra delarna eftersom 

schemaläggarna inte hade några större problem med denna vy (figur 17). Det som har förändrats 

är att ”Nyheter” har förtydligats genom att skriva ’’Godkänn alla’’ och ’’Neka alla’’ samt att det 

finns en knapp för att hitta ersättare om någon blir sjuk.   

 
Figur 18 Start 

 

Eftersom schemaläggarna fortfarande upplevde schemaöversikten som rörig har vissa funktioner 

ändrats (figur 18). Allt som hanteras som en händelse ligger nu i en rullgardinsmeny med 

händelser. Filtreringsrutan och de valda uppgifterna har flyttats för att det ska upplevas som 

mindre rörigt. Dessutom har sammanställningen av ändringarna blivit en funktion som 

schemaläggarna själva får ta fram. Syftet med förändringarna var att det skulle bli enklare för 

schemaläggarna att hitta de olika funktionerna genom att minska på information som alltid är 

synlig.  
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Figur 19 Schemaöversikten 

 

Att skapa ett nytt schema har även förändrats eftersom schemaläggaren tidigare först valde 

kompetenser som skulle finnas på det passet och sedan vilken grupp som skulle arbeta (figur 19). 

Efter kommentarer från användartesterna är det troligtvis enklare att visa vilka kompetenser som 

varje grupp har och sedan välja grupp efter vilka kompetenser som behövs. Detta gör att ett 

musklick tas bort.  

 
Figur 20 Skapa schema 
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9 DISKUSSION 

Det problem som har bearbetats i detta examensarbete var att schemaläggarna arbetade med ett 

schemaläggningssystem som inte var anpassat efter hur de arbetar. Genom att använda utvalda 

utvärderingsmetoder var det möjligt att förstå vilka problem som schemaläggarna stöter på i det 

befintliga systemet. Examensarbete har fokuserat på att använda processen för användarcentrerad 

design vilket har lett till vissa utvalda utvärderingsmetoder. Utvärderingsmetoderna valdes ut 

efter vad som passade målgruppen och även skedet i designprocessen. Dessa metoder har 

involverat schemaläggarna under hela designprocessen. Resultatet av examensarbetet var en 

prototyp som var genomarbetad med hjälp av schemaläggarna och utvärderingsmetoderna.  

Diskussionen är uppdelad efter de metoder som har använts i detta examensarbete.  

9.1 INTERVJUER 

Ett av de största problemet med intervjuerna med Lena och Lars från Huddinge sjukhus, 

ResursBOKNING och Ola från Tekis var att det inte utfördes någon pilotstudie. Detta är något 

som alltid bör utföras innan någon form av utvärderingsstudie eftersom annars finns risken att 

frågor och uppgifter inte ger ett korrekt resultat (Dumas och Redish 1999, s. 264). I detta fall 

fanns ingen möjlighet att göra någon pilotstudie eftersom det inte fanns någon passande person. 

Däremot var förberedelserna innan intervjun bra genomförda då en mindre förstudie om 

arbetsplatsen utfördes innan intervjuerna. Det är viktigt att förstå ämnet och sammanhanget för 

att kunna skapa passande intervjufrågor (Benyon David, Phil, och Susan 2010, s. 154).  

Under intervjun med Lars och Lena från Huddinge sjukhus kom Lena in senare under intervjun. 

Detta skapade ett avbrott i intervjun som kunde ha undvikits om intervjun hade startat senare. 

Det är även möjligt att Lena hade haft synpunkter på det som diskuterades under de första 15 

minuterna. Under transkriberingen av intervjun upptäcktes det att moderatorn ibland ställde 

ledande frågor, vilket bör undvikas under en intervju. Nackdelen med att ställa ledande frågor är 

att moderatorn styr svaret på frågan, vilket kan ge missledande resultat. Fördelen med att 

använda röstinspelning på en mobil är att personen som blir intervjuad inte blir störd av att den 

ligger framme. Det är större risk att personen blir nervös av en videokamera eftersom det inte 

känns lika naturligt som en mobiltelefon. 

Tyvärr var det inte möjligt att ta kort eller filma under demonstrationen av systemet eftersom 

personalens privata information alltid var synlig. Det försvårade transkriberingen av intervjun 

eftersom det blev svårare att förstå diskussionerna som handlade om systemet. Detta kan 

undvikas om transkriberingen utförs direkt efter intervjun, men risken finns att vissa detaljer 

glöms bort. Däremot var intervjun givande eftersom de hade bra synpunkter och liknande behov 

som schemaläggarna från räddningstjänsten. Det var intressant att se hur andra 

schemaläggningssystem fungerar på liknande arbetsplatser.   

Risken med intervjun med ResursBokning var att den nya designen för schemaläggningssystem 

kanske blev påverkad av deras design. Däremot var det väldigt intressant att se ett system som 

fokuserar på bara schemaläggningen och inte på ett komplett system för både schema och löner. 

Tyvärr var det bara ett företag som kunde ställa upp på intervju och det är lite med bara en 

intervju från schemaläggningsföretagen.  
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Intervjun med Ola från Tekis gav en bättre förståelse för hur arbetet ser ut på en brandstation 

vilket var väldigt givande inför intervjuerna med schemaläggarna.  

