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Abstract 

The company GEMS PET Systems produces cyclotrons which is a type of particle 

accelerator. The cyclotrons create log files that are analyzed by the company’s employees for 

different purposes like troubleshooting or installation. The purpose of the project is to with a 

usage-centered design method create a paper prototype of a tool that will help the employees 

to analyze the log files in a more efficient way than earlier.  

The result shows how the usage-centered design method was used to create the paper 

prototype and how the user interface was created according to human-computer interaction 

(HCI). 
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Sammanfattning 

Företaget GEMS PET Systems tillverkar cyklotroner, en slags partikelaccelerator. 

Cyklotronerna skapar loggfiler som analyseras av företagets anställda för olika ändamål som 

felsökning och installation. Projektets syfte är att med en användningscentrerad designmetod 

skapa en pappersprototyp av ett verktyg som ska hjälpa de anställda att mer effektivt än 

tidigare analysera loggfilerna. 

Resultatet visar hur den användningscentrerade metoden användes för att skapa 

pappersprototypen och hur användargränssnittet skapades med hänsyn till människa-

matorinteraktion (MDI). 
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1.  Inledning 

Människor är verktygsanvändare. Vi använder verktyg för att utvidga vårt räckhåll, för att se 

bortom horisonten och under jorden, för att bygga saker och riva ner dem. Vi använder också 

verktyg för att skapa verktyg. Bra verktyg hjälper människor att uppnå det de vill snabbare, 

enklare eller med mindre ansträngning. (Constantine, Larry L. & Lockwood, Lucy A. D. 

1999) 

Datorprogram är också verktyg. Men många av dessa verktyg är inte alltid så bra. En av 

anledningarna till detta är dålig användbarhet på grund av att utvecklarna av programvaran 

inte alltid förstår eller tar hänsyn till interaktionen mellan människa och dator d.v.s. hur 

användaren uppfattar programvaran i vissa situationer. (Jakob Nielsen, 1993) 

Uppdraget är att designa ett användbart analysverktyg åt företaget GEMS PET Systems. 

Målet är att ta fram en pappersprototyp till ett grafiskt verktyg som ska hjälpa företagets 

servicetekniker att analysera en av företagets produkter och med analysen hantera bland annat 

felsökningar och justeringar.  

1.1.  Bakgrund 

Ge Healthcare är ett företag som säljer medicinska produkter och tjänster. Till dem tillhör 

GEMS PET Systems. En av deras produkter är cyklotroner, en sorts partikelaccelerator som 

används för bland annat isotopframtagning för att behandla cancer. Företaget använder sig i 

nuläget av olika kontrollsystem för sina cyklotroner som producerar loggfiler.  

Loggfilerna är textfiler som har lagrats av cyklotronens operatörsterminal och innehåller 

värden på cyklotronens egenskaper vid olika tidpunkter som till exempel magnetström och 

spänning. Företagets servicetekniker försöker utifrån dessa loggfiler att analysera och dra 

slutsatser om maskinens prestanda. 

1.2. Syfte 

Loggfilerna som produceras är inte lätta att hantera i råformat då de kan innehålla upp till 

flera tusen rader text. Detta gör det speciellt svårt för anställda att analysera och dra slutsatser 

enbart utifrån loggfilerna.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva framtagningen av en pappersprototyp av ett verktyg som 

främst hjälper serviceteknikerna att på ett enkelt sätt analysera loggfilerna. Eftersom 

loggfilerna kan vara stora och innehålla mycket data är det viktigt att användaren kan hitta det 

den letar efter. För att lyckas med detta måste en bra analys utföras och en bra utredning av 

design som fokuserar på användbarhet göras.  
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1.3. Problembeskrivning 

Loggfilerna finns i olika format beroende på vad för slags information som lagras, vilken typ 

av cyklotron det är och vilket av cyklotronens subsystem som har producerat filen. Detta 

innebär att loggfilerna måste presenteras och hanteras på olika sätt. 

Ett annat problem är att det finns olika sorters anställda som jobbar med dessa loggfiler. Man 

kan skilja mellan tre olika typer av anställda som besitter olika nivåer av kunskap om 

cyklotronen och tekniken bakom.  Detta innebär att deras arbetssätt skiljer sig samt den 

information de vill få ut av loggfilerna. Eftersom loggfilerna är stora kan inte all information 

visas samtidigt. Det är därför viktigt att innehållet av loggfilerna hanteras på rätt sätt så att 

användarna, oavsett typ av användare, ska kunna hitta informationen som de vill ha.   

1.4. Avgränsningar  

På grund av tidsbrist kommer detta projekt inte att resultera i en färdig produkt. Slutprodukten 

av projektet kommer vara en pappersprototyp som ska illustrera gränssnittet av programmet 

samt dess funktioner.  

Ännu en avgränsning är att produkten kommer att fokusera utvecklingen på enbart 

loggfilspresentering av befintliga loggfiler trots att det finns behov av att skapa ett helt nytt 

system för cyklotronerna som ersätter det 20 år gamla systemet som finns idag. Det gamla 

systemet verkar vara ett bra system, speciellt för sin tid, men saknar underhållsegenskaper 

som gör det svårt att hantera förändringar och förbättringar.  

1.5. Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är främst elever i data- och systemvetenskap. Jag kommer därför 

att utelämna mycket av informationen som beskriver om tekniken bakom företagets produkt 

och enbart ta med det som är relevant för projektet.  

1.6. Disposition 

Kapitel 2 – Metod: 

Presentation av metoderna som kommer att användas i uppsatsen. 

 

Kapitel 3 – Teori: 

Diskussion om teorin som anses vara relevant för uppsatsen. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

Förklaring av information samlades in för projektets ändamål. 

 

Kapitel 5 – Analys  

Analys av informationen som togs fram med hjälp av utvecklingsmetoden. 
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Kapitel 6 – Resultat 

Redovisning av prototypen, som utgör resultatet av utvecklingsmetoden. 

 

Kapitel 7 – Diskussion  

Författarens tankar och åsikter. 

 

Kapitel 8 – Slutsats  

Slutsatser som har dragits.  

 

1.7 Ordlista 

Nedan följer en ordlista som förklarar vissa av de ord och termer som förekommer i 

dokumentet 

- Cyklotron – En sorts partikelaccelerator. 

- Motorisk-Perceptuella beteendet – I människa-datorinteraktionssammanhang handlar 

det om hur människan med sina sinnen perceptuellt tolkar datorn och hur det påverkar 

dennes motoriska beteende. (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

- Motoriska system – Människans rörelsekontrollerande system som styrs av hjärnan 

och ryggmärgen. (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

- MDI (Människa-datorinteraktion) – ett forskningsområde som dominerats av 

datavetenskap, psykologi och kognitionsvetenskap (ne.se, 2010). 

- X-Terminal – En grafisk datorterminal. 

- Switch - en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk. 

- Kund – Cyklotronägarna eller företagets kunder. 

- Fältingenjör – En regional cyklotronsupport som hanterar enklare varianter av 

felsökningar och utför även underhållsarbete på cyklotronerna. 

- Servicetekniker – Dessa är anställda på företaget som arbetar med att installera och 

felsöka cyklotroner. Till skillnad från fältingenjörerna besitter dessa hög kunskap och 

erfarenhet och hanterar därför mer avancerade problem. 
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2. Metod 

Detta avsnitt kommer att beskriva metoderna som har valts för detta projekt. 

2.1. Strategi 

Det finns olika strategier som man kan använda sig av när man skriver en forskningsuppsats. 

Strategin som ansågs passa detta projekt bäst är Design and Creation (Oates, Briony J, 2006) 

och fokuserar på att beskriva utvecklingen av IT-produkter, eller IT-artefakter. Dessa 

produkter behöver inte vara färdiga slutprodukter utan kan vara olika element i 

utvecklingsprocessen till exempel:  

Konstrukter – Ett koncept som används i en viss IT-relaterad domän. Till exempel dataflöden 

eller objekt. 

 Modeller – En kombination av konstrukter som representerar en situation som ska 

hjälpa en förstå problemen och hitta lösningar. Till exempel dataflödesdiagram, use-

case scenario. 

 Metoder – Beskriver hur modellerna skapas och hur processen följs för att lösa 

problemen. 

 Instanser – Ett system som visar hur konstrukter, modeller, metoder och andra idéer 

och teorier kan implementeras i ett datasystem. Till exempel en prototyp (Oates, 

Briony J, 2006). 

Forskningsstrategin Design and Creation handlar om problemlösning där forskaren får ny 

kunskap genom skapelse. Man itererar mellan fem steg (Vaishnavi & Kuechler, 2004 via 

Oates, Briony J, 2006): 

 Medvetenhet - erkännandet och artikulationen av ett problem som kan komma från 

klient som har ett behov av utvecklingen av en ny teknologi. 

  Förslag – en kreativ lösning till problemet. 

 Utveckling – Förslaget implementeras. Hur den gör det, beror på vilken typ av IT-

artefakt som används. 

 Utvärdering – Den utvecklade IT-artefakten utvärderas. 

 Slutsats – Resultatet av designprocessen beskrivs och ny kunskap identifieras 

tillsammans med problem som förblev olösta. 
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Oftast förekommer inte stegen i någon specifik ordning. Genom att till exempel tänka på olika 

förslag kan bättre problemmedvetenhet fås och en utvärdering kan leda till nya förslag. 

(Oates, Briony J, 2006) 

Man ska dock skilja mellan utvecklingsmetod och forskningsstrategi. Forskningsstrategin 

fokuserar på själva uppsatsen, där utvecklingsmetoden bara är en del av den.  

 

 

Bild 2-1 Överblick på Strategin Design and Creation 

Bild 2-1 visar hur ett forskningsprojekt kan byggas upp. Forskningsmetoden kan bestå av 

olika strategier. I det här fallet används endast strategin Design and Creation som i sin tur 

består av en utvecklingsmetod och olika datainsamlingsmetoder. 

2.2. Systemutvecklingsmetod 

Olika systemutvecklingsmetoder kan skilja sig väldigt mycket, men något de oftast har 

gemensamt är att de genomgår olika faser, detta kan dock skilja från företeg till företaget. 

Faserna kan vara av liknande typ (Ralph Stair et al, 2009):  

 Undersökning – Förstå problemet  

 Analys – Förstå lösningen  

 Design – Välja och planera lösningen  

 Implementering – Sätter lösningen i kraft  

 Underhåll – Utvärderar lösningsresultatet  

Något som skiljer de olika systemutvecklingsmetoderna åt är hur användningen av dessa faser 

går till. Traditionella systemutvecklingsmetoder brukar gå ut på att genomföra varje fas 
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utförligt innan man går vidare till nästa fas medan agila metoder fokuserar mer på att 

genomgå faserna relativt snabbt för att sedan iterera genom dem tills slutprodukten man vill 

ha uppnås. (Ralph Stair et al, 2009) 

Man kan inte använda en utvecklingsmetod för alla projekt. Vissa metoder lämpar sig bättre 

än andra till vissa projekt. Den utvecklingsmetod som har valts att tillämpas för detta projekt, 

är den användningscentrerade designmetoden (Usage-centered design eng.) som är framtagen 

av Constantine och Lockwood (1999). 

 

 

Bild 2-2 Överblick på användningscentrerad metod 

Bild 2-2 (Constantine och Lockwood, 1999) visar den användarcentrerade designmetodens 

viktiga modeller och deras logiska beroende. Bilden är en översatt version från boken 

Software For Use (Constantine och Lockwood, 1999) 

Bild 2-2 är en illustrering på den användningscentrerade designmetodens livscykel som 

kommer att användas. Den bygger på tre modeller som är grunden till denna metod, dessa är 

Rollmodell, Uppgiftsmodell och Innehållsmodell. Implementationsmodellen är designen på 

det visuella gränssnittet. I det här fallet blir denna en pappersprototyp. 

Implementationsmodellen tas fram med hjälp av ytterligare en modell, operationsmodellen. 

(Constantine och Lockwood, 1999) 



 
7 

 

Man kan i bild 2-2 även särskilja mellan två olika utvecklingsfaser, analys och designfasen. 

Analysfasen ska hjälpa utvecklaren att grundligt förstå problemet, medan designfasen tar fram 

en lösning som sätts i kraft. Metoden är jämlöpande, vilket innebär att många av faserna oftast 

sker samtidigt. (Constantine och Lockwood, 1999) 

2.3. Datainsamling 

I följande avsnitt kommer de olika datainsamlingsmetoderna som valts för detta arbete att 

presenteras. För modellframtagningen kommer data att samlas genom intervjuer, 

observationer samt genom att studera relevanta dokument som förekommer på företaget.  

Data som samlas in för detta ändamål kommer först och främst att vara kvalitativ som till 

skillnad från kvantitativ data som är numerisk data, beskriver tolkningar av ett ämne. (Lazar, 

Jonathan, Feng, Jinjuan Heidi & Hochheiser, Harry, 2010) 

2.3.1. Intervjuer 

Intervjuer är ett bra hjälpmedel för datainsamling. Eftersom den valda metoden fokuserar på 

användbarhet måste slutanvändarna och andra potentiella användare vara delaktiga i vissa 

moment av utvecklingsprocessen. På grund av detta kommer regelbundna intervjuer med 

slutanvändarna att planeras.  

De som arbetar mest med loggfilerna är serviceteknikerna, men även andra använder sig av 

dessa filer som till exempel produktionspersonal. För att prototypen ska vara så användbar 

som möjligt för användaren ska intervjuer av både servicetekniker, produktionspersonalen och 

andra intressenter genomföras.  

Det finns tre olika intervjutyper som passar för olika fall: strukturerade, semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer (Oates, Briony J, 2006). 

 Strukturerade intervjuer – Om flera personer intervjuas ställs samma typ av 

förbestämda frågor till samtliga. Svaren som fås är oftast av förväntat slag.  

