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Abstract 
Purpose 
Pdb is a company in Jönköping with over a decade of experience within the computer               
industry. The company specialises in technical solutions within business intelligence. Since a            
while back the company have seen an increase in the conscious design choices and methodical               
way to work that connect to academic theories. 
The purpose of this thesis is to plot a development process at a medium sized IT                
company with alignment in business intelligence and how the current          
development process can be reworked to involve user experience design. 
 
Method 
To answer the questions in the thesis we conducted two interviews and a survey. A document                
analysis was planned but was not completed due to lack of material. The first interview was                
conducted with three project leaders from Pdb, with a low degree of standardisation. The              
second interview was conducted with a consultant at Pdb and had a higher grade of               
standardisation with a low degree of structuring. The document analysis that was planned was              
not conducted because of promised material that never was received. Only 10% of the possible               
answers was received from the survey, but was guaranteed by the company to receive at least                
20 answers. 
 
Findings 
Pdb now have a development process which contains the following parts: First customer             
meeting, sketching and detail work. These are prioritised in a way that makes the sketching               
part the biggest one in the process. The part can be split up into smaller elements where some                  
of the elements are removed. The company removes these parts because they don't consider              
it/them important. Recommendations based on the theoretical framework shows that Pdb           
should focus on including all the parts and elements in the development process no matter the                
size of the project. This is to ensure that no information is overlooked or forgotten in making a                  
good product. 
 
Implications 
It is possible to divide this thesis into two parts. One is how a medium sized IT company with                   
alignment in business intelligence works and how a company of this size should proceed to               
involve user experience design in their development process. Second is to everyone that wants              
to learn about how a medium sized IT company works without user experience design, or has                
the goal to learn about the fundamentals of user experience design. These two might find an                
interest in this report. 
 
Limitations 
This report is not recommended to companies who have the economic stability to employ a               
user experience designer. 
 
Keywords 
User experience, user centered design, development process, business intelligence, pdb 
 

 

   

 
 



Sammanfattning 
Syfte 
Pdb är ett företag i Jönköping vars erfarenhet inom databranschen sträcker sig över ett              
årtioende tillbaka. Särskilt arbetar företaget med tekniska lösningar inom business          
intelligence. Sedan en tid tillbaka har företaget sett att marknaden börjar bli mer medveten              
om designval och ett mer metodiskt arbetssätt som knyter an i akademiska grunder.  
Syftet med rapporten är att kartlägga en utvecklingsprocess hos ett medelstort           
IT-företag med inriktning på business intelligence och hur  
befintliga utvecklingsprocessen kan anpassas till att arbeta med user experience          
design. 
 
Metod  
För att besvara frågeställningarna utfördes två intervjuer och en enkät. En dokumentanalys            
var planerad men utfördes inte på grund av bristande material. Första intervjun utfördes på              
tre av Pdbs projektledare. Andra intervjun utfördes på en konsult till Pdb. Den planerade              
dokumentanalysen blev inte utförd eftersom lovat material från Pdb inte tillhandahållits.           
Endast 10% av presumtiva svar blev inskickade till enkäten där kontaktpersonen hade            
garanterat minst 20 svar. 
 
Resultat  
Idag har Pdb en utvecklingsprocess som innehåller: Första kundmöte, skisstadie och           
detaljspel. Dessa är prioriterade på ett vis som gör att skisstadiet tar upp den största delen av                 
processen. Stadiet går att dela upp i flera olika beståndsdelar där vissa av delarna prioriteras               
bort eftersom att företaget inte anser att de är viktiga. Rekommendationer baserat på den              
teoretiska grunden visar att Pdb istället bör lägga fokus på att få med alla beståndsdelar               
oavsett storlek på projektet för att inte gå miste om information som kan vara avgörande för                
en bra produkt. 
 
Implikationer  
Det går att dela in denna undersökning i två delar. Hur ett medelstort IT-företag med               
inriktning på business intelligence arbetar och hur ett medelstort företag bör gå tillväga för att               
påbörja sin process att arbeta med user experience design. Alla som har som mål att lära sig                 
om hur ett medelstort IT-företag med inriktning på business intelligence arbetar utan user             
experience design, eller har som mål att lära sig grunder och om user experience design, kan                
finna intresse i denna rapport. 
 