Under intervjun med schemaläggarna hade det möjligtvis varit mer givande om personerna som 

blev intervjuade fick visa hur de gör när de ska lägga ett schema eftersom det var lite svårt att 

förstå hur det går till. I detta fall hade det varit bättre att göra en kontextuell intervju för att ha 

möjligheten att förstå hur de arbetar med systemet i verkligheten. Det är en av fördelarna med att 

använda kontextuella intervjuer (Saffer 2010, s. 86). Schemaläggarna fick beskriva hur de skulle 

gå tillväga när de lägger ett schema, vilket kan vara missledande eftersom risken finns att det går 

till på ett annorlunda sätt när de faktiskt lägger schemat. Däremot var det tydligt vilka problem 

som schemaläggarna tyckte var viktigast och även vilka delar de uppskattade mest med systemet. 

Det var bra att göra intervjun tidigt i designprocessen för att kunna ta hänsyn till deras åsikter 

redan när skisserna skapades. Applikationen som användes kunde ha testats mer eftersom ljudet 

var sämre än förväntat. Under pilotstudien var ljudet sämre än vad det var när applikationen 

testades, men det var fortfarande tillräckligt bra för att använda applikationen för resten av 

studien.  

Efter några intervjuer märktes det att vissa frågor möjligtvis var onödiga och detta hade troligtvis 

upptäckts tidigare om det hade utförts fler pilotstudier.   

9.2 PROTOTYPER 

Eftersom allt i lo-fi prototypen inte gjordes för hand är det möjligt att prototypen gav intrycket 

av det var en hi-fi prototyp eftersom den ser mer verklig ut än vad en lo-fi prototyp oftast gör. 

Detta kan ha skapat en viss förvirring hos schemaläggarna eftersom det var blandat med skisser 

och delar som skapades i prototypprogrammet. En risk med att blanda skisser och element från 

prototypprogrammet är att schemaläggarna möjligtvis fick för höga förväntningar eftersom 

prototypen såg mer verklig ut. Detta är en nackdel med att använda prototyper som kan påminna 

om det verkliga systemet (Saffer 2010, s. 180).  

 

Fördelen med att blanda element är dock dels att månadsöversikten gav en bättre översikt och att 

den även var lättare att tyda. Detta gjorde det enklare för schemaläggarna att kunna ge kritik på 

just den delen. De delar som lades till från prototypprogrammet skapades genom att använda 

tilläggspaket som heter ”Sketching” som går att hämta från Justinminds hemsida. Denna tjänst 

gör det möjligt för prototypen att se ut som att den är ritat med papper och penna, vilket gör att 

det passar bättre in i lo-fi prototypen. Genom att blanda skisser med delar från 

prototypprogrammet blev skapandet av lo-fi prototypen mer effektivt eftersom det oftast tog 

längre tid att ändra skisserna och scanna in igen än att göra om skisserna i prototypprogrammet. 

Det är viktigt att lo-fi prototypen inte tar för lång tid eftersom det oftast är det första 

designförslaget. Det är oftast onödigt att lägga ner för mycket tid på första förslaget eftersom det 

är tidigt i designprocessen och mer fokus är på form och struktur, funktionskrav och navigation 

än på gränssnittet (Saffer 2010, s. 187).     

Det största problemet med hi-fi prototypen var att den inte innehöll lika många funktioner som 

lo-fi prototypen. Detta resulterade i att användartestet på hi-fi prototypen inte blev lika ingående 

som tidigare test. En hi-fi prototyp bör vara lik det slutgiltiga systemet och helst ha den mesta 

funktionaliteten eftersom det kan vara svårt för användarna att föreställa sig hur det skulle kunna 

se ut (Saffer 2010, s. 180). Dessutom hade prototypen möjligtvis blivit bättre med egna ikoner. 
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Prototypen blev i sin helhet bra eftersom det under skapandet användes resultat från första 

användartestet. 

9.3 FOKUSGRUPP 

Eftersom deltagarna bara pratade med varandra över telefon och inte träffades på riktigt finns 

risken att det påverkade gruppdynamiken. Att skapa diskussioner där deltagarna kan dela åsikter 

och erfarenheter med varandra är ett av huvudmålen med fokusgrupper (Benyon David, Phil, and 

Susan 2010, s. 164). I detta fall var det lite utmanande att få deltagarna att börja diskutera med 

varandra eftersom de inte hade möjligheten att träffas i verkligheten. Det är däremot möjligt att 

deltagarna vågade vara mer ärliga över telefonen eftersom de inte behövde träffa varandra. Vid 

vissa tillfällen var det svårt att höra vad de olika deltagarna sa. 