 Semi-strukturerade intervjuer – Här förbereds punkter som man vill ha svar på. Själva 

intervjun liknar mer en konversation mellan intervjuaren och den intervjuade men det 

är intervjuaren som styr riktningen av konversationen. 

 Ostrukturerade intervjuer – Intervjuaren presenterar ett ämne och låter den eller de 

intervjuade fritt berätta om sina idéer, händelser osv. Intervjuaren har då mindre 

kontroll över intervjun och ska därför inte försöka avbryta de intervjuade. 

De första intervjuerna kommer att vara ostrukturerade gruppintervjuer med personer från 

olika avdelningar på företaget., vilket ger en bättre överblick på vad som ska göras, deras 

synpunkter och idéer.  
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Efter de första intervjuerna kommer semi-strukturerade intervjuer att genomföras. Den här 

typen av intervjuer är bra speciellt för analysfasen då de intervjuade fortfarande kan yttra sig 

obehindrat samtidigt som intervjuaren styr konversationen. Slutligen kommer strukturerade 

intervjuer att utföras när prototypen ska bedömas och testas. (Oates, Briony J, 2006) 

2.3.2. Observation 

Man kan skilja mellan två typer av kunskap, implicit och explicit kunskap. Ashok Jashapara 

(2004) använder sig av termerna ”knowing how” och ”knowing that” när han förklarar 

implicit respektive explicit kunskap. Explicit kunskap är kunskap som kan beskrivas och 

förklaras som till exempel kunskap från manualer och guider. Implicit kunskap å andra sidan 

kan inte beskrivas och förklaras på samma sätt. Ett exempel är kunskapen att cykla. Man kan 

oftast inte förklara hur man går tillväga för att cykla, men man vet hur man gör det (”knowing 

how”). (Ashok Jashapara, 2004) 

När man utför intervjuer och frågar arbetarna på företaget om deras arbetsuppgifter så är 

svaret man får explicit kunskap. Men den explicita kunskapen som arbetarna förmedlar täcker 

oftast inte den implicita kunskapen om arbetsuppgifterna de besitter. Observationer är därför 

ett bra komplement till intervjuer när man försöker ta fram kunskap om arbetsuppgifter och 

dylikt. (Ashok Jashapara, 2004) 

Man kan utföra observationer på två sätt: öppna observationer där de observerade vet att de 

blir observerade och dolda observationer där de observerade utför sina arbetsuppgifter som 

vanligt utan veta om att de blir observerade. (Oates, Briony J, 2006) 

Av etiska skäl kommer jag att enbart göra öppna observationer. Fördelen med den typen av 

observationer är att man som observatör kan ställa frågor under eller efter observationen. En 

av nackdelarna är dock att observationen kan lida av Howthorn effekten – de observerade 

ändrar sitt beteende för att de vet att de blir observerade. Det är därför bra att ta hänsyn till 

detta under observationen och försöka ligga lågt. (Oates, Briony J, 2006) 

2.3.3. Andra dokument 

För att få så korrekt information som möjligt är det bra att använda sig av flera 

datagenereringsmetoder. En sådan metod är att använda sig av relevanta dokument som 

företaget äger. Följande dokument kommer att användas: 

 Fältingenjörernas hjälpmanual – Fall som kan förekomma beskrivs och andra 

tolkningar som serviceteknikerna måste göra.  

 Teknikernas utbildningsdokument – För att jobba som tekniker måste man gå 

genom en två veckors utbildningskurs där första veckan är teori och andra praktik. De 

dokument som används under kursen kommer att användas för datagenerering. 

 Tidigare fall – Fall som har förekommit och dokumenterats kommer att studeras. 
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 Serviceteknikernas analyshjälpmedel – Program och kalkylblad som används eller 

har använts av serviceteknikerna för att analysera loggfiler i dagsläget. 

2.3.4. Litteratur 

Litteraturen som kommer att undersökas för projektets ändamål är följande: 

 Böcker som är relevanta för uppsatsen 

 Forskningsrapporter som handlar om MDI 

 Internet kommer att användas för att hitta böcker, forskningsrapporter och artiklar som 

är relevanta för uppsatsen. 

2.4. Användningstest 

Det här kapitlet kommer att beskriva hur pappersprototypen kommer att testas och utvärderas. 

Detta är nödvändigt för att veta om man har uppnått målen med prototypen.   

2.4.1. Vad man mäter  

Enligt ISO9241-11 (1998) bör mätningar av användbarhet utföras för tre komponenter: 

effektivitet(efficiency och effectiveness på engelska) och användartillfredsställelse. 

Komponenterna efficiency och effectiveness är synonymer i svenskan och översätts till 

effektivitet. Trots att de är synonymer har orden olika betydelser i detta sammanhang. 

 Effektivitet/ändamålsenlighet (Effectiveness) – Detta har med effekt att göra, d.v.s. 

huruvida någonting verkligen resulterar i det man avsett med handlingen. Man kanske 

kan översätta det med ändamålsenlighet. (Jan Granath, 2008) 

 Effektivitet (Efficiency) - Handlar mer om resurserna som används. Resurserna kan 

vara psykisk och fysisk ansträngning, tid, material och kostnader.  

 Tillfredställelse – Användarens tillfredställelse och attityd gentemot produkten. Den 

här komponenten mäts med subjektiva mått som till exempel hur behagligt 

programmet kändes eller om man tyckte att programmet utförde uppgifterna 

tillräckligt effektivt osv.  

Det är oftast nödvändigt att utföra åtminstone en mätning av varje användbarhetskomponent. 

Men det finns inga generella regler för hur mätningarna ska väljas eller kombineras. Detta 

beror på att betydelsen av varje användbarhetskomponent beror på i vilket sammanhang och 

vilket ändamål användningen har. Ibland är till exempel effektivitet viktigare än användarens 

tillfredställelse. (ISO9241-11, 1998) 



 
10 

 

Betydelsen av varje användbarhetskomponent påverkas av användarna och hur de kommer att 

interagera med slutprodukten. Till exempel om en funktion sällan används så kan 

användartillfredsställelse ha större betydelse än effektivitet. (ISO9241-11, 1998) 

När det gäller pappersprototyper är det inte alltid lätt att utföra objektiva mätningar, men 

subjektiva sådana baserade på användarens perspektiv kan också bidra till en godtycklig 

utvärdering. (ISO9241-11, 1998) 

Innan utveckling av prototypen har skett ska användningssammanhanget och kraven ha 

beskrivits i någon form. Ju mer som finns beskrivet desto mer tillförlitliga blir testerna. I detta 

arbete kommer användningssammanhanget att beskrivas i form av olika användarroller som 

identifieras och beskrivs, och samma sak kommer att ske med användningsfall (use cases). 

Man kan med hjälp av dessa ta reda på om målen har uppfyllts i prototyputvecklingen. Detta 

kommer att bidra till tillförlitligare användartester. 

2.4.2 Test som kommer att användas 

Testet som kommer att användas för att utvärdera en prototyp är frågeformulär. 

Frågeformuläret ställer specifika frågor om prototypens funktionalitet och kommer i det här 

fallet att användas för att identifiera användbarhet. Användarna får en bild på prototypen och 

sedan kommer frågor att ställas om hur de utför specifika funktioner och vad de tyckte om 

dem.  

Direkt feedback från användarna under prototyputvecklingen kommer även att påverka 

slutprodukten. 
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3. Teori 

Det här avsnittet kommer att beskriva teorin som är relevant för denna uppsats.  

3.1. Användbarhet 

Det finns olika egenskaper som kännetecknar ett användbart program eller system i helhet. 

Enligt Constantine och Lockwood (1999) är några:  

Nyttighet (Utility) - Systemen ska vara till nytta. De ska utföra något som lönar sig och ska i 

jämförelse med investeringarna i utrustning och programmering vara av samma eller bättre 

värde. Man måste alltså välja rätt problem att lösa för att utveckla användbara system. Detta 

får man genom att förstå de riktiga kraven bättre och tillföra systemen med sådant som 

användarna verkligen behöver. Nyttighet är en komponent till användbarhet och genom att 

förstå dess vikt har man bättre möjlighet att styra fokus i projekten till rätt problem.  

Kapabilitet – En annan komponent till användbarhet är kapabilitet. Ett program måste vara 

kapabelt att göra det som det var tänkt att den skulle göra. Funktionaliteten som löser ett valt 

problem ska alltså vara tillgängligt.  

Både kapabilitet och nyttighet är essentiella för användbarhet, men det räcker inte. Ett 

program kan till exempel både innehålla de nödvändiga funktionerna och vara kapabelt att 

utföra dem men om inte användaren lyckas exekvera funktionerna är de inte till någon nytta.  

Användbarhet – Handlar om interaktionen mellan ett system och en människa. Detta är ett 

väldigt komplicerat ämne, eftersom man måste tänka på hur människan fungerar som 

användare och hur ett system påverkar användaren. Det finns ett forskningsområde inom detta 

ämne som kallas människa-datorinteraktion och förkortas MDI.  

Det finns fler faktorer som påverkar användbarheten av ett program. Ett användbart program 

är till exempel enkelt att lära sig använda och lätt att använda produktivt. Constantine och 

Lockwood (1999) skiljer mellan fem olika aspekter av ett system och dess gränssnitt som 

bidrar med användarvänlighet: 

 Förmågan att lära sig systemet 

 Förmågan att komma ihåg hur man använder systemet 

 Effektivitet i användning 

 Tillförlitlighet 

 Nöjda användare 

Ett program ska vara enkelt att lära sig använda och efter att man har lärt sig det, ska man ha 

lätt för att komma ihåg hur det ska användas. Användningen ska ske effektivt, vilket leder till 
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bättre produktivitet från användarens sida. Det sker dock oftast en avvägning mellan 

egenskaperna. Ett system som leder användaren långsamt steg för steg genom komplexa 

uppgifter är lätta att lära sig men det är inte ett effektivt system för en mer avancerad 

användare då det skulle förhindra dennes produktivitet. (Jakob Nielsen, 1993) 

 

Bild 3-1 Inlärningskurva för experter vs. Nybörjare 

 

Bild 3-1 (Jakob Nielsen, 1993) visar användarnas inlärningskurva på system som fokuserar 

på nybörjare kontra system som fokuserar på experter. System som fokuserar på nybörjare är 

lätt att lära sig men mindre effektiva att använda till skillnad från system som fokuserar på 

experter som är svårare att lära sig men mer effektiva att använda. 

Till skillnad från människor så gör datorer sällan misstag. Program som hjälper användarna att 

göra mindre misstag är tillförlitligare. När en användare inte vet hur den ska utföra en uppgift 

brukar denne testa sig fram genom att använda olika funktioner. Detta kan leda till misstag. 

Ett sätt att öka tillförlitligheten för denna sorts misstag är att till exempel förse programmet 

med en avbryt eller ångra funktion. (Jakob Nielsen, 2000) 

Slutligen ska användarna vara nöjda med programmet. Nöjda användare kommer att använda 

programmet oftare och mer effektivt. Användare som blir irriterade eller missnöjda, uttråkade 

eller trötta på programmet har en tendens att göra fler misstag och jobba mindre effektivt. 

(Constantine och Lockwood, 1999) 

3.2. Metoder för utveckling av användbara system 

Det här avsnittet kommer att beskriva och jämföra två olika metoder som används för att ta 

fram användbara system.  
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3.2.1. Användarcentrerad design 

I början när man skapade program fokuserade man på funktionalitet. Norman och Draper 

(1986) började med att ta fram en designmetod som heter user-centered design, eller 

användarcentrerad design, som ändrade fokus från tekniken till användarna. Filosofin är att ha 

användarna i fokus och involverade under hela systemutvecklingen. Man lägger ner mycket 

tid på att förstå användarnas riktiga behov och på så sätt få en bra grund till designfasen. Man 

tar snabbt fram prototyper som hela tiden förbättras med hjälp av slutanvändarnas åsikter.  

Exakt hur den användarcentrerade metoden går till beror oftast på det utövande företaget eller 

utvecklaren. Men det som särskiljer denna metod är att den använder följande: 

användarstudier, användarfeedback och användartester. Man använder sig även av olika 

verktyg och tekniker för att förstå användarna så grundligt som möjligt. (Julie A. Jacko, 

Constantine Stephanidis, 2003) 

De första användarstudierna är grundläggande för den iterativa prototypframtagningen som 

sedan drivs med användarnas feedback. Så fort dessa grundläggande användarstudier är klara 

så skissas snabbt en prototyp fram som ska vara en potentiell lösningsidé. Constantine (2004) 

tycker dock att det inte finns så mycket litteratur som beskriver hur denna process går till, 

alltså hur man designar prototypen utifrån användarstudierna. Prototypen är oftast en 

pappersprototyp som testas med hjälp av användartester och sedan förfinas med hjälp av 

testresultaten. (Constantine, 2004) 

Användarna är hela tiden involverade och påverkar resultatet. Detta gör att designern får 

bekräftelse ifall hans eller hennes gissningar angående användarkraven är korrekta eller 

åtminstone delvis korrekta. På grund av användarnas delaktighet och om metoden används 

korrekt blir slutprodukten något som användarna kommer att vara nöjda med. (Constantine, 

2004) 

3.2.2. Problem med användarcentrerad design 

Den användarcentrerade metoden är speciellt bra när man siktar på att tillfredsställa 

användarna. Men som alla designmetoder så har även denna sina nackdelar (Constantine, 

2004). Nedan anges de olika problemen som kan uppstå när denna metod används att 

beskrivas: 

Metoden går ut på att ta fram en prototypskiss snabbt för att sedan få feedback och på så sätt 

konstruera en ny och bättre prototyp. Ett problem som kan uppstå är att den tidiga prototypen 

kan ge illusionen av framsteg. Även om prototypen är en pappersprototyp så kan den leda till 

att man låser sig vid en typ av lösning som kan äventyra programmets nytta och användbarhet 

(Constantine, 2004).  