Begränsningar 
Denna rapport är inte rekommenderad till företag som är i ett ekonomiskt tillstånd att              
anställa en user experience designer. 
 
Nyckelord  
User Experience, User Centered Design, Utvecklingsprocess, Business intelligence, Pdb  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.              
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens          
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Pdb är ett medelstort IT-företag med inriktning på business intelligence i Jönköping vars             
erfarenhet inom databranschen sträcker sig över ett årtionde tillbaka. Särskilt arbetar           
företaget med tekniska lösningar inom business intelligence men även andra IT-relaterade           
arbeten. Med medelstort menas det att företaget har färre än 250 anställda och en årlig               
omsättning som understiger 50 miljoner euro. (Svenskt näringsliv, Smått om små företag. s.4) 
 
Vid start av projekt kontaktades HR-avdelningens chef för att se om intresse fanns för ett               
samarbete av examinationsarbete. Efter introduktionsmötet blev det klart att uppsatsen skulle           
handla om hur Pdb vill börja väva in user experience design i sin utvecklingsprocess. Chefen               
berättade att företaget sedan en tid tillbaka ser att marknaden börjar bli mer medveten om               
designval och ett mer metodiskt arbetssätt, ett arbetssätt som knyter an i akademiska             
grunder. Under åren har Pdb arbetat utifrån en erfarenhet som enligt dem själva håller på att                
bli förlegad. 

1.2 Problembeskrivning 
Eftersom att Pdb strävar efter att börja arbeta fokuserat med user experience design behöver              
de en ny infallsvinkel på deras utvecklingsprocesser. Enligt företaget ser de just nu ingen väg               
till att börja arbeta med user experience design eftersom att det idag inte finns några interna                
standardiserade metoder att arbeta med, vilket kan leda till oplanerade förändringar i            
tidsplaneringen som i sin tur kan ge konsekvenser.  
 
HR-avdelningens chef uttrycker att utvecklingsprocessen är det som kan förändra företaget åt            
en modernare riktning, som i sin tur komma att ge företaget en skjuts på marknaden. Enligt                
Pdb själva saknar de en process för att arbeta med user experience, att arbeta med user                
experience skulle innebära ett behov att utbilda personal och anpassa arbetsmetoder till att             
arbeta med nya arbetssätt. Dock så är företaget osäkra på hur de ska gå tillväga. 
 
En simpel lösning skulle kunna vara att anställa en user experience designer, som skulle              
kunna leda Pdb till ett metodiskt arbetssätt. Men att anlita en user experience designer är               
något som Pdb anser inte är ekonomiskt hållbart. Alternativet är att erbjuda Pdb en              
utbildning i ett metodiskt arbetssätt med användaren i centrum. 
 
För att kunna presentera en nulägesanalys för Pdb krävs det en förståelse i hur              
utvecklingsmetoderna ser ut idag. Finns det standardiserade utvecklingsprocesser? Finns det          
satta mål? Vad, enligt Pdb, är det som “hoppas över”?  
 
Det finns många sätt att arbeta metodiskt på. Men vad passar Pdb? Målet med rapporten är                
att få en djupare förståelse om Pdb och deras utvecklingsprocess som i sin tur skapar grunden                
till deras arbetssätt och den framtida förändringen för att förhålla sig till user experience              
design. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
För att hjälpa medelstora IT-företag med inriktning på business intelligence med att utveckla             
utvecklingsprocessen (från brief till avslut i ett projekt) till att arbeta med user experience              
design krävs en kartläggning av den nuvarande utvecklingsprocessen och hur företaget           
arbetar med den. Därmed är syftet med denna studie: 
 

Syftet med rapporten är att kartlägga en utvecklingsprocess hos ett          
medelstort IT-företag med inriktning på business intelligence och hur  

 
 



befintliga utvecklingsprocessen kan anpassas till att arbeta med user         
experience design. 

 
För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram där första frågeställningen ska             
kartlägga de medelstora företagens utvecklingsprocesser för att sedan i andra frågeställningen           
klargöra vilken riktning företaget bör ta för att arbeta med user experience design. Därmed är               
studiens första frågeställning: 
 

[1] Hur ser utvecklingsprocessen ut för ett medelstort IT-företag med inriktning på           
business intelligence? 