 

En annan nackdel med att fokusgruppen utfördes via telefon var att det inte var lika lätt för 

moderatorn att dela ut frågor till specifika deltagare. Moderatorns viktigaste roll är att se till att 

alla deltar och se till att diskussionerna flyter på bra (Barnett 2002). I detta fall var svårt att 

avgöra vilka deltagare som diskuterade mest. I de flesta fokusgrupperna brukar det finnas pauser 

med fika, men eftersom denna fokusgrupp var över telefon fanns inte den möjligheten. Detta kan 

ha gjort att deltagarna kände sig trötta efter ett tag och inte lika koncentrerade (Barnett 2002).  

 

Upplägget på fokusgruppen var bra eftersom det var lätt för varje deltagare att förstå hur den nya 

designen fungerade och de gav bra återkoppling på funktionaliteten. Det är viktigt att ha mer 

fokus på funktionalitet än gränssnitt när en fokusgrupp används i ett designprojekt eftersom 

annars kan resultatet vara missvisande. Risken finns att deltagarna tror att det använder ett 

system på ett visst sätt men det behöver inte stämma överens med verkligheten (Nielsen 1997).  

9.4 DAGBÖCKER 

Dagboksstudien hade troligtvis gett bättre resultat om den utfördes under en längre tid och med 

fler brandmän. Tyvärr upptäcktes det sent att det inte fanns en möjlighet att utföra en 

designworkshop med brandmän. Det hade varit bra om en noggrannare studie hade utförts över 

hur brandmännen arbetar och hur mycket de har möjlighet att delta i aktiviteter. Dagböckerna 

utfördes i ett bra skede i designprocessen då det var intressant att undersöka hur de reagerar 

kring deras arbetsuppgifter i schemaläggningssystemet. Om dagböcker ska användas tidigt i 

designprocessen kan det vara bra att använda studien som underlag (Naranio-Bock 2012). 

Däremot kan det vara intressant att utföra en dagboksstudie när den nya designen nästan är 

färdigställd för att se hur brandmännen interagerar med systemet i deras naturliga miljö och när 

dem inte blir observerade.   

Tyvärr var dagböckerna kortare än förväntat vilket kunde ha undvikits med en bättre och 

noggrannare beskrivning på hur dagböckerna skulle ha sett ut. Dessutom hade det behövts en 

mall som var tydligare med vad som förväntades av varje kategori. Det var däremot intressant att 

se vilka uppgifter som utfördes mest under den tiden brandmännen förde dagböckerna.   
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9.5 PROCESSEN 

Processen som användes för att ta fram den slutgiltiga prototypen var genomtänkt och utförd på 

ett bra sätt. Varje moment i processen bidrog till att prototypen blev bättre anpassad efter 

målgruppen och mer användbar. Nästan alla moment var förberedda och genomförda på det 

planerade sättet. Undantaget var dagbokstudien eftersom den ursprungliga idén var att utföra en 

designworkshop, men eftersom brandmännen alltid är i tjänst och risken fanns att de var tvungna 

att åka iväg på ett larm, så gick det inte att utföra en designworkshop. Detta hade möjligtvis 

kunna undvikas om det hade gjorts en bättre förstudie om hur arbetet går till på en brandstation. 

Det hade varit bra att göra en kontextuell intervju på en brandstation för att se hur brandmännen 

arbetar och då hade möjligtvis frågorna inför dagsbokstudien blivit bättre.  

Det hade även varit bättre att vara på plats under intervjun med schemaläggarna eftersom det var 

svårt för dem att beskriva hur de använder systemet. Genom att vara på plats hade de istället 

kunna visa hur det går till när de lägger ett schema.     

9.6 ANVÄNDARTESTER 

Det första användartestet var mer av ett utforskande användartest vilket var passande eftersom 

det var tidigt i designprocessen. Genom att använda denna typ av användartest var det möjligt att 

föra en diskussion med schemaläggarna. I ett utforskande användartest är det vanligt att 

moderator och användare samarbetar och genom samarbetet kommer fram till passande lösningar 

(Rubin, Chisnell, och Ebrary 2008, s. 31). Det största problemet med användartesterna var att 

programmet som skulle spela in vad som hände på skärmen inte fungerade som förväntat. Detta 

kunde ha undvikts genom att testa programmet noggrannare. Vissa av frågorna blev för 

repetitiva och gav väldigt snarlika resultat. Användartesterna gav väldigt bra och intressant 

resultat och var en bra grund till hi-fi prototypen.  

 

Det andra användartestet var en kombination av bedömningstest och valideringstest, vilket 

fungerade bra eftersom det var viktigt att ha eliminerat tidigare problem. Många av problemen 

var borta, men det största problemet med designen kvarstod. Schemaläggarna hade problem med 

att navigera i schemaöversikten och detta är ett av deras viktigaste arbetsredskap. Det största 

problemet med översikten är att det är mycket information som ska presenteras samt att det 

måste finnas vissa funktioner. Detta är något som diskuterades under intervjun med 

ResursBokning. Om det finns mycket information som ska visas är det viktigt att undersöka om 

det finns någon information som är onödig eller om det är möjligt att dölja viss information. 