Att ha användarna i fokus kan också leda till problem. De kan till exempel under 

feedbackprocessen fokusera mer på detaljer som färger, former och annat som kanske inte 
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påverkar användbarheten. Detta kan göra att feedbackprocessen inte alltid leder till bättre 

lösningar (Constantine, 2004). 

Användarna brukar inte vara erfarna systemutvecklare och kan därför ibland ha en tendens att 

ångra eller ändra sina idéer och åsikter. (Jakob Nielsen, 1993) 

Olika användare har även olika perspektiv och synpunkter och ibland kan detta leda till att 

man får göra om allt från början. Å ena sidan så kan detta vara bra för slutproduktens 

användbarhet men å andra sidan så kostar denna sorts problem fler resurser. Fördelen är dock 

att om pappersprototyper används blir misstagen lättare att hantera. Men oftast när man ställs 

inför den här typen av problem brukar man inte våga börja om från scratch, man nöjer sig 

istället med en lösning som inte bara blir mindre kreativ utan även mindre effektiv 

(Constantine, 2004). 

Man ska dock inte tro att användarfeedback är på något sätt något dåligt eller något som bör 

ignoreras. Feedbacken förhindrar designers och utvecklare att göra enkla misstag eller skapa 

en dålig design. Användarna fungerar då som kontrollanter som förhindrar misstagen. Tyvärr 

så kan kontrollen dock bromsa upp designernas kreativitet och innovationstänkande. Detta är 

ett resultat av att ha användarna och användarfeedback i fokus samtidigt som en tidig prototyp 

framställs. Lösningarna blir då acceptabla men oinspirerade och kan därför ska hindra 

utvecklingen (Constantine, 2004). 

3.2.3. Användningscentrerad Design 

En alternativ lösning till användarcentrerad design för att skapa användbara program är 

användningscentrerad design. Skillnaden är att fokus skiftas från användarna till själva arbetet 

som användarna försöker att genomföra, alltså användningen av programmet.  

Den användningscentrerade designmetoden bygger på fem nyckelelement som tillsammans 

ska bidra till förbättrad programanvändbarhet. Elementen är följande: 

 Pragmatiska designriktlinjer – Riktlinjer och heuristik som används för uppnå 

designmål som effektivitet, tillförlitlighet, lätt att lära och komma ihåg etc.   

 Modellbaserad designprocess – Eftersom man fokuserar på själva användningen 

istället för användarna blir designprocessen istället modellbaserad. Detta för att 

utvecklarna ska förstå användningen bättre och samtidigt kunna framföra förståelsen 

på ett sätt som användarna kan förstå samt vägleda programmerarna under 

implementationen. 

 Organiserade utvecklingsaktiviteter – Utvecklingsaktiviteterna som sker under den 

användningscentrerade designmetoden är flexibla och kan integreras i de flesta 

systemutvecklingsmetoder. 
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 Iterativ förbättring – Det är svårt att få till ett system på första försöket därför bygger 

metoden även på att testa och förbättra föregående systemversion. 

 Kvalitetsmätningar – Vare sig man implementerar i kod eller skapar en 

pappersprototyp så finns det metoder för att mäta dess kvalitet. 

Själva arbetet modelleras med hjälp av uppgiftsfall (Task Cases) eller essentiella uppgiftsfall 

som är en mer abstrakt version av användningsfall (Use Cases)(Julie A. Jacko, Constantine 

Stephanidis, 2003).  

Användningsfall används för att presentera interaktionen mellan ett system och en användare i 

ett användningsfall. Interaktionen beskrivs konkret. Följande tabell visar användningsfallet ”ta 

ut pengar”. 

Ta ut Pengar (Användningsfall) 

Användarens 
handling 

Systemets respons 

Sätt in kort 
 
 

Skriv PIN-kod 
 

Tryck tangent 
 

Tryck tangent 
 

Välj summa 
 

Tryck tangent 
 

Ta kort 
 

Ta pengar 
 

 
Läs av magnetremsan 

Fråga efter PIN-kod 
 

Verifiera PIN-kod 
 

Visa transaktions meny 
 

Visa kontomenyn 
 

  Fråga om summa 
 

Visa summa 
 

Återlämna kort 
 

  Ge pengar 
 

   

Bild 3-2 Exempel på användningsfall 

 

Uppgiftsfallen är mer abstrakta och istället för att visa användarens handling respektive 

systemets respons så visar den användarens syfte samt systemets ansvar. Uppgiftsfallen kan se 

ut så här: 
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Ta ut Pengar (Uppgiftsfall) 

Användarens 
Syfte 

Systemets ansvar 

Identifiera sig 
 
 

Välj 
 

Ta pengar 

 
Verifiera identitet 
Erbjud alternativ 

 
Ge pengar 

   

Bild 3-3 Exempel på Uppgiftsfall 

 

På grund av den abstrakta beskrivningen blir metoden lösningsorienterad och lämnar det 

öppet för andra design och implementationsmöjligheter. Till exempel säkrare bankomat 

kanske kräver att användaren identifierar sig med sina fingeravtryck istället för med kort. 

Som tidigare nämnts, har denna metod valts för framtagningen av prototypen. Fördelarna och 

nackdelarna kommer att identifieras med hjälp av erhållen erfarenhet och kommer att 

redovisas i slutsatsen. 

Skillnaderna mellan användarcentrerad design och användningscentrerad design kan 

sammanfattas med hjälp av tabellen nedan (Bild 3-4) (Julie A. Jacko, Constantine Stephanidis, 

2003): 

Användarcentrerad Design Användningscentrerad Design 

Fokuserar på användare: 

    Användarens erfarenhet och tillfredställelse  

Fokus på användning: 

  Förbättrar verktyg för att utföra uppgifter 

Drivs med input från användaren Drivs med modeller 

Betydande användarinvolvering: 

   Användarstudier, användardeltagande de- 

   sign,  användarfeedback och användartester 

Selektiv användarinvolvering: 

  Utforskande modellering, strukturerade an-  

  Vändbarhetsinstruktioner och modellvalidering 

Beskrivning av användarna och deras egenskaper Rollmodeller som visar användarnas förhållande 

till systemet 

Design med iterativ prototyping Design genom modellering 

Varierande, oftast informella eller ospecificerade 

processer 

Systematisk och specificerad process 

Evolution genom ”trial and error”. Derivering genom engineering. 

 

Bild 3-4 Skillnader mellan användarcentrerad och användningscentrerad design 
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3.3. Människa-Datorinteraktion 

Det här avsnittet kommer att handla om människa-datorinteraktion (MDI). Det är ett väldigt 

brett ämne som berör fält som datavetenskap, kognitionsvetenskap, design och många fler. 

Detta avsnitt kommer först att beskriva hur människan fungerar och hur den påverkar MDI. 

(Ne.se, 2010)  

3.3.1. Människan i MDI 

Datorer idag skiljer sig inte så mycket från våra dagliga verktyg. Man kan därför inte ignorera 

de mänskliga faktorerna och psykologin som hjälper oss att förstå hur människan beter sig i 

interaktionen med en dator.  

Motorisk-Perceptuella beteendet  

Ett exempel är människans motorisk-perceptuella beteende. Det är den kognitiva processen 

som ligger till grund mellan perception och handling (Jacko, Julie A. Sears, Andrew s.24, 

2003). Det är bland annat därför studier om olika pekdon och hur man navigerar på skärmen 

med sådana har haft en viss inverkan i MDI som till exempel Fitts lag. Fitts menar att den tid 

som krävs för att flytta ett pekobjekt till ett målområde är en funktion av avståndet till målet 

och målets storlek. (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

Till kunskapen av människans motorisk-perceptuella beteende inom MDI ämnet hör även 

följande: (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

 Perceptionskunskap – hjälper oss att förstå hur människan visuellt tolkar ett gränssnitt 

och vad som lockar användarens uppmärksamhet som färger, bilder, animationer och 

ljud. 

 Kognitiv kunskap – konceptuella modeller, metaforer som skrivbordsmetaforen. 

 Motoriska begränsningar – design av fysiska hjälpmedel för input som möss, 

ergonomiska tangentbord osv. 

Människans informationsbehandlingssystem 

När en interaktion med en dator utförs har man vissa mål och delmål i åtanke. En typisk 

datainteraktion kan se ut så här. Användaren börjar genom att ge datorn ett kommando som 

ska föra honom eller henne närmare målet. Resultatet är oftast en form av output som visas på 

dataskärmen. Användaren identifierar och tolkar resultatet, fattar ett beslut utifrån tolkningen 

och ger ett nytt kommando. Detta görs tills målet eller målen har uppfyllts. (Jacko, Julie A. 

Sears, Andrew, 2003) 
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Vissa datainteraktionsfrekvenser kan vara långa och komplexa och för att interaktionen ska 

vara effektiv krävs det att gränssnittet designas utifrån människans 

informationsbehandlingskapacitet. (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

Uppmärksamhet 

Ett nytt gränssnitt för en användare är mycket uppmärksamhetskrävande. Men ju fler gånger 

användaren interagerar med gränssnittet desto mindre uppmärksamhetskrävande blir 

gränssnittet. Uppmärksamhet är en ökad medvetenhet som riktas mot en viss händelse eller 

åtgärd som väljs för vidare behandling. Behandlingen kan leda till en ökad förståelse eller 

bättre minne av dessa händelser eller åtgärder. (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

Uppmärksamhet tillåter oss alltså att filtrera bort onödig information så att vi kan fokusera på 

sådant som är relevant för att nå målet. Det finns många olika knep för att dra till sig en 

användarens uppmärksamhet under människa-datorinteraktion, men om de inte används rätt 

så kan de förvärra effektiviteten på användningen då de distraherar användaren. (Jacko, Julie 

A. Sears, Andrew, 2003) 

Minnet 

Ovan diskuterades hur människan behandlar ny information när den tillkommer. Men den kan 

påverkas också av tidigare kunskap. Det är därför minnet spelar en roll i många MDI-

aspekter. Man brukar skilja mellan tre olika minnessystem: Sensoriska minnet, korttidsminnet 

och långtidsminnet. (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

Sensoriska minnet tar emot information i form av bilder och ljud utan urval och lagrar det i 

några sekunder och är en omedveten process. 

Korttidsminnet även kallad arbetsminnet ger en individ möjligheten att lagra information och 

kunskap som krävs för att hantera aktuella situationer. Korttidsminnet har en begränsad 

kapacitet och lagrar information endast en kort stund. Enligt George A. Miller (1956) kan 

minnet lagra sju, plus eller minus två, bitar av information. En bit kan i sin tur bestå av flera 

informationsdelar. Till exempel om informationsbiten av en penna lagras i korttidsminnet så 

vet man pennans färg, dess form och storlek. 

När en MDI uppgifts komplexitet ökar så kan korttidsminnet överbelastas, vilket leder till att 

man glömmer bort viss information. Människan har väldigt lätt för det och det är därför man 

ska ha hänsyn till det när man skapar nya datorsystem. Ett exempel är att man byter färg på 

länkarna som användaren redan klickat på när man designar en hemsida. Detta för att påminna 

användaren att denne redan befunnit sig på den sidan och slipper mödan att bege sig dit igen. 

Man kan även se att många internetbutiker har funktionen att jämföra olika produkter, detta 

för att en vanlig användare oftast har svårt att komma ihåg en produkts olika egenskaper som 

behövs vid jämförelse. (Jakob Nielsen 2009) 
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Dock finns det en vanlig missuppfattning när det gäller menydesign och minnet. Många tror 

att eftersom korttidsminnet bara lagrar sju element, att man inte ska ha fler än sju element i 

varje menyalternativ. Jakob Nielsen (2009) skriver att det är en vanlig missuppfattning 

eftersom man inte brukar behöva memorera alla element i en meny. Idén med menyer är att 

förlita sig mer på igenkänning (recognition), vilket använder sig av långtidsminnet, till 

skillnad från att komma ihåg (recall). Dock finns det många andra användbarhetsproblem när 

det gäller menydesign. Ett exempel är att korta menylistor är till exempel snabbare att scanna 

genom men de har visat sig kunna vara för abstrakta och otydliga. (Jacko, Julie A. Sears, 

Andrew s.43, 2003) 

Långtidsminnet till skillnad från korttidsminnet har möjligheten att lagra information längre 

perioder. Informationen som lagras kan vara kvar allt från några minuter till flera år. I början 

trodde man att sannolikheten att information skulle lagras i långtidsminnet berodde på hur 

länge det befann sig i korttidsminnet eller hur mycket det upprepades. Craik och Watkins (via 

Jacko, Julie A; Sears, Andrew, 1973) visade att den viktiga faktorn för att överföra 

information till långtidsminnet inte var upprepning utan en djupare förståelse av ämnet.  

En av Jakob Nielsens (1990) tio användbarhetsheuristiker är "Recognition rather than recall”. 

Man ska försöka fokusera på att bygga en förståelse av användningen så att information lagras 

i långtidsminnet och igenkänning (recognition) kan användas. Detta uppnår man bland annat 

genom att göra systemet eller gränssnittet konsekvent genom att till exempel ha samma typ av 

språk, samma navigeringsstruktur m.m. Man ska även ha korta och koncisa instruktioner som 

är synliga och lättåtkomliga. 

Problemlösning och beslutsfattning 

Newel och Simon (via Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 1972) skriver att det är vanligt att 

analysera problemlösning genom att dela in ett problem i olika delar eller problemutrymmen. 

 Ett utgångstillstånd 

 Ett måltillstånd som ska uppnås 

 Operatörerna som krävs för att omvandla utgångstillståndet till måltillståndet 

 Begränsningarna som operatörerna måste uppfylla 

Själva problemlösningsprocessen blir då en sökning efter en operatörsstruktur som förbinder 

utgångstillståndet och måltillståndet. Storleken av problemutrymmena ökar exponentiellt med 

problemets komplexitet, vilket gör att de flesta problemutrymmen ligger bortom 

korttidsminnets kapacitet. För att problemlösningsprocessen ska vara effektiv så måste 

sökningen begränsas till ett mindre antal möjliga lösningar. 