Andra frågeställningen har som syfte att ta reda på vad i utvecklingsprocessen som kan              
förändras för att företaget ska kunna förhålla sig till user experience design som har ett stort                
fokus på kunden och dess användare. Därmed är studiens andra frågeställning: 

[2] Vad krävs av ett medelstort IT-företag med inriktning på business intelligence för att             
arbeta med user experience? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna uppsats kommer endast att titta på vad som krävs för att börja arbeta med user                
experience design, detta beror på att ämnet user experience design är otroligt omfattande och              
innehåller många beståndsdelar från olika ämnesområden. En rapport i denna storlek kan            
inte omfatta alla dessa beståndsdelar på ett rättvist sätt för att företag ska kunna bemästra               
user experience design. 
 
Innehållet i presentationen till Pdb kommer inte inkluderas i denna rapport. Som syftet             
beskriver är det endast Pdbs utvecklingsprocess som ska identifieras och anpassas för user             
experience design. 
 
Undersökningarna sker endast på Pdb i Jönköping. Studien fokuserar endast på att identifiera             
och föreslå förändringar av Pdbs utvecklingsprocess, inga lösningar på problemet kommer           
presenteras eller testas. 
 
Rapporten kommer endast att fokusera på projekt som är av större karaktär, dvs längre än en                
månad. Detta för att få ut en maximal effektivitet ur processen och för att dessa projekt är de                  
som kan påverka företaget mest på grund av ekonomiska skäl. 

1.5 Disposition 
Rapportens struktur och beskrivning till innehållet. 

1.5.1 Metod och genomförande 
Här redovisas studiens datainsamlingsmetoder. 

1.5.2 Teoretiskt ramverk 
Kopplingen mellan grundläggande teori och frågeställningarna presenteras här. 

1.5.3 Empiri 
Här redovisas resultatet från datainsamlingen. 

1.5.4 Analys 
Under analysen jämförs empirin med teoretiskt ramverk för att ta fram en helhetsbild. 

1.5.5 Diskussion och slutsatser  
Slutligen tas en slutsats och rekommendationer fram för hur Pdb kan arbeta i framtiden. 
 
 
  

 
 



 
2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens utvecklingsprocess. Vidare beskrivs          
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet           
avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att             
besvara studiens frågeställningar. Följande rubriker beskriver kopplingen mellan studiens         
frågeställningar och använda metoder. De utförda metoderna är kopplade till en fallstudie            
utförd i samarbete med företaget Pdb som är beläget i Jönköping. 
 

2.1.1 Dokumentanalys  
För att besvara första frågeställningen kommer en dokumentanalys att utföras på arkiverat            
material från slutförda projekt hos Pdb under 2016, detta för att skapa en uppfattning av hur                
företaget har arbetat och hur de tagit fram lösningar och försöka få en klar bild av hur deras                  
utvecklingsprocess ser ut samt hur arbetet sker i processen. Denna dokumentanalys kommer            
vara baserad på Runa Patel och Bo Davidsons beskrivning av en dokumentanalys i boken              
“Forskningsmetodikens grunder”. Boken förklarar hur en dokumentanalys granskar bland         
annat protokoll och bilddokumentation, för att kunna ta fram ett samband mellan            
dokumenten för att svara på en frågeställning (Patel and Davidson, 2011). 
 
Materialet kommer överlämnas som elektroniska dokument. Dessa dokument kommer         
innehålla projektdokumentation i form av mail-konversationer, wireframes (skisser med         
minimala detaljer), mockups (skisser med hög detaljnivå), färdiga produktioner och          
skissarbete.  
 
Denna dokumentanalys kunde inte genomföras på grund av att leveransen av materialen            
aldrig skickades. 

2.1.2 Intervju (Projektledare) 
För att besvara studiens första frågeställning har det utförts en halvt öppen intervju, med tre               
projektledare inom Pdb. Denna intervju håller en låg grad av standardisering och låg grad av               
struktur, detta ger möjlighet att få rikligt med information om deras utvecklingsprocess och             
samtidigt göra det möjligt för intervjuobjekten att fylla på med information som kan glömmas              
vid framtagning av frågorna (Patel and Davidson, 2011, s.73). 