 

När de andra användartestet skulle genomföras var det ett test som utfördes via Gotomeeting, 

vilket kan ha påverkat resultatet. Däremot utfördes resterande användartester i schemaläggarnas 

naturliga arbetsmiljö vilket kan ha bidragit till att de kände sig mer avslappnande än vad de hade 

gjort i en iscensatt miljö (Saffer 2010, s. 181). Det hade möjligtvis varit bra att utföra tester med 

schemaläggare som inte sett den tidigare prototypen och sedan jämfört resultatet med de 

schemaläggare som har sett lo-fi prototypen eftersom nya användare kanske skulle reagera på ett 

annat sätt eftersom det var första gången de hade sett designen. Däremot var det bra att utföra ett 

användartest med de andra schemaläggarna för att se vilka problem som kvarstod.  
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9.7 ANVÄNDBARHET 

Den nya designen har gjort att schemaläggningssystemet är mer effektivt eftersom 

schemaläggarna uppfyllde sina mål och inte stötte på några större problem. Detta leder till att det 

är enklare för användarna att utföra sina arbetsuppgifter. Dessutom var de mindre frustrerade och 

tyckte att det var roligare att använda. Den nya designen är troligtvis enklare att lära sig och 

enklare att komma ihåg. Användarna behöver dessutom inte använda andra medel som Excel 

eller sms-tjänster för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta gör att den nya designen av 

schemaläggningssystemet är mer användbart än det tidigare.   

En annan fördel med den nya designen är att det är ett flertal steg som har tagits bort. Tidigare 

var det totalt elva steg var schemaläggaren var tvungen att utföra för att skapa ett schema, men i 

den nya designen är det sex steg som de måste utföra (figur 21). Det finns två valfria steg som 

inte behöver göras när ett schema skapas, vilket är skapa cykel och kopiera. Dessa steg kan 

förenkla processen att skapa ett schema, men det går att lägga ett schema utan dessa funktioner. 

De steg som har tagits bort har varit onödiga och inte bidragit något till schemaläggningen och 

det är anledningen varför de togs bort. Några av dessa steg var att lägga till antalet dagar i 

schemat, bestämma vilka kompetenser som skulle användas och sedan registrera kompetenserna. 

Eftersom användaren bestämmer perioden för schemat så finns det ingen anledning att 

schemaläggarna ska behöva lägga till antalet dagar. Nu bestäms även grupp och kompetenser i 

samma steg eftersom det inte går att påverka vilken kompetens det ska finnas i gruppen eftersom 

det redan är förbestämt. Däremot går det att lägga till fler personer på ett pass och på så sätt 

lägga till fler kompetenser.  

Genom att ta bort fem steg har detta gjort att processen för att skapa ett schema är mer effektivt 

eftersom alla onödiga steg är borttagna.  

 

Figur 21 Steg för att skapa ett nytt schema 

 

1. Skapa schema

2. Lägga in information:

Schemanamn

Station

Schematyp

3. Ange start och 
slutdatum

4. Välj pass
5. Lägg till grupp 
och kompetenser

6. Valfri- Kopiera 
detta pass på andra 

dagar

7. Valfri- Skapa 
cykel

8. Spara och 
generera schemat
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9.8 HÅLLBARHETSFRÅGOR 

En utav förbättringarna med den nya designen är att användarna blir mindre frustrerade när de 

använder schemaläggningssystemet. Detta innebär att systemet troligtvis kommer att kunna 

finnas kvar under en längre tid eftersom användarna faktiskt uppskattar att använda systemet. 

Dessutom har schemaläggningssystemet blivit mer effektivt, vilket gör att schemaläggarna sparar 

tid och kan använda den tiden till andra arbetsuppgifter. Den nya designen gör det troligtvis 

enklare att lära sig systemet, vilket gör att nya schemaläggare inte behöver lika mycket träning 

och att det är lättare för schemaläggarna att komma ihåg hur systemet ska användas. Detta leder 

till att kommunerna sparar pengar eftersom schemaläggarna har blivit mer effektiva och att de 

troligtvis inte behöver samma support längre.  

 

Genom att fortsätta att arbeta med användarcentrerad design på Tekis kommer deras system att 

bli mer anpassade efter målgrupperna och mer användbara. Denna metod bör vara en del av 

deras utvecklingsprocess i framtiden.  
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10  SLUTSATSER 

 

Genom att använda användarcentrerad design var det möjligt att förbättra det befintliga 

schemaläggningssystemet för räddningstjänsten och skapa en design som är mer modern samt 

anpassad efter rätt målgrupp. Den nya designen blev mer användbar och uppskattad av 

schemaläggarna. Det hade varit svårt att designa schemaläggningssystemet utan dessa användare 

eftersom de är experter på hur det befintliga schemaläggningssystemet används idag.  

Slutanvändarna av ett system bör vara med i designprocessen eftersom risken annars finns att 

designen inte är korrekt anpassad efter hur de arbetar. 