Ett vanligt sätt att begränsa sökningen är med hjälp av heuristiker, eller tumregler. Ett 

exempel på en heuristik är means-end heuristik, man delar upp problemet i subproblem för att 
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minska skillnaden mellan utgångstillståndet och måltillståndet. Alltså för varje steg där en 

operatör väljs så kommer nuvarande tillstånd vara ett steg närmare målet (Atwood & Poison, 

1976). Heuristiker kan vara antingen starka eller svaga metoder, means-end heuristiken är ett 

exempel på en svag metod eftersom den inte kräver så stor kunskap om den specifika 

problemdomänen. Starka metoder är sådana som används av experter och förlitar sig på 

domänspecifik kunskap. (Jacko, Julie A. Sears, Andrew, 2003) 

Heuristiker för användbarhet 

Det är inte alltid lätt att förutse hur människan ska bete sig när man skapar användbara 

system. Det är därför oftast svårt att veta hur användbara system ska designas om man inte har 

kunskapen om bland annat människans kognitiva beteende, perceptuella beteende m.m. För 

att underlätta för designers har Jakob Nielsen (2005) tagit fram tio huvudheuristiker för 

användbarhet. Dessa är mer som tumregler än designriktlinjer för användbara program. Varje 

huvudheuristik är ganska abstrakt i sig och består i sin tur av flera heuristiker som är mer 

konkreta. Jakob Nielsens heuristik för användbarhet är följande: 

 Synlighet av systemets status – Systemet ska hålla användaren informerad över det 

som händer genom lämplig feedback inom en rimlig tid 

 Matcha systemet med verkligheten – Systemet ska prata användarens språk med ord, 

fraser eller koncept som är bekant för användaren. Användaren blir förvirrad om data, 

objekt orienterade termer används.  

 Kontroll och frihet – Användarna väljer oftast funktioner av misstag eller för att 

utforska funktioner. Många gånger vill användaren gå tillbaka till det ursprungliga 

tillståndet. Systemet ska då ge möjligheten att kunna avbryta en process utan att spara 

ändringar. Det ska även om möjligt stödja ”ångra” eller ”upprepa” funktioner.  

 Konsekvens och standards – Användaren ska inte behöva tänka på om ord betyder 

samma sak i olika sammanhang eller tillfällen utan ska vara konsekventa och betyda 

samma sak. 

 Förebygger fel – Ett system som förebygger fel är ännu bättre än ett som ger bra 

felmeddelanden. Man kan antingen ta bort felbenägna villkor eller kontrollera dem 

innan de skickar vidare information. 

 Hellre igenkänning än att minnas – Man ska avlasta användarens minne genom att 

göra objekt, alternativ och åtgärder synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg 

information från en dialog till en annan. Instruktioner ska vara synliga och lätta att 

hämta. 

  Flexibelt och effektivt att använda – Ska helst stödja olika sorters användare, erfarna 

eller oerfarna. 
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 Estetisk och minimalistisk design – Dialoger ska inte innehålla irrelevant eller ej 

nödvändig information. Informationen som visas ska vara relevant för användaren som 

annars kan ignorera dialogens innehåll. 

 Hjälp användarna att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel – 

Felmeddelanden ska vara uttryckta i ett språk som användaren förstår och tydligt 

beskriva felet samt konstruktivt föreslå en lösning 

 Hjälp och dokumentation – Det ultimata är ett program som kan användas rätt utan 

hjälp eller dokumentation, men det är oftast nödvändigt med sådant. Informationen ska 

då vara lätt att hitta, hämta och förstå och ska beskriva konkreta lösningar till 

problemen. 
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 4. Empiri 

Detta kapitel kommer dels att beskriva hur informationen samlades in och även ge läsaren 

förberedande information om företaget inför de kommande kapitlen. 

4.1. Intervjuer 

För att samla information till projektet har intervjuer och gruppmöten, observationer och 

relevanta dokument som finns idag använts. Det här kapitlet kommer att beskriva 

intervjuernas och gruppmötenas struktur samt den typ av information som man fått från dem.  

4.1.1. Första mötet 

Första mötet som utfördes var ett gruppmöte dels med kontaktpersonen på uppdragsgivande 

företag samt tre andra anställa på företaget som arbetar inom olika områden.  

Grunduppdraget var att skapa ett verktyg för företagets servicetekniker för analys av loggfiler. 

Vad uppdraget egentligen innefattade var oklart. Mötets syfte var att genom att utforska olika 

problem och möjligheter kunna klargöra uppdragets mål, syften och avgränsningar samt utse 

en handledare på företaget vars uppgift var att hjälpa uppdragstagaren, uppsatsens författare, 

med frågor och planering av intervjuer. 

Mötets struktur var ostrukturerat vilket lämpade sig bra för utforskningssyftet. På detta sätt 

kunde de närvarande ge sina åsikter om bristerna i nuvarande system och fritt diskutera dem. 

Att mötet bestod av anställda inom olika områden bidrog till en ännu bredare 

problemutforskning. 

Den största nackdelen med ett ostrukturerat möte var att många av problemen som 

diskuterades var irrelevanta för just uppdraget och kunde lätt bli förvirrande för någon som 

inte var lika insatt i ämnet som de anställda. En av anledningar till detta är att mötets 

närvarande jobbade inom olika områden och hade olika synpunkter på vad som behövdes och 

vilka problem som var viktiga och relevanta att lösa. 

En av avgränsningarna som gjordes var att slutprodukten ska vara en prototyp. Regelbundna 

möten och intervjuer hölls dels med en elektronikinstruktör som har gjort punktinsatser som 

servicetekniker och dels med en avancerad elektronikinstruktör med erfarenhet som 

servicetekniker. Båda blev mina handledare på företaget och uppsatsens författare kunde på så 

sätt kunna läsa in sig i ämnet och med hjälp av dem ta fram lämplig information till 

analysfasen och även andra faser av utvecklingsmetoden. 

4.1.2. Intervjuer med handledarna 

Efter att första mötet utförts, hölls intervjuer med handledarna regelbundet för att på så sätt 

förstå företagets system och serviceteknikernas arbetssätt. Båda handledarna erhöll kunskapen 
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och hade viss erfarenhet om hur det var att jobba som servicetekniker och hade därför det som 

krävdes för att förmedla informationen som behövdes.  

Intervjuerna höll en semistrukturerad struktur d.v.s. frågor, punkter och diskussionsämnen 

förbereddes innan intervjuerna. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer ska även 

diskussionerna hålla sig inom rätt ämne.  

Handledarna var även med och testade pappersprototypen genom att svara på ett 

frågeformulär samt synpunkter vid prototyppresentationer. 

4.1.3. Andra intervjuer 

För att informationen som erhölls inte skulle vara ensidig tillkom även intervjuer med andra 

aktörer som ansågs vara relevanta för arbetet. Dels utsågs några som i nuläget arbetar som 

servicetekniker och dels en av utvecklarna av ett av programmen som används på service och 

produktion som används för att analysera loggfiler. 

Serviceteknikerna var väldigt svåra att få tag på eftersom deras jobb kräver att de reser 

mycket. Det var därför väldigt passande att företagets handledare hade den kunskapen och 

erfarenheten som behövdes. 

Gruppintervju med servicetekniker  

Trots omständigheterna kunde en gruppintervju utföras med fyra servicetekniker som på 

grund av externa orsaker förhindrades att utföra sitt arbete i utlandet. Intervjun var av 

semistrukturerad typ med syftet att bidra med nya ögon och åsikter till projektet för att på så 

sätt förhindra ensidighet i prototyputvecklingen. 

Nackdelen var dock att det var svårt att hålla en struktur på intervjun, då ämnet ofta styrdes 

iväg till andra problem som kunde vara irrelevanta för just detta projekt. 

Ännu en servicetekniker 

Ännu en servicetekniker intervjuades som komplement till föregående gruppintervju. Även 

denna intervju var av semistrukturerad typ. Skillnaden med att bara intervjua en person var att 

det blev lättare att hålla sig till ämnet och mer konkreta svar på frågorna kunde fås och på så 

sätt kunna gå in djupare i ämnet utan att tappa tråden. 

På denna intervju kunde serviceteknikern observeras då denne löste ett tidigare fall. Fallet 

hade innan observationen redan lösts, men stegen som togs för att lösa fallet, kunde 

observeras.  
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Intervju med programutvecklare 

Ett av programmen som används på service- och produktionsavdelningen heter Beam 

Monitor. Den mest använda funktionen som denna har, är att läsa in den loggfil som håller på 

att produceras. Programmet ritar då ut en graf på dataskärmen som uppdateras i och med att 

loggfilen får ny information. Denna funktion används mest av produktionsavdelningen då de 

kan utföra justeringar på maskinen och direkt kan se hur maskinen påverkas men även 

användas av servicepersonalen för vissa arbetsuppgifter.  

Programmet är mer riktat för att lösa problem på produktionsavdelningen men utvecklas 

fortfarande för att förenkla arbetsuppgifter som själva loggfilshämtningen.  

Intervjun med programutvecklaren var semistrukturerad. Programutvecklaren förklarade de 

befintliga funktionerna och de som ska läggas till. Viktigast var framförallt att ta del av hans 

synvinkel på systemet som programutvecklare till skillnad från de andra intervjuade som har 

stor erfarenhet på företaget och erhåller därför mycket implicit kunskap, d.v.s. kunskap som 

inte kan beskriva. 

4.1.4. Observationer 

För att komplettera intervjuerna utfördes även observationer. Inom projektets område gick det 

inte att utföra observationer under teknikernas arbete, alltså under tiden då de håller på att 

analysera loggfilerna för att lösa ett befintligt problem, av följande anledningar: 

 Kan inte förstå logiken bakom deras beslut – Uppsatsens författare har varken 

erfarenheten eller den tekniska kunskapen för att förstå logiken till besluten de gör när 

de analyserar loggfilerna. 

 Täcker inte alla aspekter – Oftast när serviceteknikerna ser ett problem vet de med 

hjälp av erfarenhet ungefär vad de ska titta på. Detta leder till att aspekter av arbetet 

inte kommer visas och fel uppfattning bildas under observationen. 

 Svåra att planera in – Det har visat sig vara svårt att planera in träffar med 

serviceteknikerna eftersom de reser väldigt mycket och när de är hemma så betyder 

det inte heller att de kommer att jobba med loggfiler.  

Istället för att observera när arbetet pågick valdes det att istället att observera hur 

serviceteknikerna använde sig av olika verktyg för att lösa olika problem. Verktygen som 

användes var inofficiella program, d.v.s. program skapade av serviceteknikerna själva men 

som är inte officiella för företaget, och även en rad olika kalkylblad skapade i 

kalkylbladsprogrammet Excel. 

Handledarna på företaget stod för de flesta programredovisningar. Då de, som tidigare 

nämnts, har kunskap och viss erfarenhet om hur arbetet på service sker.  



 
25 

 

Intervjun med programutvecklaren bidrog till kunskap om programmet, han hade skapat, där 

denne kunde visa hur programmet användes av produktionspersonalen.  

Som beskrivet i intervjukapitlet (kapitel 4.1.3), observerades även en som i dagsläget jobbar 

på service under en intervju. Han kunde under intervjun visa hur han gick tillväga för att lösa 

ett problem i ett tidigare fall och de verktyg som användes. 

4.2. Företagsbakgrund 

Detta avsnitt kommer att ge allmän information om uppdragsgivande företag.  

Uppdragsgivaren är GEMS PET Systems som är en del av GE Healthcare som i sin tur är ett 

bolag inom den globala GE-koncernen som idag är ett av världens största företag. I Sverige 

har delar av GE Healthcares verksamhet sitt ursprung från Pharmacias biotekniska 

verksamhet. 

4.2.1. General Electrics historia 

Företagets historia börjar år 1890 i USA när Thomas Edison satte ihop olika företag för att 

bilda Edison General Electrics Company. Under samma tid dök en ny konkurrent upp, 

Thomson-Houston Company. I och med att båda företagen expanderade blev det svårare och 

svårare för dem att skapa och tillverka produkter som enbart baserades på deras egna patent 

och teknologi. (Gehealthcare.com, 2010) 

År 1892 bestämde företagsägarna att slå samman Edison General Electric Company och 

Thomson-Houston Company för att bilda General Electric Company som blev grunden till det 

företaget som finns idag. (Gehealthcare.com, 2010) 

4.2.2. Företagets syfte 

Ge Healthcares syfte är att bidra till en hälsosammare värld. Detta gör de genom att tillverka 

medicinska produkter och tjänster som ska hjälpa deras kunder att till exempel diagnostisera 

och behandla cancer, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och andra tillstånd i ett tidigt 

skede. 

En av deras produkter är cyklotronen PETtrace som tillverkas av GEMS PET Systems. Det är 

denna produkt och detta företag som jag kommer att arbeta med under projektets gång. 
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4.2.3. Cyklotroner   

En cyklotron är en sorts partikelaccelerator. 

Cyklotronen använder sig av ett magnetfält för att 

accelerera laddade partiklar till väldigt höga 

hastigheter. På det sättet kan radioisotoper produceras 

som används framförallt för diagnostiken av cancer. 

(ne.se, 2010) 

Tillverkade cyklotroner levereras främst till sjukhus 

och forskningscentra över hela världen.   

(Bild 4-1 hämtades från dokumentet PETtrace Service 

Manual) 

4.3. PETtrace 

Detta avsnitt kommer att gå in djupare på hur PETtracen fungerar. PETtrace är namnet på 

cyklotronen som GEMS PET Systems tillverkar. Informationen i detta kapitel har tagits fram 

genom intervjuer, observationer och andra dokument. 

4.3.1. PETtracens fysiska delar 

Cyklotronen består av olika enheter och subsystem som är ihopkopplade genom en switch. 