2.1.3 Enkät (Anställda) 
För att besvara studiens första frågeställning har det utförts en enkätundersökning med            
anställda på Pdb. De frågorna som ställdes var baserade på resultat och funderingar från              
tidigare intervju. Enkäten i helhet har en hög grad av standardisering och en låg grad av                
strukturering, baserat på Runa Patel och Bo Davidsons bok “Forskningsmetodikens grunder”,           
för att främja öppna svar på frågorna (Patel and Davidson, 2011, s.73). 
 
Efter första intervjun skapades en uppfattning om att det existerar en utvecklingsprocess hos             
företaget, men för att få en generell bild av processen skapades enkäten. Den insamlade              
informationen planerades att kunna generalisera bilden av Pdbs utvecklingsprocess. 
 
Enligt kontaktpersonen på Pdb berör enkäten 30 personer på företaget. Utskicket av enkäten             
sker per mail till kontaktpersonen som sedan distribuerar till samtliga anställda.           
Kontaktpersonen garanterar minst 20 svar. 
 
Endast 10% av lovat antal svar blev mottagna.  

 
 



2.1.4 Intervju (Konsult) 
Eftersom att antalet svar från enkäten inte nådde upp till lovat antal kompletterades enkäten              
med en intervju med en av BI-konsulterna på Pdb. BI-konsulterna jobbar med att hjälpa              
kunderna att generera siffror från kundernas databas(er). Intervjufrågorna höll en hög           
standardiseringsgrad och en låg struktureringsgrad, detta för att få en jämförbar bild ut av              
medarbetarnas och projektledarnas uppfattning av utvecklingsprocessen. (Patel and        
Davidson, 2011, s.73). 

2.2 Arbetsprocessen 
Projektet skulle börja med en dokumentanalys av arkiverat material från tidigare projekt            
under 2016. I denna analys skulle skissarbete, mail-konversationer, wireframes, mockups och           
färdiga produktioner granskas för att skapa en helhetsbild av hur Pdb hanterar sin             
utvecklingsprocess. Detta i sin tur skulle jämföras med en litteraturstudie, för att ta fram vad               
Pdb saknar för att kunna arbeta med user experience design. 
 
Denna analys blev inte av eftersom Pdb inte levererade med den utlovade dokumentationen             
och dokumentanalysen ersattes istället med intervjuer och en enkät. 
 
Första intervjun utfördes med tre projektledare för att skapa en bild av vad Pdb arbetar med.                
Därav utformades frågorna med en intention till att främja diskussion för att undvika             
omedvetet uteblivna frågor. 
 
Efter en analys av resultatet från första intervjun med projektledarna skapades en bild av              
företagets utvecklingsprocess och öppnade upp för ytterligare frågor. En av frågorna var om             
resterande av de anställda arbetar utifrån samma utvecklingsprocess som presenterades          
under första intervjun. 
 
Enkätens frågor var utformade att undersöka om projektledarnas beskrivning av          
utvecklingsprocessen är något som resterande anställda instämmer med. Denna enkät          
skickades till en kontaktperson på Pdb som vidarebefordrade detta till samtliga anställda på             
Pdb. 
 
Ytterligare en intervju utfördes, denna gång med en konsult på Pdb. Med mål att undersöka               
hur Pdb prioriterar beståndsdelarna inuti sin utvecklingsprocess. 
 
För litteraturstudien kommer webbplatsen UX mastery tillsammans med böckerna “The          
Elements of User Experience” och “How to make sense out of any mess” granskas för att ta                 
fram en lösning som kan appliceras på Pdbs utvecklingsprocess. Det som kommer undersökas             
i dessa källor är följande: 
 

● Definierade beståndsdelar i utvecklingsprocessen 

2.3 Ansats 
Rapporten är utformad som en induktiv undersökning eftersom att det inte fanns någon             
tidigare forskning om hur Pdb utvecklingsprocesser ser ut. 