 

Det är även bra att använda redskap som prototypverktyg för att kunna ta fram hur det är tänkt 

att interaktionen ska fungera utan att behöva programmera. Eftersom schemaläggarna hade 

möjligheten att påverka designen tidigt i designprocessen och arbeta igenom designen iterativt 

var det möjligt att göra om designen av schemaläggningssystemet på ett bra och effektivt sätt.  
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11 REKOMMENDATIONER 

För att säkerställa hur användbar den nya designen är bör det utföras fler användartester dels med 

schemaläggare som inte sett designen innan och med styrkeledare eftersom de använder systemet 

på ett annat sätt. Dessutom bör det finnas ett system för brandmännen och den övriga personalen 

där de har möjligheten att se sitt schema samt skapa byten eller ansöka om ledighet. För att 

schemaläggningssystemet ska vara korrekt när det kommer till sena ankomster och flextid bör 

det finnas ett inloggningssystem där personalen kan registrera när de befinner sig på 

arbetsplatsen. Ett annat förslag är att schemat ska anpassas efter utrustning. Om en viss typ av 

brandbil finns på en brandstation bör kanske viss kompetens även arbeta på samma station.  

Dessutom bör det finnas stöd för flera funktioner i nästa prototyp för att kunna skapa en design 

för resterande delar av schemaläggningssystemet. Några av delarna som inte blev behandlades 

under examensarbetet var: 

 Inställningar 

 Funktioner som kompetenskontroll och arbetstid i schemaöversikten 

 Göra om ett befintligt schema 

Anledningen varför dessa delar inte behandlades var för att det fanns ingen tid för detta. Det är 

inte möjligt att skapa ett helt schema i prototypen, vilket bör testas att göras innan designen 

färdigställts. Genom att testa att lägga ett komplett schema finns risken att nya problem uppstår 

och detta är bra att undvika innan systemet släppts. Ett annat önskemål från en av 

schemaläggarna var att skapa ett önskeschema för deltidspersonalen där de har möjlighet att 

lägga in tiderna som de vill arbeta. Detta är något som bör undersökas med både schemaläggare 

och deltidspersonal för att komma fram till en passande lösning.  
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13  BILAGOR 

13.1 BILAGA A-INTERVJU MED HUDDINGE SJUKHUS 
Mitt examensarbete handlar om att designa om schemaläggningssystemet för räddningstjänsten. 

Anledningen varför jag vill göra denna intervju är för att få mer information om hur det fungerar på 

liknande arbetsplatser. För att jag ska slippa anteckna så kommer jag att spela in intervjun via 

röstinspelning på min mobil. Intervjumaterialet kommer bara att användas för detta examensarbete. Om 

du vill så kan jag maila mitt examensarbete när det är färdigt.   

1. Hur gör personalen när de ska skicka in de tider som de vill arbeta? 

2. När dem byter måste dem höra av sig till dig? 

3. Vad skulle du säga är fördelar med att ha ett rullande schema?    

4. Vad har du upplevt för nackdelar? 

5. Vilka fördelar skulle du säga att det finns med ett önskeschema? 

6. Vilka nackdelar skulle du säga att det finns med ett önskeschema? 

7. Hur går det till när personalen ett önskar pass? 

8. Hur går det till när en person sjukskriver sig? 

9. Skulle ni kunna beskriva lite hur själva systemet fungerar?  

10. Hur ofta lägger ni scheman? 

11. Hur lång tid tar det att lägga schemat? 

12. Vilka funktioner tycker ni är bra och vilka använder ni mest? 

13. Har ni något mer att tillägga? 
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13.2 BILAGA B-INTERVJU MED RESURSBOKNING 
Mitt examensarbete handlar om att designa om schemaläggningssystemet för räddningstjänsten. 

Anledningen varför jag vill göra denna intervju är för att få mer information om hur andra 

schemaläggningsprodukter fungerar. För att jag ska slippa anteckna så kommer att spela in intervjun via 

röstinspelning på min mobil. Intervjumaterialet kommer bara att användas för detta examensarbete. Om 

du vill så kan jag maila mitt examensarbete när det är färdigt.   

1. Vad har du för arbetsroll?  

2. Kan du berätta lite om era schemaläggningsprodukter och deras funktioner?  

3. Har ni haft funktioner som ni har valt att ta bort eller ändra?  

4. Vilka är era vanligaste kunder?  

5. Kan du förklara vad det innebär med de olika schemamallarna?  

6. Vilken mall anser du är vanligast?  

7. Vilka fördelar samt nackdelar finns det med mallarna?  

8. Vilka svårigheter finns det med att skapa scheman?  

9. Har du något övrigt att tilläga?  
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13.3 BILAGA C-INTERVJU MED OLA GUSTAFSSON 
Mitt examensarbete handlar om att designa om schemaläggningssystemet för räddningstjänsten. 

Anledningen varför jag vill göra denna intervju är för att få mer information om hur arbetet fungerar på 

en brandstation. Denna intervju är även en förberedande intervju inför intervjuerna med schemaläggarna. 

För att jag ska slippa anteckna så kommer att spela in intervjun via röstinspelning på min mobil. 

Intervjumaterialet kommer bara att användas för detta examensarbete. Om du vill så kan jag maila mitt 

examensarbete när det är färdigt.   