Subsystemen styr olika delar av cyklotronen och styrs individuellt. Man kan även seriellt 

koppla in en servicedator till några av subsystemen och styra dessa från datorn. Detta är en 

teknik som servicepersonalen använder sig av när de arbetar och kan på så sätt styra det de 

vill på ett bättre sätt. 

Cyklotronerna brukar skilja sig från varandra. De kan skilja i allt från storlek till hur de 

fungerar. Även dess hårdvara kan skilja. Detta medför en svårighet när det gäller att felsöka 

och identifiera cyklotronernas trender. Eftersom varje cyklotron fungerar på olika sätt måste 

den först studeras och analyseras för att därefter kunna dra slutsatser om dem. 

 

Bild 4-1 PETtrace 
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Bild 4-2 PETtracens fysiska delar 

Bild 4-2 visar hur PETtracens olika subsystemen hänger ihop. Strecken som förbinder rutorna 

ska föreställa vilken typ av anslutning som de är kopplade med. Exakt vilken typ kan man se 

längst upp till höger.  

Nedan beskrivs de olika subsystemen: 

Master – Kundens operatörsterminal. Ordet kund refererar till cyklotronägarna. Mastern är en 

dator i Linuxmiljö som ger kunden möjlighet att styra cyklotronen samt få en överblick över 

subsystemen. Denna sparar en del data i databaser samt loggar loggfiler. 

X-Terminal – Ett användargränssnitt för cyklotronen via en X-Terminal. 

ACS (Accelerator Control System) – Styr cyklotronens accelerator med hjälp av subsystemet 

RFPG som i sin tur har ett modern kontrollsystem, SCUn. Av detta system kan man få ut 

konfigurationsfiler. 
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RFPG (Radio Frequency Power Generator) – Ett subsystem som med hjälp av det moderna 

subsystemet SCU (Source and Control Unit), kan styra andra subsystem som BCS och FCS 

via ethernet. SCUn har möjligheten att logga loggfiler. 

FCS (Filling rig Control System) – Ett kemikontrollsystem som styr ugnar, ventiler, gasflöden 

med mera. 

CCS (Chemistry Control System) – Ett annat kemikontrollsystem som styr ugnar, ventiler, 

gasflöden med mera. 

BCS (Beam-Line Control System) – Styr främst magnetströmmar. Detta styr en stråle från 

cyklotronen via vakuumrör till ett angränsande rum. 

Servicedator – Man kan även koppla in en servicedator i CCS- eller ACS-systemet och på så 

sätt styra subsystemen manuellt. 

Många av systemen har möjlighet att visa systemets olika parametervärden utan att logga 

dem. Ibland tvingas serviceteknikerna att manuellt logga vissa värden genom att bland annat 

skriva ner vad subsystemet visar i olika lägen eller tidpunkter. Hur en förbättring på den 

fronten kan vara kommer inte att diskuteras här utan fokus kommer enbart att ligga på 

loggfilerna som cyklotronerna kan logga i nuläget. 

4.3.2. Loggfiler 

Loggfilerna kommer främst från enheterna Master och Source and Control Unit (SCU) och 

förekommer i olika format beroende på källenheten och vad de loggar.  

Loggfilerna är egentligen enkla textfiler som innehåller information. Vissa loggfiler skapas 

när en användare väljer skapa en loggfil medan andra skapas automatiskt av cyklotronen.  De 

flesta loggfiler har syftet att logga cyklotronens olika parametervärden i ett visst tidsintervall. 

Tidsintervallet varierar dock från fil till fil. Till exempel, en cyklotrons vakuumvärde lagras 

varannan sekund av enheten Master.  

Om man ska diagnostisera fel i en cyklotron, som kraschar, föredrar man att analysera 

loggfiler som loggar värden varje millisekund för att på så sätt inte missa det som fick 

cyklotronen att krascha. Dock loggar inte loggfilerna enbart värden från en parameter utan 

kan logga upp till 150 olika sorters parametrar. 

Som tidigare nämnts, loggfilerna är textfiler vars värden separeras med hjälp av specialtecken. 

Oftast tab och/eller retur. Detta gör att om de öppnas via kalkylprogram som Excel kan man 

se en tabellstruktur på loggningen. 
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Bild 4-3 En loggfil öppnad i ett kalkylprogram 

Bild 4-3 är ett exempel på hur en loggfil som lagrar värden varje millisekund kan se ut. De 

första sex raderna är loggfilens huvud. Där står det allmän information om cyklotronen. Efter 

rad sex kan man i form av en tabell se de värden som har lagrats. Bilden är en urklippt version 

av loggfilen i råformat öppnad i Excel. Loggfilen loggade data i tio sekunder och hade över 

tiotusen rader och över hundrafemtio kolumner. 

Loggfilerna kan förekomma i olika format. Ibland skiljer de sig mer än bara antal kolumner 

och rader, tidstämpling och parameternamn. De kan ha olika strukturer. Bild 4-3 visar den 

vanligaste strukturen, oftast ett huvud med allmän information som följs av en ”tabell”. Ibland 

kan den allra första raden även användas för kommentarer. Något som alla format har 

gemensamt är att de stämplar tid, trots att tiden förekommer i olika format. 

En annan struktur förekommer i så kollade Event-filer. Dessa kallas även för Error-loggar och 

skapas automatiskt av cyklotronen och lagrar information varje gång en händelse eller fel 

inträffar. Händelserna som lagras är till exempel när cyklotronen startas, när ett subsystem 

startas eller olika enheters status. Felmeddelandena som lagras visar inte alltid exakt var felet 

uppstod eller vad felet var men kan ge serviceteknikern en ledtråd om vart han/hon kan börja 

leta. Man kan se filens struktur som en tabell med tre kolumner: Datum, Tid och Händelse.  

4.3.3. Analysverktyg 

Att analysera en rå loggfil genom att bara titta på dess värden säger inte alltid så mycket. 

Värdena måste hålla sig inom vissa gränser annars tyder värdena att något inte är som det ska. 

Men det som oftast är mer relevant att analysera är hur värdena är i förhållande till varandra 

eller hur de förändras med tiden. 
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Excel  

Kalkylprogrammet Excel är ett verktyg som används flitigt. Öppnar man en loggfil oavsett 

format i detta program får man en bra struktur på innehållet, som visas i Bild 4-3, där varje 

värde får ett eget fält. Excel ger även möjligheten att enkelt rita grafer. Man markerar de 

värden man vill få visualiserade och sedan väljer man graftypen. Dock blir inte alltid graferna 

direkt som man vill att de ska bli, man måste ändra vissa inställningar som kanske alla 

servicetekniker inte är medvetna om.  

Programmet ger användaren möjligheten att göra i princip vad som helst. Det som begränsar 

användarna är deras programkunskap. Eftersom Excel inte är ett verktyg som specifikt skapats 

för denna typ av arbete så krävs det bredare kunskap om själva programmet för att lyckas 

skapa avancerade analyser. 

Eftersom Excel inte kräver programmeringskunskap kan serviceteknikerna som erhåller 

tillräcklig Excelkunskap skapa kalkylmallar som stödjer de funktioner som de vill ha.  

Funktionerna är oftast automatiserade beräkningar och färdiga grafer som ritas ut med 

värdena från en loggfil. För att nyttja de automatiserade beräkningarna måste användaren först 

manuellt kopiera och klistra in data från den råa loggfilen till rätt del av kalkylmallen, samt 

redigera den om kommentarer har skrivits. 

Kalkylmallarna är inofficiella och används inte av alla servicetekniker. Graferna, som ritas, 

kan vara svåra för en nybörjare att tyda och graferna som visas kommer i begränsat antal. De 

använder sig också endast av de värden, som ansågs relevanta för ändamålet enligt 

kalkyldokumentsförfattaren.  

Kalkylmallarna skapas för att läsa in en viss typ av loggfiler och för specifika ändamål. Detta 

leder till att det finns många olika kalkylmallar som är avsedda för olika typer av loggfiler. 
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Bild 4-4 Exceldokument för svepfiler 

Bild 4-4 är ett exempel på en kalkylmall. Denna tar svepfiler som är en typ av loggfiler. Just 

detta dokument används för en viss typ av justeringar. Delen som är markerad med en 1:a 

visar de olika bladen som dokumentet använder sig av. Den andra fliken ”Rawdata Input” är 

där den råa svepfilen klistras in, efter det så fylls de gröna fälten automatiskt och grafen ritas i 

”Charts+data” fliken. Syftet med filen är att hitta optimalt fasvärde, detta gör de genom att 

titta på grafen och sedan skriva in ett önskat värde under Find Optimal Phase (Gula rutan i 

markering nummer 2). Grafens limit lines och värdena i de gröna rutorna ändras. Om något 

värde överstiger eller understiger en viss gräns byter rutan färg (som markering nummer 3 

visar). Målet med dokumentet är hitta ett fasvärde som får alla rutor att vara gröna. När det 

har hittats används ”Config offset” värdet (Gröna rutan i markering nummer 2) som 

justeringsvärde för cyklotronen. 

 



 
32 

 

 

Logfile Analyzer 

Ett annat verktyg som används heter Logfile Analyzer. Detta verktyg programmerades av en 

servicetekniker. Programmets huvudfunktion är att läsa in loggfiler från enheten Master och 

redovisa dess data med hjälp av en graf. Grafen kan visa upp till två Y-axlar som plottas mot 

tid.  

En annan bra funktion som detta verktyg har är förmågan att ta bort delar av en loggfil vilket 

görs genom att markera i grafen och välja att utföra funktionen. Detta används i kombination 

med ännu en funktion, som är att utföra beräkningar som medel och standardavvikelse.  

Loggfilernas värden brukar vara låga (beroende på typ av värde) när cyklotronen startar och 

när den stoppas. Dessa låga värden påverkar beräkningarna av medelvärde och 

standardavvikelse m.m. som inte alltid blir tillförlitliga på grund av det. Ett sätt att komma 

runt det är alltså att markera början och slutet i grafen och ta bort dem och sedan utföra 

beräkningarna. 

 

Bild 4-5 Skärmdump av programmet Logfile Analyzer 

Bild 4-5 är en skärmdump av programmet Logfile Analyzer och funktionen att markera data. 

Det som markeras bockas sedan för i tabellen ovanför grafen, de markerade raderna kan sedan 

väljas att tas bort genom att klicka på Remove knappen till vänster.  
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Beam Monitor 

Beam Monitorn är ännu ett verktyg som ritar ut grafer. Det som särskiljer det här programmet 

från de andra är att man har här möjligheten att analysera loggfilerna i realtid d.v.s. samtidigt 

som data lagras i dem. Detta är nödvändigt speciellt när justering av cyklotronerna utförs.  

Detta program används oftast av produktionspersonal men även av servicetekniker speciellt 

när de måste installera cyklotronerna. Detta program skapades med produktionspersonalen i 

fokus men utvecklas även för att förenkla andra aktiviteter som loggfilshämtningen. 

4.4. Aktörer 

Det här avsnittet handlar om aktörerna som handskas med cyklotronerna och loggfilerna och 

deras relation till varandra. 

4.4.1. Cyklotronproduktion 

Att skapa en cyklotron kräver mycket resurser. Cyklotronerna är väldigt stora och kräver 

maskinkraft för att flyttas och kan väga flera ton. 

Cyklotronerna tillverkas i en speciell verkstad som även kallas produktionsavdelningen. Innan 

cyklotronerna transporteras ut till kunderna, de framtida cyklotronägarna, testkörs de för att se 

till att allt fungerar som det ska. Denna process görs med hjälp av programmet Beam Monitor 

för att analysera loggfiler i realtid. Personalen kan på så sätt kontrollera körningen och utföra 

justeringar om det behövs. När testkörningen är klar plockas cyklotronen isär och görs redo 

för transport. När cyklotronen transporterats till kunderna måste de installeras. Detta gör 

serviceteknikerna. Verktyget Beam Monitor är även ett bra verktyg för installationsprocessen. 

Kundens cyklotronansvarige får en kort utbildning av serviceteknikerna. Förutom att lära sig 

att använda cyklotronen får de lära sig enkla procedurer som att byta ut och ersätta vissa 

mindre viktiga delar. 

4.4.2. Fältingenjörer 

Om det uppstår problem med cyklotronen och inte kundens cyklotronansvarige kan lösa det så 

vänder de sig till fältingenjörerna. Fältingenjörerna är en sorts regional support. Eftersom 

cyklotronerna säljs överallt i världen är denna typ av support nödvändig, till exempel om en 

cyklotron i Brasilien får problem, då tar fältingenjören ansvarig för Sydamerika hand kunden. 

Fältingenjörerna, som har en bättre kunskap om cyklotroner än kunden, försöker då lösa 

problemet och reparera cyklotronen.  

Fältingenjörerna genomgår en tvåveckors utbildningskurs som hålls av serviceteknikerna och 

andra anställda på företaget som besitter liknande kunskapsnivå. Första veckan är teoretisk 

och andra veckan praktisk. 
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Förutom hitta och reparera fel så har fältingenjören uppgiften att utföra underhållsarbete på 

cyklotronerna i förebyggande syfte. Varje cyklotron får detta varje halvår. I arbetet ingår bland 

annat att kontrollera subsystemen och justera.  

Fältingenjörerna besitter hög teknisk kunskap och bland annat på grund av den korta 

teorikursen förväntas de inte kunna diagnostisera ett problem genom att analysera loggfiler. 

De ska dock ha kunskapen att extrahera loggfilerna från cyklotronen. 

Om ett problem uppstår, som inte fältingenjörerna kan lösa, vänder de sig till 

serviceteknikerna. Serviceteknikerna begär oftast loggfiler som fältingenjören måste extrahera 

och skicka vidare till serviceteknikerna. Det finns även andra sätt för en servicetekniker att 

ordna fram loggfilerna, men i slutendan har teknikerna det data som måste analyseras.  

4.4.3. Servicetekniker 

Serviceteknikerna är de som måste ta hand om de svåra problemen som varken kunde lösas 

lokalt eller regionalt, alltså av kundens cyklotronansvarig och fältingenjören. Till sin hjälp 

behöver de användbara verktyg som förenklar och effektiviserar arbetet. 