2.4 Design 
Ej tillämpligt. 

2.5 Datainsamling 
Studiens empiriska datainsamling sker med hjälp av två intervjuer samt en           
enkätundersökning. Första intervjun utförs på Pdbs kontor med tre projektledare. Andra           
intervjun utförs också på Pdbs kontor med en konsult på Pdb. Enkäten skickas till en               
kontaktperson på Pdb som sedan distribuerar enkäten vidare till de 30 samtliga anställda på              
företaget. 

 
 



2.6 Dataanalys 
All insamlad empiri kommer att analyseras i form av jämförelser mot varandra. Enkäten och              
den andra intervjun kommer att jämföras med den första intervjun. Dessa jämförelser sker i              
syfte att stärka eller hitta skillnader i det som projektledarna sagt med en andra och tredje                
synvinkel. 
 
Litteraturstudien kommer att granska olika utvecklingsprocesser från litteratur och         
publicerade artiklar. Dessa processer kommer att ställas sida vid sida med varandra för att se               
hur olika situationer kan hanteras på olika sätt inom user experience design. Detta kommer              
stå som grund för hur Pdb kan förändra sin utvecklingsprocess till att inkludera user              
experience design. 

2.7 Trovärdighet 
Intervjuerna är av den kvalitativa sorten, vilket innebär att reliabilitetens “intervjuareffekt”           
som innebär att intervjuobjektet förstår vad som förväntas från svaret och då svarar det              
“sanna” värdet även om det är fel för intervjuobjektet, inte kan uppstå. Intervjuareffekten sker              
endast vid kvantitativa intervjuer då kvalitativa intervjuer har en annan empirisk ambition.  
 
För att öka reliabiliteten hos enkäten har frågorna formulerats noggrant för att undvika svar              
av en annan karaktär på grund av t.ex missförstånd eller otydliga instruktioner. Svaren i              
enkäten styrker reliabiliteten och validiteten eftersom att ingen av frågorna blev           
missuppfattade eller svarade på ett felaktigt vis, vilket betyder att enkäten mätte det den var               
avsedd att mäta de gånger den mätte (Patel and Davidson, 2011, s.102-105). 
 

  

 
 



3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och             
frågeställningar som formulerats. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens               
frågeställningar. Figur 1 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd          
teori. 
 
Figur 1 

Frågeställningar Teorier 

Hur ser utvecklingsprocessen ut för ett      
medelstort IT-företag med inriktning på     
business intelligence? 

Intervju, enkät 

Vad krävs av ett medelstort IT-företag med       
inriktning på business intelligence för att      
arbeta med user experience? 

UX masterys utvecklingsprocess, Covert & 
Fentons utvecklingsprocess 

 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur ser utvecklingsprocessen ut              
för ett medelstort IT-företag med inriktning på business intelligence?” beskrivs följande           
områden i det teoretiska ramverket: Intervjuer och enkäter utförda i samarbete med företaget             
Pdb kommer ge empiriskt underlag till första frågeställningen. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen “Vad krävs av ett medelstort               
IT-företag med inriktning på business intelligence för att arbeta med user experience?”            
beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: UX masterys samt Covert & Fentons             
utvecklingsprocesser kommer att bli granskade och sammanslagna i analysdelen för att sedan            
användas som möjliga förändringsförslag i Pdbs utvecklingsprocess.  

3.2 User experience processen 

3.2.1 UX masterys utvecklingsprocess  
UX mastery som är en av user experience världens populäraste hemsidor skriver om en              
grundläggande utvecklingsprocess för user experience designers. Denna process bygger på          
beståndsdelarna Strategi, Undersökning, Analys, Design och slutligen Produktion. Dessa         
beståndsdelar har ingen exakt start eller slut eftersom flera av dessa beståndsdelar överlappar             
med varandra. Det finns inte heller ett exakt slut på projektet, eftersom varje cykel avslutas               
med ett användartest. Uppnår produkten inte förväntningarna börjar projektet om på           
undersökning för att ta fram en ny version. 
 
Strategi-fasen beskriver UX mastery som grunden till alla projekt. Med tekniker som            
omvärldsanalys, statistisk analys och intervju med alla påverkade av projektet, även kallat            
intressenter. Här definieras hur projektet påverkar företagets långsiktiga vision och kunders           
syn på företaget. 
 