1. Vad har du för arbetsroll idag? 

2. Har du haft några tidigare arbetsroller inom räddningstjänsten? 

3. Kan du berätta lite om hur ser arbetet ut på en brandstation? 

4. Vilka olika roller finns det på en brandstation? 

5. Vilken typ av schemamallar finns det inom räddningstjänsten? 

6. Hur fungerade det? 

7. Vad var bra med det schemat? 

8. Vad var sämre och kan förbättras? 

9. Har du något annat att tillägga? 
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13.4 BILAGA D-INTERVJU MED SCHEMALÄGGARE 
Mitt examensarbete handlar om att designa om schemaläggningssystemet. Anledningen varför jag vill 

göra denna intervju är för att få mer information om hur ni lägger scheman och få idéer om hur man kan 

förbättra systemet så att det blir mer användbart. Intervjun kommer gå till så att jag har förberett vissa 

frågor, men det kan även komma oförberedda frågor som jag kommer på under intervjun. För att jag ska 

slippa anteckna så kommer att spela in intervjun via röstinspelning på min mobil. Intervjumaterialet 

kommer bara att användas för detta examensarbete. Om du vill så kan jag maila mitt examensarbete när 

det är färdigt.  

1. Vad har du för arbetsroll? 

2. Kan du berätta lite hur det går till när du schemalägger och vilken typ av personal som du 

schemalägger? 

3. Hur ofta schemalägger du? 

4. Hur många personer schemalägger du? 

5. Vilka svårigheter finns det med att schemalägga för en brandstation? 

6. Upplever du några hinder eller svårigheter när du schemalägger? 

7. Finns det några funktioner som du saknar? 

8. Finns det några funktioner som du tycker ska tas bort? 

9. Vilka funktioner tycker du är bra? 

10. Har personalen möjlighet att tycka till om schemat? 

11. Finns det möjligheten att använda gamla scheman? 

12. Hur gör ni när en person byter pass med en annan eller är sjuk? 

13. När personalen byter pass med varandra måste de ta hänsyn till deras kompetenser? 

14. Tycker du att den schemamallen passar räddningstjänsten? 

15. Har du några övriga kommentarer?  
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13.5 BILAGA E-FOKUSGRUPP 

13.5.1 Introduktion 

Välkomna allihopa och tack för att ni har tagit er tid att delta i denna fokusgrupp. Som ni vet handlar mitt 

examensarbete om att designa om schemaläggningssystemet. Efter intervjuerna som jag hade med er 

samlade jag ihop materialet och gjorde en sammanställning. Efter intervjuerna kände jag att jag ville ha 

era åsikter på vilka funktioner som systemet kan ha även hur strukturen ska vara uppbyggd. Sedan 

skapade jag skisser där både Ola och Kim hade möjligheten att ge mig återkoppling. Efter det så började 

jag skapa en lo-fi prototyp. Med det menar jag en prototyp som är väldigt enkel och det är mer eller 

mindre klickbara bilder. Prototypen som jag har skapat har inte alla funktioner och allting är inte utritat 

men jag vill visa er upplägget. Planen är att jag kommer börja med att förklara syftet och upplägget med 

fokusgruppen. 

Jag vill att ni ska vara helt ärliga eftersom det är era åsikter som viktiga. Fokusgruppen kommer att spelas 

in eftersom det underlättar mitt arbete då jag slipper komma ihåg lika mycket.  

Syftet 

Syftet är att få mer information så att jag kan förbättra lo fi-prototypen. Det jag vill att ni bidrar mer är 

åsikter om funktioner och om det är något som saknas. Även vad ni tycker om upplägger av systemet. 

Efter detta kommer jag förbättra lo-fi prototypen och sedan vill jag gärna utföra användartester med de 

personerna som har möjligheten att ställa upp. 

Upplägg 

 Introduktion 

 Frågor 

 Del 1 - Första vyn, hantera nyheter, funktioner 

o Diskussion/Frågor 

 Del 2 - Skapa schema 

o Diskussion/Frågor 

 Del 3 – Lägga till pass och kompetenser 

o Diskussion/Frågor 

 Del 4 – Hämta schema 

o Diskussion/Frågor 

 Del 5 – Händelser 

o Diskussion/Frågor 

 Del 6 – Inställningar 

o Diskussion/Frågor 

 Avrunda och sista kommentarerna 

Har ni några frågor innan vi börjar? 

Frågor 

Vilka funktioner tycker ni att ett schemaläggningssystem ska ha? 

Vilka andra schemaprogram använder ni idag? 

13.5.2 Upplägg 

Del 1 – Nyheter, funktioner 

Här var tanken att ni ska kunna se senaste nytt och välja någon av dessa funktioner. Målet med 

denna vy var att alla funktioner som berör schemat ska finnas samlat på samma ställe. 

Frågor 

Vad tycker ni om nyhetsdelen? 
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Är det någon information som saknas? 

Är det någon information som känns onödig? 

Är detta något som ni skulle använda? 

Del 2 – Skapa schema 

Första delen av schemaläggningen påminner om hur ni gör i det befintliga systemet, men 

skillnaden är att det utförs mer stegvis.  

Frågor 

Är det någon information som saknas? 