Förutom felsökning har serviceteknikerna andra uppgifter. De är bland annat ansvariga för 

utbildningar av olika slag som t ex utbildning av fältingenjörer och kunder. De är även 

ansvariga för cyklotroninstallationen hos kunden. 
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5. Analys 

Detta kapitel kommer att beskriva analysen som har gjorts med hjälp utvecklingsmetoden som 

valdes för detta projekt. Utvecklingsmetoden som kommer följs kallas användningscentrerad 

design och fokuserar på utveckling av användbara system. Metoden är modelldriven och ska 

med hjälp av dessa skapa en förståelse för problemet och på så sätt leda fram till bra 

lösningsförslag.  

Tre huvudmodeller ställs upp, som sedan blir grunden till framtagningen av prototypen. Dessa 

är rollmodell, uppgiftsmodell och innehållsmodell. 

Slutligen vill jag fästa uppmärksamhet att modellerna som tagits fram är de senaste 

versionerna, som i sin tur är ett resultat av en rad itereringar. Ändringarna i modellerna har 

gjorts när ny kunskap bildats eller när nya krav identifierats. Eftersom grundstommen av 

modellerna inte förändrades valde jag att inte beskriva itereringarna av modellerna.  

5.1. Rollmodell 

Den här modellen har skapats med hjälp av kunskapen som bildats genom olika 

datainsamlingsmetoder som intervjuer, observationer m.m. En tidigare version av 

rollmodellen visades även för en av handledarna för verifiering och feedback. 

Syftet med denna modell är att identifiera olika användarroller. Man är här inte direkt 

intresserad av vilka yrken, eller jobb som kommer att använda programmet utan man vill 

istället hitta vilka roller användarna intar i relation till programmet.  Användarrollen är 

abstrakt och beskriver inte nödvändigtvist en riktig grupp av människor. På detta sätt kan 

användare inta flera roller och en roll kan även intas av flera användare. 

5.1.1. Rollidentifiering 

För att identifiera rollerna identifierades vilka anställda som i dagsläget använder sig av 

loggfiler för något ändamål samt om potentiella användare kan ha nytta av loggfiler. 

Resultatet av detta blev bland annat: servicetekniker, fältingenjörer, produktionspersonal osv. 

Med de anställda i åtanke försöker man att generalisera mot mer abstrakta roller. Detta gör 

man genom att undersöka vilka syften de har med programmet. 

När användarrollerna, som ska stödjas av programmet, identifierats ska de beskrivas utförligt. 

Det som beskrivs är rollens behov, intressen, förväntningar, beteende, ansvar m.m. Man 

försöker även utse fokala användare som är de roller som anses vara viktigare för 

designprocessen än andra. Dessa är oftast de roller programmet används mest av.  

Rollbeskrivningarna har gjorts med hjälp av ett formulär baserat på Constantine och 

Lockwoods rollformulär (se Bilaga 1). 
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5.1.2. Användarrollskarta 

För att få bättre överblick av hur de olika rollerna hänger ihop i systemet ska ritas en 

användarrollskarta. Kartan visar de olika rollerna och vilken sorts relation de har till varandra. 

Relationen kan vara följande: 

 Liknar – två roller med liknande interaktionsstil, förväntningar och ibland egenskaper 

 Specialiserar – en roll är en subtyp av en annan. Ena rollen är mer specifik än den 

andra som är mer generell. 

 Inkluderar – en roll inkluderar en annan, vilket innebär att när man inkluderar rollen 

inkluderar man också en annan roll. 

               

Bild 5-1 Användarrollskarta 

Bild 5-1 visar användarrollskartan som togs fram för detta projekt. Nedan kommer rollerna att 

beskrivas och deras relationer. 
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 TroubleShooter – Felsökare. Rollen intas när man vill analysera loggfiler för att hitta 

fel. Rollen kommer att förekomma ofta i interaktionen och är därför vald till en fokal 

roll. Man tittar oftast på en loggfil i taget. 

 TrendAnalyzer – Trendanalysator. Den här rollen intas när man vill analysera trender. 

Anledningen till detta behov är för att hitta fel innan de uppstår. Ett exempel är att om 

cyklotronens heliumintag ökar, kan det tyda på att en heliumtank inte fungerar som 

den ska. Enkla justeringar kan då utföras och på så sätt förhindra ett kommande 

problem. Denna har även valts som en fokal roll. 

Största skillnaden i arbetssättet mellan denna och TroubleShooter-rollen (Felsökaren) 

är att denna behöver sätta ihop många loggfiler som analyseras som en. Annars 

påminner deras arbetssätt ganska mycket varandra. Man kan säga att TroubleShooter 

är en specialiserad version av TrendAnalyzer. 

 LiveAnalyzer – Live analysator. Denna roll intas vid produktion eller installation av 

cyklotronerna. Rollen liknar TroubleShooter-rollen. Man vill alltså ofta analysera 

endast en loggfil, och få ut samma sorts visualisering som TroubleShooter. Skillnaden 

är att man vill ha detta i realtid. 

 In-DepthAnalyzer – Djupgående analysator. Denna roll inkluderar både rollerna 

TroubleShooter och Trendanalyzer. Syftet med den här rollen är att ge möjlighet till 

djupare analyser. I den här rollen vill man bland annat kunna få ut avancerade grafer, 

modifiera loggfiler och utföra beräkningar.   

 Presenter – Presentatör. Rollen är inte direkt är relaterad till de övriga. Ändamålet med 

den här rollen är att presentera data och grafer för att underlätta vissa protokoll. Rollen 

är sekundär och intas inte lika frekvent som övriga.  

Möjligheten att även ge fältingenjörerna mer specifika användarroller övervägdes, men den 

avfärdades efter att ha fastställt att de inte har den kunskap som krävs för att kunna dra 

slutsatser utifrån loggfilsdata. Något som även övervägdes var att genom loggfiler förenkla 

underhållsprocessen, men den processen går mer ut på att fysiskt kontrollera cyklotronerna.  

Rollprocessen är till en början en väldigt luddig process, eftersom man abstrakt försöker 

definiera rollerna och vad som ska göras. Svaren är inte alltid självklara och många gånger 

måste man gissa sig till dem. Processen blir tydligare med tiden när de andra modellerna 

framställs och frekventa iterationer gör att modellerna blir mer sammanhängande.  

5.2. Uppgiftsfallsmodell 

Uppgiftsmodellen ska fånga de arbetsuppgifter som ska skötas med hjälp av programmet. För 

detta ändamål börjar man med att studera de befintliga arbetsuppgifterna. Den bakomliggande 

informationen för denna process har gjorts genom intervjuer och som även kompletterats med 
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observationer. Dokument som PETtrace manualen och underhållsmanualen har även bidragit 

till processen. 

5.2.1. Beskrivning av arbetsuppgifter 

Som under rollmodellens framtagning börjar man även här med att konkret beskriva 

arbetsuppgifter för att sedan eftersträva abstraktion. Dessa konkreta arbetsuppgifter valdes att 

beskrivas som scenarios och dokumenterades i form av flödesdiagram, Work Breakdown 

Structure (modell som används för att strukturera arbete) och berättande scenarios.  

 

Bild 5-2 Flödesdiagram för felsökning 

Bild 5-2 är ett flödesdiagram som grovt visar hur felsökningen går till. Denna togs fram i ett 

tidigt stadie av utvecklingsprocessen och även om den inte är helt korrekt illustrerar den 

grundstrukturen för arbetsprocessen: Man börjar med att välja en loggfil som är vettig för 

analys, öppnar den i program och kalkylblad och försöker hitta ett fel genom att analysera 
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grafer. I vissa fall tittar man på beräkningar och värden iställe. Om man hittar felet presenterar 

man slutsatsen annars jämför man den med en annan loggfil eller öppnar en ny. 

5.2.2. Från beskrivning till uppgiftsfall 

Därefter identifierades uppgiftsfallen med hjälp av beskrivningarna av arbetsuppgifterna. 

Uppgiftsfallen är abstrakta användningsfall. Syftet med att eftersträva abstraktion är för att i 

designfasen inte låsa in sig på idéer baserade på konkreta beskrivningar.  

 

ReadLogFile 

Användarens Syfte Systemets ansvar 

Välj analysmaterial 
 
 

Välj 

 
Tolka och strukturera materialet 

Erbjud visning 

   

Bild 5-3 Exempel på uppgiftsfall – ReadLogFile 

 

Bild 5-3 är ett exempel på ett av uppgiftsfallen som användes i detta projekt. 

Abstraktionsnivån är väldigt hög och lämnar därför öppet för andra designmöjligheter. Till 

exempel ”Välj analysmaterial” kan designas som en enkel knapp som låter en välja en loggfil 

som ska analyseras eller så kan det designas så att det kommer upp ett fönster med alla 

cyklotroner och analysmaterialet väljs när man klickar på en cyklotron.  

Inte alltid lätt att förstå abstrakta uppgiftsfall. Därför är vissa uppgiftsfall mer konkreta än 

andra (se Bilaga 2 för att se alla uppgiftsfall). 

5.2.3. Uppgiftsfallskarta 

När uppgiftsfallen var definierade ritades en karta som visade hur de hängde ihop. 
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Bild 5-4 Uppgiftsfallskarta 

 

Bild 5-4 visar hur de olika uppgiftsfallen hänger ihop. Uppgiftsfallen med samma färg 

representerar att de hänger ihop mer än övriga. Grupperingarna visar även en viss 

samhörighet. I det här fallet har kartan valts att delas in i fyra stora grupper. Den första (blåa 

molnet) representerar loggfilshanteringen. Gruppen nedan (gula molnet) fokuserar mer på 

funktioner som berör innehållet av loggfilerna. Gruppen längts ner (rosa molnet) ska hantera 

beräkningar av information i form av text. Slutligen gruppen till höger (gröna molnet) är 

indelad i tre små moln. Molnet längst upp fokuserar mer på funktioner som har med 

grafhantering att göra, medan molnet längst ner innehåller funktioner som berör vad som ska 

visas grafiskt. Mellanmolnet hanterar övriga funktioner som att gömma delar av grafen o.s.v. 

5.3. Innehållssmodell 

De två tidigare beskrivna modellerna, rollmodellen och uppgiftsfallsmodellen eftersträvar 

abstraktion och kan ses vara en sorts analysfas. Innehållsmodellen tillhör däremot 

designfasen. Modellen visar dels vilka dialoger som används och vad de innehåller och dels 

hur de beter sig tillsammans och hur man navigerar mellan dem. 
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Graph 
ShowGraph 
Visar en graf 

manageGraphType 
Byter graftypen 

manageAxis 
Hanterar grafens axlar (lägg till/ta 

bort/ändra färg) 

mouseOver Tooltip 
Visar en tooltip när musen hålls över 

grafen 

navigationTool 
Ger möjligheten att navigera 

navigationMap 
Visar navigationskarta 

LimitLines 
Erbjuder avancerade alternativ för 

grafhantering som att lägga till ”limit 

lines”. 

 

Bild 5-5 Del av innehållslista 

Dialogerna som identifierades och dess innehåll har beskrivits via en innehållslista (se Bilaga 

2). Bild 5-5 är ett exempel på grafdialogen, här beskrivs de funktioner som hänger ihop med 

dialogen. Man ser bland annat en navigationskarta och navigeringsalternativ för att användare 

effektivt ska kunna navigera till önskad position. 

Därefter definierades dialogernas sammanhang genom en navigationskarta, som förklarar hur 

navigationen mellan dialogerna ska ske. 

Bild 5-6 visar hur navigationen mellan innehållet kommer att gå till, en pil betyder att man 

kan ta sig från det ena innehållet till det andra. Man kan se att graph och LogFileManagement 

innehållet är de största navigationspunkterna. Det har blivit så eftersom tolkningen av dessa är 

viktigast och det ska därför vara lätt att komma åt andra innehåll från dessa. 

Syftet med innehållsmodellen är att skapa en förståelse av hur interaktionen kommer att ske 

innan själva implementationen påbörjas. För detta projekt är en pappersprototyp, 

slutprodukten, vilket är en ännu konkretare version av innehållsmodellen. 
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Bild 5-6 Navigationskarta 
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6. Resultat  

Detta kapitel kommer att visa och beskriva de viktigaste delarna av pappersprototypen som 

togs fram och som är slutprodukten av projektet (se Bilaga 4 för att se samtliga bilder). 

Pappersprototypen är en produkt av en rad iterationer där förbättringar har gjorts. Vad som 

skulle ha förbättrats togs fram genom användarfeedback, återblickar på tidigare modeller och 

designriktlinjer. Prototypen är inte slutversionen och är mottagig för nya förbättringar och nya 

iterationer.  

Pappersprototypen kommer att vara i svartvitt då färger brukar distrahera användarna från 

funktionalitet som oftast är mer relevanta att testa. 

6.1. Allmän Layout 

 

Bild 6-1 Allmän Layout 

Prototypens allmänna layout ser ut som bild 6-1. Överst finns en menyrad där man hittar 

vanliga fönsterfunktioner. På vänster sida ser man en sorterad lista av de laddade filerna, 

markeringen tyder på att just den filen analyseras.  Listan stöds även av en filtreringsfunktion 

som utöver typsorteringen ska förenkla handlingen att hitta rätt fil då många filer analyseras 

samtidigt. 

Till höger ser man ett fliksystem som kopplar informationen till vald fil på vänster sida. Bild 

6-1 visar att Phase Sweep filen Test 1 har markerats. Skulle man i detta fall välja Graphs-

fliken då skulle ”Test 1”s tillhörande grafer visas. 

6.2. Att välja filer 

En viktig anledning, om inte den viktigaste, till att ha ett verktyg som är för att ha en enda 

programvara som kan hantera alla olika loggfiler.  