Research-fasen är en viktig del av utvecklingsprocessen som brukar kallas för upptäckarfasen.            
Ofta läggs tiden i mindre projekt på annat än research som kan resultera i informella               
intervjuer och enkäter. Även här används tekniker såsom omvärldsanalys, statistisk analys           
och intervju med alla intressenter. Förutom dessa finns det även enkätundersökning,           
fokusgrupper, dagboksanalys, användarundersökning, personas med flera. 
 

 
 



Under analysfasen är målet att förstå “varför”, samt att alla i teamet har samma bild av                
“varför”. Detta “varför” är baserad på data framtagen under research och utförs ofta med              
tekniker som personas, scenarios och/eller card sorting. 
I designfasen skissas användarnas behov i form av workflow, wireframes och prototyper,            
dessa behov har tidigare blivit identifierat i en persona. När fasen närmar sig sitt slut testas                
prototyperna med hjälp av A/B Testing och/eller Beta Launch där A/B testing innebär att              
användaren får se en av prototypens utförande och beta launch innebär en öppen testkörning              
för användare. Uppnår designen inte behoven, byggs workflow, wireframes och prototyper om            
för att anpassa sig på nytt. Detta görs till målen är uppfyllda.  
 
Slutligen i produktion-fasen utvecklas prototypen till ett färdigt resultat. Tillsammans arbetar           
UX-designern och UI-designern för att lägga på resterande design för att slutföra produkten             
och uppfylla projektets vision. Slutligen presenteras projektet inför klienterna för validering           
("UX Process – UX Mastery"). 

3.2.2 Covert & Fentons utvecklingsprocess 
Identifiera problemet, ange din avsikt, möt verkligheten, välj en väg, mät avståndet, lek med              
strukturen och förberedd på att justera är de sju momenten Covert & Fenton förklarar i sin                
bok “How to make sense of any mess” som sägs lösa alla dispyter och frågetecken i ett projekt.                  
Covert & Fenton har en specifik ordning för processen, men enligt författarna har inte alla               
projekt en exakt ordning. Projekt kan ta upp momenten i valfri ordning och vid flera tillfällen,                
bara alla moment finns med i projektet(Covert and Fenton, 2014, s.2) 
 
I första stadiet, Identifiera problemet, handlar det om att förstå vad projektet har framför sig.               
Ställa sig frågor som: “Vilka är användarna och vad vet vi om dem redan? Hur kan vi få reda                   
på mer?” och/eller “Vilka är intressenterna och vet vi vad de förväntar dig?”. Kanten och               
djupet på projektet går att se först när all oorganiserad information är samlad. Görs inte detta                
kan projektet kännas ogreppbart och tungt(Covert and Fenton, 2014, s.19)  
 

“Karen recently conducted research to test the product with its intended users.            
With the results in hand, she worries that what the CEO sees as sleek is likely                
to seem cold to the users they want to reach.” (Covert and Fenton, 2014, s.33). 

 
Detta är ett exempel Covert & Fenton använder för att berätta att även om designen är bra                 
betyder inte det att designen är rätt för just den användaren det riktar sig till. Steget ange din                  
avsikt handlar om att svara på frågor inför projektet i tre former: Varför?, Vad? och Hur?. Allt                 
för att forma projektet efter användaren (Covert and Fenton, 2014, s.33). 
 
Covert & Fenton förklarar i stadiet möt verkligheten att alla projekt är unika, men något de                
har gemensamt är hur stort och skrämmande projektet kan kännas när det inte finns en karta                
eller diagram över projektet. Block diagram, flödesschema och venn diagram är bara exempel             
på diagram och kartor som kan användas i alla möjliga projekt för att svara på frågor som                 
“Vad behövs göras härnäst?”(Covert and Fenton, 2014, s.36,49,50,53) 
 

“When we reference things, they exist within other things and places too. For             
example, a mug exists within a cabinet, in a coffee shop, in a building, on a city                 
block, in a neighborhood, in a city, in a state, in a country, on a continent, and                 
so on.” (Covert and Fenton, 2014, s.64). 