Del 3 – Pass, kompetenser 

Nu är tanken att man ska börja lägga schemat. Det jag ville uppnå var en bättre översikt när ni 

lägger schemat. Om man vill lägga till ett pass så väljer man det passet som man vill lägga in i 

schemat. Tanken här är att ni ska kunna dra passet och placera ut det på passande dag. När passet 

är på plats väljer ni vilka kompetenser som ska finnas på det passet. I nästa steg väljer ni vilken 

grupp som ska ha detta pass. För att se vilka personer som finns i de olika grupperna så kan man 

trycka på pilen. Här är det även möjligt att välja enskilda personer om det skulle behövas till t.ex. 

utbildningar och enskilda scheman. När ni har valt ett pass kan ni se vid sidan hur många timman 

den gruppen jobbar. 

Det ska vara möjligt att kunna byta plats eller kopiera ett pass genom att föra det till en annan 

dag. När du har gjort schemat kan du skapa en cykel, men detta är valfritt. Tanken är att detta 

system ska vara mer flexibelt.  

De funktioner som ska vara tillgängliga här är: 

 Skapa scheman 

 Koppla ihop med andra scheman 

 Generera cykel  

 Få en översikt över den tidsperioden man har valt 

Frågor 

Vad tycker ni om upplägget? 

Är det några funktioner ni saknar? 

Är det någon funktion som känns onödig? 

Del 4 – Hämta 

Här ska det finnas möjligheten att hämta ett befintligt schema för antingen göra om det eller se 

vilka som arbetar.  

Frågor 

Vad tycker ni om upplägget? 

Är det några funktioner ni saknar? 

Är det någon funktion som känns onödig? 

Del 5 – Händelser 

Här tanken att ni ska kunna utföra de händelser utöver det ni kan göra under nyheter som t.ex. 

flera pass byten, längre sjukskrivning. Det är precis samma upplägg som när ni hämtar schema, 

men det ser lite annorlunda ut senare. Här är tanken att du ska kunna välja flera personer för att 
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kunna byta pass och kanske utföra samma händelse på flera personer. Om vi t.ex. vill göra ett 

byte mellan två personer så väljer man byte och sedan vilka pass som ska kunna byta plats.  

Frågor 

Vad tycker ni om upplägget? 

Är det några funktioner ni saknar? 

Är det någon funktion som känns onödig? 

Del 6 – Inställningar 

Här är tanken att ni ska kunna utföra ändringar som att lägga till och ta bort pass, ändra start och 

sluttid för passen, ta bort scheman. Möjligtvis även vissa personal inställningar. Anledningen 

varför jag vill ha inställningar är för att ni ska slippa göra allt i schemat eftersom det kan bli 

mycket att hålla reda på.  

Frågor 

Vad tycker ni om detta upplägg? 

Vad tycker ni borde finnas här? 

Avslutning 

Har ni något mer att tillägga? 

 

Tack för att ni har tagit er tid! 
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13.6 BILAGA F-FÖRSTA ANVÄNDARTESTET 

13.6.1 Information 

Detta användartest kommer att gå till så att jag kommer att ge dig uppgifter som du ska utföra. 

När du utför dessa uppgifter vill jag att du tänker högt och med det menar jag att du berättar vad 

du tänker på t.ex. något du tycker något verkar konstigt så får du gärna förklara varför du tycker 

det. 

Efter du har utfört en uppgift så kommer jag att ställa några frågor. Detta är en enklare prototyp 

och alla funktioner går inte att göra. Ingen information är korrekt utan allt som du ser är bara 

låtsat data. Jag har valt exakt vilka funktioner som kommer att fungera och vilken ordning de ska 

utföras. Detta är inte ett test för att testa dina kunskaper utan att undersöka hur användbart 

programmet är. För att underlätta mitt arbete så kommer jag att spela in dels vad som händer på 

skärmen och vad du säger.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

13.6.2 Uppgifter  

Uppgift 1 

Efter vi har startar prototypen vill jag att du tittar på startvyn och se om det är något som fattas. 

Frågor 

Är det någon funktion som känns konstig? 

Uppgift 2 

Välj att ändra inställningarna på månadsöversikten och sök sedan på dom inställningarna. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Är det någon information som saknas? 

Är det någon information som känns överflödig? 

Uppgift 3 

Utför ett byte mellan dagpasset den 3 och 4 maj. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 4 

Nu vill jag att du lägger till en person på dagpasset den 7e maj. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 5 

Läs en kommentar som finns på något av passen. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 
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Är det någon typ av information som saknas? 

Uppgift 6 

Gå till månadsvyn. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Är det någon information som saknas? 

Är det någon information som känns överflödig? 

Uppgift 7 

Utför ett byte mellan beredskapspassen den 3 och 10. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Uppgift 8 

Nu vill jag att du lägger till en person på nattpasset den 16e. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Uppgift 9 

Läs en kommentar som finns på något av passen. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Uppgift 10 

Gå till veckovyn. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Är det någon information som saknas? 

Är det någon information som känns överflödig? 

Uppgift 11 

Gå till dagvyn.  

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Är det någon information som saknas? 