Själva inläsningen av filerna förväntas ibland ta en stund beroende på filens storlek. Filen i sig 

kommer internt att bli strukturerad så att framtida interaktioner inte ska ta lång tid. Hur själva 

implementeringen ska gå till kommer inte att diskuteras i denna uppsats. 
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 Bild 6-2 Fliken Log Files 

Bild 6-2 visar en bild på Log Files-fliken. Här hittar man information om listade loggfiler. Ett 

fall som förekommer är att många loggfiler intas men alla är inte relevanta för analys. Genom 

att lista upp en fil på den här fliken ser man allmän information om filen som kan avgöra om 

filen är värd att analysera eller inte. När man väl valt filerna som man vill analysera kan man 

sedan välja, genom att trycka på knappen längst ner, ladda in filerna för analys. De laddade 

filerna syns på vänstra spalten. 

6.3. Grafer 

Grafer är det bästa sättet att förmedla information från en loggfil. Ögat kan bland annat snabbt 

identifiera mönster i en graf. De vanligaste graftyperna för analys av dessa loggfiler är 

linjediagram och punktdiagram. Båda kräver åtminstone en X-axel och en Y-axel. Det finns 

dock andra graftyper som kan tänkas användas för olika sorters analys. 

Eftersom visualiseringen av loggfilerna är en viktig del av detta verktyg och förekommer ofta 

var det viktigt att skapa en design för grafhanteringen som är lätt att använda, lätt att lära, 

visar viktig information, lätt att förstå och uppfyller det som en graf förväntas att uppfylla.  
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Bild 6-3 Graf 

Bild 6-3 visar grafdesignen som valdes. Två grafer syns på bilden, den ena är en 

navigationsgraf som förenklar navigationen och ger en överblick på hela grafen, den andra är 

den inzoomade delen. Håller man muspekaren över en del av grafen dyker en tooltip upp 

bredvid den (som syns till höger bredvid grafbilden) och visar de exakta värdena av grafen där 

muspekaren befinner sig. 

För att grafens egenskaper eller inställningar både ska vara synliga och lätta att ändra valdes 

”drop down ”-alternativ. Dessa visas i Bild 6-3 som neråtpekande pilar. Man kan till exempel 

byta från Line Chart till Dot Chart genom att bara trycka på pilen där det står Line Chart och 

välja Dot Chart bland alternativen. Man ska även kunna spara och ladda förinställda 

inställningar och egenskaper genom att ändra där det står Preset. Man kan på samma sätt 

ändra grafens axlar. Det går även att genom, att trycka på plusset, lägga till en axel eller 

trycka på minuset för att bort en. 

Anledningen till att bilden innehåller färger är för att klargöra ”ändra färg”-funktionen på 

grafens linjer. 

Då en loggfil med annat format såsom en event-fil eller error-fil läses in som inte kan 

illustreras med en graf, ersätts grafdesignen med en annan design (se Bilaga 4e). Designen är 

till för att förenkla användandet genom att erbjuda sök- och filtreringsfunktioner. 

6.4. Fliken Graphs 

När fliken graphs väljs presenteras grafer som tillhör de valda filerna på vänsterspalten. Bild 

6-4 visar hur designen för fliken Graphs ser ut. Flexibilitet i layouten har eftersträvats, därför 

är tanken att det ska gå att ändra storleken på rutorna i fliken genom att dra ut dem vid 
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kanterna. Längst upp till höger finns även en ikon med fyra rutor, denna används för att ändra 

till olika förinställda layouter. Detta ansågs som en viktig detalj, eftersom olika användarroller 

värderar information som visas olika. De som analyserar filerna i realtid kan tycka att 

beräkningsinformationen som visas är onödig och täcker hellre arbetsytan med en större graf 

till skillnad från en som analyserar trender som värderar beräkningarna mycket mer. 

 

 

Bild 6-4 Fliken Graphs 

Man kommer även att kunna se att graferna håller samma grundstruktur genom de olika 

flikarna. Detta är för att förenkla användarens förmåga att lära sig och komma ihåg 

funktionerna. Bild 6-4 visar tre grafer, dessa ska i verkligheten föreställa olika grafer för 

samma loggfil som ska ge användaren en snabb överblick och möjlighet att snabbt skifta 

mellan olika grafer. I det här fallet har man övrig information som beräkningar på högra sidan. 

Markeringen numrerad med en 1:a visar funktionen som ger möjligheten till att bocka för 

rutorna bredvid filerna och sätta ihop dem så att de hanteras som en enhet. Just i denna 

iterering kan det verka oklart om vad ikonen med rutorna verkligen gör, detta bör förtydligas i 

kommande iterationer. Att sätta ihop filerna för att se dem som en enhet är något som behövs 

för trendanalyser. 
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6.5. Fliken Find Files 

En annan anledning till att programmet behöver ladda in filer är för att kunna synkronisera 

och matcha ihop filer med hjälp tid. Denna funktion används till exempel om man vill veta 

vad som händer i ett subsystem när ett fel uppstod i ett annat. 

 

Bild 6-5 Filen Find File 

Funktionens översta del tar emot parametrar för sökfunktionen, tid och datum. Dessa kan 

skrivas in eller väljas genom att markera ytan på en graf. Resultatet visas i form av thumbnails 

på filer som kan förhandsvisas. Funktionen är nödvändig men användartesten har visat att 

layouten måste modifieras för att framhäva den ytterligare och bli lättare att använda. 

6.6. Övriga funktioner 

Fliken Modify File används för att ändra värdena i loggfilerna (se Bilaga 4d). Syftet är man 

med hjälp av sökfilter och en graf snabbt ska hitta det man behöver modifiera. Denna funktion 

kommer troligen användas när det finns data i en fil som inte anses vara lämplig. Till exempel 

ovanligt låga värden som har uppkommit i samband med störningar. 

Presenter-fliken har designats först för att förenkla protokoll som krävde redovisning av en 

loggfil i form av grafer och andra värden. Tanken med detta var att automatiskt generera de 
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grafer och värden som behövdes och presentera dessa i utskriftsformat. Fliken kommer dock 

att omdesignas i framtida iterationer. En av anledningarna till detta är behovet att till exempel 

kunna kommentera grafer för att på så sätt utföra analyser systematiskt. Det har i senare skede 

framgått att en av anledningarna till utskrift av graferna har varit att manuellt kunna markera 

och kommentera delar av dem. Detta för att markera eller kommentera misstänkta delar eller 

fynd som har gjorts och inte får glömmas bort under en analys.  

6.7. Användartest 

Pappersprototypen presenterades för handledarna som sedan fick fylla i ett formulär där de 

subjektivt fick svara på frågor (se Bilaga 3). Formuläret baserades på Constantine och 

Lockwoods (1999) frågeformulär som har skapats för att på ett formellt sätt få subjektiv 

feedback. 

Feedbacken som erhölls var väldigt bra. Funktioner som man som utvecklare trodde var 

självklara inte förstods alltid lika lätt av användaren. Det flesta funktioner godkändes av 

användarna och de viktigaste funktionerna kunde utföras utan problem 

Ett exempel på något som måste ändras är Find File fliken, där sökfunktionen måste 

framhävas.  
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7. Diskussion 

Detta kapitel kommer att diskutera de problem som har uppstått och val som har gjorts under 

arbetet och även jämföra resultatet med teorin. Detta kapitel baseras på mina (uppsatsens 

författare) åsikter och erfarenheter av detta arbete.  

7.1. Granskning av utvecklingsmetoden 

Utvecklingsmetoden som valdes var användningscentrerad design. Denna metod var ett 

alternativ till en annan metod som övervägdes och som var den användarcentrerade 

designmetoden. Skillnaden är att man fokuserar på användningen istället för på användarna 

och på så sätt kan skapa program som löser användningsproblem och inte enbart fokuserar på 

användarens satisfaktion. 

Under teorikapitlet redogjordes för den användarcentrerade metoden och dess brister samt hur 

den användningscentrerade designmetoden skulle komplettera dessa brister. Dock var inte den 

sistnämnda metoden problemfri enligt min uppfattning.  

Redan efter första mötet kunde man konstatera att domänen som projektet rörde sig om var 

bortom min kunskap, då flera tekniska termer och förkortningar användes flitigt. Detta gjorde 

att en utförlig analysfas behövdes för att kunna förstå användarnas arbete och på så sätt kunna 

dra slutsatser om deras behov. Av denna anledning var det bra att välja den 

användningscentrerade metoden då den har en utförligare analysfas som dokumenteras med 

hjälp av modeller. 

Arbetets utgångspunkt var att skapa ett analysverktyg för serviceteknikerna. Men även om det 

låter begränsat så var det inte klart från början vad som programmet skulle innehålla, vilka 

som var intresseanvändarna eller slutanvändarna. Från den utgångspunkten utforskades flera 

problem som behövde lösas. Det var svårt i början att filtrera bort det som jag ansåg vara 

irrelevant för just detta arbete. Detta förenklades med tiden på grund av analysen som bidragit 

till bättre förståelse och domänkunskap. 

Om man däremot hade börjat med att försöka ta fram en tidig prototyp, som den 

användarcentrerade metoden går ut på, skulle denna vara väldigt förvirrande och möjligtvist 

behandla problem som i slutändan inte hade fått plats i en slutprodukt. Första prototypen ska 

få feedback och redigeras efter feedbacken, dock fick jag känslan att användarna själva inte 

visste vad de ville få ut av programmet och skulle därför inte kunna bidra med en feedback 

som kunnat styra prototypen i rätt riktning. 

De första modellerna som skapades eftersträvade abstraktion för att hålla möjligheterna öppna 

för designen. Abstraktionen medförde till en del förvirring hos användarna som skulle 

medverka i iterationen av modellframtagningen. En av anledningarna till detta är enligt min 

åsikt att användarna oftast inte kunde processera den abstrakta informationen av modellerna 

och tänkandet som en utvecklare.  
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Förvirring förekom även hos mig när modellerna skulle skapas. Eftersom modellerna skulle 

vara av abstrakt typ så var det väldigt svårt att tänka i de banorna i ett tidigt skede då man 

kanske inte riktigt visste vad som skulle göras. Man kan tänka sig att den 

användningscentrerade metoden av denna anledning fungerar bättre för de som tidigare fått 

erfara den och på så sätt snabbare kan sätta sig in i rätt tankebanor.  

Bilden blev klarare av det som skulle göras så fort man kom till de senare modellerna eller 

själva designen av pappersprototyp då man började tänka mer konkret. 

Förvirringen och luddigheten på grund av abstraktionen är nödvändigtvist inte ett problem. 

Trots att det i ett tidigt skede kan stoppa upp projektets flöde och produktivitet kan det ses 

som ett nödvändigt problem, som genom att ställa frågor som man inte kan svara på påverkar 

resultatet av projektet i ett senare skede. 

I många fall var det svårt som utvecklare att hålla samma abstraktionsnivå på modellerna. Ett 

exempel är när graffunktionerna skulle modelleras. Visst kan grafer beskrivas abstrakt som en 

sorts grafisk redovisningstyp. Men när man ska hitta praktiska lösningar på grafhanteringen 

blir dessa svåra att formulera abstrakt och ännu svårare att sedan tolka. Detta förekom för mig 

under detta arbete, jag formulerade vissa delar av modellerna så abstrakt att när jag i senare 

skede skulle använda mig av dem förstod jag inte dess konkreta innebörd.  

7.2. Prototypen ur MDI perspektiv 

Teoridelen av denna uppsats inriktades på människans roll inom området Människa-

datorinteraktion. I detta avsnitt kommer en jämförelse att göras mellan teorin och 

slutprodukten. 

Om man undersöker vad en människa-datorinteraktion innefattar från grunden kan det se ut så 

här: människan ger datorn ett kommando. Datorn ger ett svar i form av output som visas på 

dataskärmen. Människan tolkar resultatet och grundar nästkommande beslut grundat på 

tolkningen. Ur designperspektiv vill man att tolkningen som människan gör ska vara korrekt 

och inte missleda användaren med att uppnå det hon vill. Detta kan uppnås genom att bland 

annat utnyttja användarens uppmärksamhet. Det som ansågs vara viktigt för användaren har 

placerats högt upp på gränssnittet som till exempel huvudgrafen i Graphs-fliken (se Bilaga 

4b), sökfunktionen i Find Files (se Bilaga 4c). 

Funktioner som kräver en längre interaktion mellan användaren och datorn har också 

designats så att de följer en logisk ordning. Förhoppningsvisst ska användaren förstå vad som 

ska göras genom att ta sig uppifrån och ner i gränssnittet. Filinladdningsfunktionen har 

designats på detta vis (se Bilaga 4a). Användaren listar en fil genom att trycka på knappen 

som befinner sig längst upp. Under den ser man en lista med filerna. Här markeras de filer 

som sedan ska väljas ut och att laddas till programmet. Man kan även ta bort filer genom 

knappar som är utplacerade precis under tabellen. Slutligen kan man ladda in filerna genom 

att välja knappen längst ner. 
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Det ska även läggas in hjälpavsnitt för varje flik som man enkelt kommer åt genom att trycka 

på frågetecknet längst upp till höger. Hjälpavsnittet ska informera om hur funktionerna kan 

användas. 

För att underlätta lärandet av programmet har det som förekommer oftast i programmet, 

designats så att de följer samma grundstruktur genom hela programmet till exempel grafer. Ett 

mål var att få graferna att vara lätta att hantera och flexibla. Man kan se att graferna som 

förekommer i programmet följer i stort sätt samma grundstruktur och används därför på 

liknande sätt (se Bilaga 4).  

Under grafanalysprocessen vill man oftast jämföra flera grafer. För att underlätta denna 

process och undvika att minnet överbelastas har programmet möjligheten att jämföra flera 

grafer och snabbt bläddra mellan dem (se Bilaga 4b, 4c). Överbelastning av korttidsminnet 

förekommer även om man ska göra beräkningar och tvingas att navigera mellan två olika 

fönster. Det är anledningen till att graflayouten visar beräkningar i samma fönster. 