 
I delen välj en väg förklarar Covert & Fenton att den produkt som skapas kommer att placeras                 
i förhållande till många andra ting i världen och det är inte alltid att produkten betyder                
samma sak i alla förhållanden. Deltagare i en projektgrupp har olika mentala bild av något               
kan ibland skapa dispyter, som måste lösas för att projektet ska kunna gå vidare.(Covert and               
Fenton, 2014, s.64) 
  
I steget mät avståndet förklarar Covert & Fenton att ett bra mål ska kunna svara på tre frågor:                  
“Vilka är de specifika resultat du vill se av dina ansträngningar?”, “Vilka referenspunkter kan              
du använda för att jämföra dina framsteg med var du är idag?” och “Hur mäter du om du är på                    

 
 



väg mot eller bort från ditt mål?”. Covert & Fenton motiverar detta med att ett mål som inte                  
kan svara på dessa tre frågor kommer inte projektet kunna ta sig framåt alternativt inte kunna                
bevisa projektets framsteg (Covert and Fenton, 2014, s.87).  
 
Det finns många strukturer, men en god struktur innehåller alltid vad som är logiskt för               
användarna, speglar produktens avsikt och hjälper projektet att nå sitt mål. Det kommer alltid              
finnas flera strukturer och enda sättet att finna och skilja på bra och dåliga strukturer är att                 
leka med strukturen förklarar Covert & Fenton (Covert and Fenton, 2014, s.100).  
 
Slutligen säger Covert & Fenton att alla projekt kommer behöva justeras både före och efter               
projektets slut. Eftersom användarens behov kan förändras med tiden och nya mål skapas             
(Covert and Fenton, 2014, s.118).  
 

3.3 Begrepp 
Följande rubriker är kortare förklaringar av ord som används i denna rapport, organiserad i              
bokstavsordning.  

3.3.1 Business Intelligence 
“Business intelligence (BI) is a technology-driven process for analyzing data          
and presenting actionable information to help corporate executives, business         
managers and other end users make more informed business decisions. BI           
encompasses a wide variety of tools, applications and methodologies that          
enable organizations to collect data from internal systems and external          
sources, prepare it for analysis, develop and run queries against the data, and     
create reports, dashboards and data visualizations to make the analytical          
results available to corporate decision makers as well as operational          
workers.”(Rouse and Stedman, 2017). 

3.3.2 Personas 
“A fictional individual created to describe the typical user based on the user             
profile” (Baxter, Courage and Caine, 2015, s. 36). 

3.3.3 Sprintar 
Jake Knapp förklarar i boken “Sprint” hur han kom fram till ett arbetssätt som löser problem                
på ett sätt som inte får projektet att kännas tråkigt eller repeterande. Enligt Knapp är nyckeln                
med sprintar att kunna hantera en utmaning i taget och endast lägga fem dagar på en                
utmaning. Är utmaningen mer än fem dagars arbete kan den delas igen. Detta för att undvika                
att projektet känns som en stor utmaning och gör det möjligt att komplettera individuella              
utmaningar  utifrån kundens respons (Knapp, Kowitz and Zeratsky, 2016). 

3.3.4 User centered design (UCD) 
En utvecklingsprocess som är anpassad för user experience design kommer även att inkludera             
user centered design som är ett förhållningssätt där designen väver in användaren i varje steg               
som utförs i processen. Detta gör att företaget får mer kontroll över användarens upplevelse              
och kan påverka hur företaget uppfattas i användarens ögon baserat på hur upplevelsen             
känns. Citatet nedan berättar om hur vissa produktutvecklare endast tänker på hur produkten             
fungerar och förbättra tills alla funktioner fungerar felfritt. Men något som glöms bort i det               
hela är designen bakom produkten. Varför är sakerna placerade där de sitter? Vad kommer              
användaren tycka om det? (Garrett, 2011, s.17-29). 
 

“Some people responsible for creating products may not think in terms of            
design at all. For them, the process of creating a product is about development:              
steadily building up and refining the features and functions of the product            
until they add up to something viable in the marketplace.” (Garrett, 2011,            
s.7-8). 

 

 
 



 
Jesse James Garrets design om hur user centered design beskrivs bildligt se figur 2. Det är en                 
låda delad i två delar där varje våning är uppdelad i sina egna sektioner/plan. Där               
användarens behov och vilja ligger som grund för resten av produkten och arbetet. 
 