Är det någon information som känns överflödig? 

Uppgift 12 

Gå tillbaka till första vyn.  

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 13 

Skapa ett nytt schema och spara alla uppgifter. 

Frågor 

Hur kändes detta? 
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Är det något som känns otydligt? 

Är det någon information som saknas? 

Är det någon information som känns överflödig? 

Uppgift 14 

Skapa ett dagpass, spara kompetenserna och välj en grupp. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 15 

Kopiera detta dagpass till onsdag och torsdag. Spara sedan denna ändring.  

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 16 

Skapa ett beredskapspass. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 17 

Välj att se översikten över ditt schema och sedan andra schema. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 18 

Spara schemat och gå tillbaka till start. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 19 

Skapa en händelse med Per Jansson och Cecilia Grönlund. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 20 

Välj sedan månaden Mars.  

Frågor 

Är det något som känns otydligt? 

Är det någon information som saknas? 

Är det någon information som känns överflödig? 

Uppgift 21 

Utför ett byte mellan Per och Cecilia på måndagen.  

Frågor 
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Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 22 

Gå tillbaka till start och hämta ett schema.  

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Uppgift 23 

Hitta redigeringsknappen. 

Frågor 

Hur kändes detta? 

Uppgift 24 

Gå tillbaka till start och gå in på inställningar  

Frågor 

Hur kändes detta? 

Är det något som känns otydligt? 

Nu är vi klara med användartestet, har du något övrigt att tilläga? 
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13.7 BILAGA G-ANDRA ANVÄNDARTESTET 

13.7.1 Information 

Detta användartest kommer att gå till så att jag kommer att ge dig uppgifter som du ska utföra. När du 

utför dessa uppgifter vill jag att du tänker högt och med det menar jag att du berättar vad du tänker på 

t.ex. något du tycker verkar konstigt så får du gärna förklara varför du tycker att det verkar konstigt. 

Efter du har utfört en uppgift så kommer jag att ställa några frågor. Detta är en enklare prototyp och alla 

funktioner går inte att göra. Ingen information är korrekt utan allt som du ser är bara låtsat data. Jag har 

valt exakt vilka funktioner som kommer att fungera och vilken ordning de ska utföras. Detta är inte ett 

test för att testa dina kunskaper utan att undersöka hur användarvänligt programmet är. För att underlätta 

mitt arbete så kommer jag att spela in dels vad som händer på skärmen och vad du säger.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

13.7.2 Uppgifter  

Uppgift 1 

Undersök Startvyn och se om något saknas. 

Uppgift 2 

Gå sedan till Schemaöversikten. 

Frågor 

Var det något steg som kändes svårt? 

Uppgift 3 

Undersök Schemaöversikten och se om något saknas eller om något känns konstigt. 

Uppgift 4 

Välj att visa meddelande och sedan dölja meddelande. 

Frågor 

Vad tycker du om att visa meddelande på detta sett? 

Uppgift 5 

Välj sedan att skapa ett byte mellan BGY den 1 maj och NJ den 2 Maj.  

Frågor 

Var det något steg som kändes svårt? 

Uppgift 6  

Nu vill jag att du lägger till en person på Stationen Z800 den 3 Maj.  

Frågor 

Var det något steg som kändes svårt? 

Uppgift 7 

Nu vill jag att du går först till Månad, sedan dag och vecka och se om något saknas eller om 

något känns konstigt. 

Uppgift 8 

Gå nu tillbaka till start och skapa ett schema med schemanamnet Maj, Station Z100 och 

Brandmanheltid. Perioden är mellan 1 – 28 Maj. 

Frågor 

Var det något steg som kändes svårt? 

Uppgift 9 
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Skapa ett dagpass på måndagen den 1 och tisdagen den 2. Måndagen ska ha 1 Styrkeledare och 

grupp C. Tisdagen ska ha 1 Släckbilschafför och grupp B.  

Frågor 

Var det något steg som kändes svårt? 

Uppgift 10 

Gå till 4 Månadsvyn och skapa ett nattpass tisdagen den 29 maj. Det passet ska ha en 

rökdykarledare och grupp C.  

Uppgift 11 

Gå nu tillbaka till Veckovyn och Välj att se ett annat schema. Du vill se hur Per Jansson jobbar 

på station Z100.  

Frågor 

Var det något steg som kändes svårt eller otydligt? 

 

Uppgift 12 

Nu vill jag att du skapar en cykel.  

Frågor 

Är det någon information som känns otydlig eller konstig? 

Uppgift 13 

Gå nu tillbaka till start och skapa ett BYTE i Personal Händelse mellan Per Jansson och Anna 

Persson, det ska vara schematyp Brandman. Perioden är 1 till 28 Maj.  

Frågor 

Var det något steg som kändes svårt eller otydligt? 

Uppgift 14 

Nu vill jag att du gör så att Anna blir ledig tisdagen den 29 maj och gå sedan tillbaka till start. 

Frågor 

Är det någon information som känns otydlig eller konstig? 

Uppgift 15 

Välj sedan att hämta ett schema.  

Har du några övriga kommentarer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