7.3. Förslag till fortsatt utveckling 

Förutom själva implementeringen av pappersprototypen är det en del saker kvar som måste 

hanteras i kommande iterationer för att prototypen ska nå sin slutgiltiga version. De viktigaste 

funktionerna har dock redan skapats och fordrar lite förfining i form av layout, placering av 

ikoner osv. 

Enligt feedback som erhölls av de personer som prototypen testades mot behövdes några 

funktioner klargöras som till exempel ”Find File”-flikens sökfunktion som ska synkronisera 

olika filer.  

Ett annat behov som upptäcktes var att kunna kommentera grafer och data för att på så sätt 

systematiskt utföra analysen, detta är även något som bör införas i kommande iterationer. 

I överlag fick pappersprototypen ett bra betyg av testarna. 
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 8. Slutsats 

Denna uppsats undersökte hur ett användbart analysverktyg för GEMS PET Systems 

servicetekniker kunde skapas. Hur företaget fungerade och vad serviceteknikerna ville 

åstadkomma med sina arbetsuppgifter var något som jag till en början inte kunde relatera till. 

Analysverktygets mål var att förenkla serviceteknikernas arbete när det gäller 

loggfilshanteringen genom att filtrera, visualisera och sortera data i dem. 

För utvecklingen av ett sådant verktyg undersöktes designmetoderna, användningscentrerad 

och användarcentrerad design där den förstnämnda valdes. Min tidigare erfarenhet av den 

valda metoden var väldigt liten och trots det tycker jag att det var ett bra val av metod. 

Pappersprototypen resulterade i ett program som användarna ansåg vara väldigt bra och kunde 

uppfylla deras krav. Designmetoden kunde med hjälp av en strukturerad analysfas som med 

hjälp av modellframtagning kunde identifiera dessa krav och i senare skede med hjälp av 

iterationer tackla nya krav som identifierats under projektets gång. Modellerna beskrivs i 

kapitel 5 – Analys och hur informationen som är bakomliggande för modellframtagningen 

togs fram beskrivs i kapitel 4 – Empiri. 

Ett problem som uppstod med designmetoden berodde på att det var svårt att sätta in sig i 

abstrakta tankebanorna som modelleringen krävde, dock tror jag att erfarenhet är faktorn som 

förenklar den delen. Min erfarenhet var då inte så stor och det var anledningen till att detta 

sågs som ett problem.  

För att utveckla ett användbart system är det viktigt att vara insatt människa-datorinteraktion. 

Teoridelen beskrev några viktiga aspekter av interaktionen med människan i fokus. Ämnet 

människa-datorinteraktion är ett brett ämne och innefattar datavetenskap, psykologi, design 

och andra ämnen.  

Teorin tillämpades i designen av prototypen. Förutom teorin användes även designriktlinjer 

och heuristik som Jakob Nielsens 10 designheuristik. Att designa en prototyp så att den blir 

användbar och att användaren förstår det hur designern vill att den ska förstås är inte alltid 

lätt. Oftast måste en designer göra en avvägning av vilka användbarhetsegenskaper som ska 

implementeras. Ett exempel på en avvägning som gjordes var mellan att fokusera på 

utvecklingen av ett program som var användarvänligt och attraktivt för nybörjare och ett 

program för mer avancerade användare som skulle tillåta dem att effektivt utföra sitt arbete. 

Något som hjälpte i detta fall var att tidigt identifiera användbarhetsmålen. Detta gjordes när 

de olika användarrollerna identifierades (se Bilaga 1). Resultatet blev en pappersprototyp som 

beskrivs i kapitel 6 – Resultat. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Användarroller 

Bilaga 1a - TrendAnalyzer 

Fokal användarroll: Ja 

Namn : TrendAnalyzer Inkluderar: 

Specialiserar:  Liknar: 

Bakgrund 

Bakgrund (träning, utbildning, erfarenhet etc) : 
Utbildning om cyklotronern, oftast erfarna.  

Domänkunskap:   
låg, medium, hög, väldigt hög 

Systemkunskap: 
 låg, medium, hög 

Färdighetsprofil:  
låg/nybörjare, medium/normal, hög/expert 

Interaktionsprofil   

Nödvändighet: Ja 

Frekvens: 
 låg, medium, hög 

 

förutsägbar, varierande, 
oförutsägbar 

 

Regelbunden, oregelbunden 

Intensitet:  
låg, medium, hög 

 

Koncentrerad/distribuerad 

 

Kontinuerlig, diskontinuerlig 

Totala Volymen (Tid):  
låg, medium, hög  

 

Enkel, måttlig, komplex 

 

Processdriven, användardriven 

Informationsprofil 

Flödesdominans: 
Från användaren, till användaren, balanserad 

Tillgänglighet av information: 
 låg, medium, hög, väldigt hög 

Datakomplexitet (grafer, datatyper, källor, element): 
låg, medium, hög, väldigt hög 

Stödjande funktioner 
Analysera flera filer som en, selektivt utföra beräkningar, sortera/visualisera loggfiler 
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Användbarhetsmål (rangordning) 

1. Effektivitet 
2. Förståelse  
3. Klarhet 
4. Tillförlitlighet 

5. Noggrannhet 
6. Lätt att komma ihåg 

7. Lätt att lära 
8. Användarnöjdhet 

9. Attraktivitet 
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Bilaga 1b - TroubleShooter 

Fokal användarroll: Ja 

Namn: TroubleShooter Inkluderar:  

Specialiserar: TrendAnalyzer Liknar: LiveAnalyzer 

Bakgrund 

Bakgrund (träning, utbildning, erfarenhet etc): 
Cyklotronutbildade på företaget, varierande erfarenhet oftast väldigt erfarna.  

Domänkunskap :   
låg, medium, hög, väldigt hög 

Systemkunskap: 
 låg, medium, hög 

Färdighetsprofil :  
låg/nybörjare, medium/normal, hög/expert 

Interaktionsprofil   

Nödvändighet :  Ja 

Frekvens: 
 låg, medium, hög 

 

förutsägbar, varierande, 
oförutsägbar 

 

Regelbunden, oregelbunden 

Intensitet:  
låg, medium, hög 

 

Koncentrerad/distribuerad 

 

Kontinuerlig, diskontinuerlig 

Totala Volymen (Tid):  
låg, medium, hög  

 

Enkel, måttlig, komplex 

 

Processdriven, användardriven 

Informationsprofil 

Flödesdominans: 
Från användaren, till användaren, balanserad 

Tillgänglighet av information: 
 låg, medium, hög, väldigt hög 

Datakomplexitet (grafer, datatyper, källor, element): 
låg, medium, hög, väldigt hög 

Stödjande funktioner 
Visualisera/sortera loggfiler, beräkningar 
 

Användbarhetsmål (rangordning) 

1. Effektivitet 
2. Noggrannhet 
3. Lätt att komma ihåg 
4. Lätt att lära 

 

5. Tillförlitlighet 
6. Förståelse  
7. Användarnöjdhet 
8. Klarhet 

 

9. Attraktivitet 
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Bilaga 1c - IndepthAnalyzer 

Fokal användarroll: Nej 

Namn: IndepthAnalyzer Inkluderar: TroubleShooter, TrendAnalyzer 

Specialiserar: Liknar: 

Bakgrund 

Bakgrund (träning, utbildning, erfarenhet etc.): 

Väldigt hög kunskap och erfarenhet  

Domänkunskap: 
låg, medium, hög, väldigt hög 

Systemkunskap: 
 låg, medium, hög 

Färdighetsprofil:  
låg/nybörjare, medium/normal, hög/expert 

Interaktionsprofil   

Nödvändighet: Ja 

Frekvens: 
 låg, medium, hög 

 
förutsägbar, varierande, 

oförutsägbar 

 

Regelbunden, oregelbunden 

Intensitet:  
låg, medium, hög 

 

Koncentrerad/distribuerad 

 

Kontinuerlig, diskontinuerlig 

Totala Volymen (Tid):  
låg, medium, hög  

 

Enkel, måttlig, komplex 

 

Processdriven, användardriven 

Informationsprofil 

Flödesdominans: 
Från användaren, till användaren, balanserad 

Tillgänglighet av information: 
 låg, medium, hög, väldigt hög 

Datakomplexitet (grafer, datatyper, källor, element): 
låg, medium, hög, väldigt hög 

Stödjande funktioner 

Redigera loggfiler, framställa avancerade grafer och utföra komplexa beräkningar 

Användbarhetsmål (rangordning) 

1. Tillförlitlighet  
2. Noggrannhet 
3. Effektivitet 
4. Lätt att komma ihåg 

5. Förståelse  
6. Klarhet  
7. Lätt att lära 
8. Användarnöjdhet 

 

9. Attraktivitet 
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Bilaga 1d - LiveAnalyzer 

Fokal användarroll: Nej 

Namn:  LiveAnalyzer Inkluderar: 

Specialiserar: Liknar: TroubleShooter 

Bakgrund 

Bakgrund (träning, utbildning, erfarenhet etc) : 

Kunskap att justera cyklotronen, mer teknisk kunskap.  

Domänkunskap:   
låg, medium, hög, väldigt hög 

Systemkunskap: 
 låg, medium, hög 

Färdighetsprofil:  
låg/nybörjare, medium/normal, hög/expert 

Interaktionsprofil   

Nödvändighet :  Ja 

Frekvens: 
 låg, medium, hög 

 

förutsägbar, varierande, 
oförutsägbar 

 

Regelbunden, oregelbunden 

Intensitet:  
låg, medium, hög 

 

Koncentrerad/distribuerad 

 

Kontinuerlig, diskontinuerlig 

Totala Volymen (Tid):  
låg, medium, hög  

 

Enkel, måttlig, komplex 

 

Processdriven, användardriven 

Informationsprofil 

Flödesdominans: 
Från användaren, till användaren, balanserad 

Tillgänglighet av information: 
 låg, medium, hög, väldigt hög 

Datakomplexitet (grafer, datatyper, källor, element): 
låg, medium, hög, väldigt hög 

Stödjande funktioner 
Analysera grafer i realtid, använda sig av justeringsfunktioner. 

Användbarhetsmål (rangordning) 

1. Effektivitet 
2. Lätt att komma ihåg 
3. Lätt att lära  
4. Användarnöjdhet 

 

5. Tillförlitlighet 
6. Klarhet 
7. Förståelse  
8. Noggrannhet 

 
9. Attraktivitet 
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Bilaga 1e - Presenter 

Fokal användarroll: Nej 

Namn: Presenter Inkluderar: 

Specialiserar: Liknar: 

Bakgrund 

Bakgrund (träning, utbildning, erfarenhet etc.): 

-  

Domänkunskap:   
låg, medium, hög, väldigt hög 

Systemkunskap: 
 låg, medium, hög 

Färdighetsprofil:  
låg/nybörjare, medium/normal, hög/expert 

Interaktionsprofil   

Nödvändighet: Nej 

Frekvens: 
 låg, medium, hög 

 

förutsägbar, varierande, 
oförutsägbar 

 

Regelbunden, oregelbunden 

Intensitet:  
låg, medium, hög 

 

Koncentrerad/distribuerad 

 

Kontinuerlig, diskontinuerlig 

Totala Volymen (Tid):  
låg, medium, hög  

 

Enkel, måttlig, komplex 

 

Processdriven, användardriven 

Informationsprofil 

Flödesdominans: 
Från användaren, till användaren, balanserad 

Tillgänglighet av information: 
 låg, medium, hög, väldigt hög 

Datakomplexitet (grafer, datatyper, källor, element): 
låg, medium, hög, väldigt hög 

Stödjande funktioner 
Välja grafer+kommentarer för presentation/utskrift. Fördefinierade utskriftmöjligheter för 
protokollförenkling. 

Användbarhetsmål (rangordning) 

1. Attraktivitet  
2. Lätt att lära 
3. Användarnöjdhet 
4. Förståelse 

5. Lätt att komma 
ihåg 

6. Klarhet 
7. Effektivitet 
8. Tillförlitlighet 

9. Noggrannhet 
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Bilaga 2 - Content List 

Graph 
ShowGraph 

Shows a graph 

manageGraphType 

Change the type of graph 

manageAxis 

manages axis settings(remove delete add and change color) 

mouseOver Tooltip 

Shows Tooltip on graph that shows current value 

navigationTool 
Gives the possibility to zoom in/out in a graph and navigate 

navigationMap 

A map the gives overview of the whole 

LimitLines 

Offer advanced settings for limitLines 

ErrorFile 
filter 

Filter alternative with checkboxes 

search 

Searches through file 

moveNext/Prev 

Navigation alternative in the errofile 

Load 
listFiles 

Gives Preview of the files with short information before loading 

Drag and drop ability 

manageListedFiles 

Remove/Add files to the list 

load 

Loads and structures checked files 

AnalyzeLiveGraph 
uppdate Graph 

Updates the Graph 

MiniGraphs 
showThumbnails 

Shows small graphic previews of graphs from a logfile 

Calculations 
performCalculation 

Calculates standard deviation, max value, min value, average 

Offer custom settings 
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TuneSettings 
inputs 

outputs 

 

LogFileManagement 
mergeFiles 

With checkboxes easily merge compatible files 

changeFocus 

Change focus on file by clicking a button 

SyncFile 
SearchBy 

Gives the ability to search by time,type,date… 

showGraphsforComparison 

show possible graphs/thumbnails of the search result 

previewGraph 

previews chosen graph before actually loading the data. 

Presenter 
addText 

adds text to presentation 

addGraph 

adds graph to presentation 

showPrintLayout 

shows a preview of a printed version of the presentation. 
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Bilaga 3 - Subjektiv användbarhetstest 
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Bilaga 4 – Pappersprototyp 

Bilaga 4a – Load Files 
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Bilaga 4b – Graphs 
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Bilaga 4c – Find File 
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Bilaga 4d – Modify File 
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Bilaga 4e – Error Log 

 