 

 
Figur 2. The five planes of user experience design (Garrett, 2011, s.29). 
 
Varje våning är beroende av den undre. Detta skapar ringar på vatten och påverkar hela               
produkten (Garrett, 2011, s.17-29). 
 

3.3.5 User experience 
I Garrets bok The Elements of User Experience förklarar han user experience(UX) genom att              
ta en kaffekokare som exempel. Han förklarar hur olika typer av design skulle kunna              
appliceras vid framtagningen av en kaffekokare t.ex skillnaden i när en lampa tänds som              
indikerar att kaffekokaren är igång eller inte. Med andra ord är user experience design ett               
förhållningssätt med mål att skapa en tillfredsställande känsla för användaren genom att            
bekräfta interaktionen med produkten. 
 

“User experience design often deals with questions of context. Aesthetic design           
makes sure the button on the coffeemaker is an appealing shape and texture.             
Functional design makes sure it triggers the appropriate action on the device.            
User experience design makes sure the aesthetic and functional aspects of the            
button work in the context of the rest of the product, asking questions like, “Is               
the button too small for such an important function?” User experience design            
also makes sure the button works in the context of what the user is trying to                
accomplish, asking questions like, “Is the button in the right place relative to             

 
 



the other controls the user would be using at the same time?” (Garrett, 2011,              
s.8).  

 
 



 
4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för              
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens              
frågeställningar. 

4.1 Dokumentanalys 
Denna undersökning uteblev eftersom lovat material inte levererades.  

4.2 Intervju 
Intervjufrågorna utformades för att skapa diskussion som skulle kunna undvika omedvetet           
utebliven fakta och leda till djupare förklaring om företaget och dess arbetssätt. 
 
Första intervjun gick ut på att ta reda på om det finns en satt utvecklingsprocess hos Pdb och 
hur den ser ut i nuläget. Intervjun var utformad för att hålla en låg standardiseringsgrad samt 
låg struktureringsgrad för att kunna ha möjlighet till ett öppet samtal. I början av intervjun 
ställdes frågor till projektledarna i egenskap att få fram information kring hur de hanterar ett 
uppdrag av kund, från början till slutet. 
 
Syftet med intervjun klargjordes för intervjuobjekten och de berättade att två tidigare 
anställda på företaget försökte genomföra en förändring i utvecklingsprocessen samt 
arbetsmetoderna, men att det inte blev avslutat på grund av motarbetande medarbetare. 
Projektet om förändring avslutades när de två anställda avslutade sina tjänster på företaget. 
 
I det första stadiet av Pdbs utvecklingsprocess skapas en kontakt med kunden för att 
presentera kommande projekt för Pdb. Målet med detta stadie är enligt Pdb; att få förståelse i 
hur stort projektet kommer att bli och vad kunden har för önskemål. Eventuellt lägger kunden 
till saker som grafisk profil eller andra varumärkesstärkande element om kunden önskar.  I 
denna rapport kommer detta stadie  kallas för “första kundmöte” från Pdbs egna ord. 
 
I ett senare skede definierades detta stadie som “först kundmöte”. 
 
Efter det första kundmötet påbörjas enligt Pdb det “riktiga” projektet vid namn “skisstadiet”. 
Detta stadie inkluderar skisser, wireframes, mockups och prototyper. Allt detta sker löpande 
fram tills prototypen är klar. Alla beslut som tas sker utifrån vad som har sagts under första 
kundmötet och på anställdas egna erfarenhet. När prototypen är klar kontaktas kunden för att 
få ett godkännande. Övrig kontakt med kunden sker endast vid problem eller om kunden 
kontaktar Pdb. 
 
I ett senare skede definierades detta stadie som “skisstadiet”. 
 
När prototypen väl är  godkänd påbörjas sista stadiet vid namn “detaljspel”. Detta stadie är en 
iterativ process om rättar de detaljer som Pdb inte riktigt har lyckats med under tidigare 
stadie. Ofta handlar det om att lägga till form och färg på funktionerna beskriver en av 
projektledarna. 
 
I ett senare skede definierades detta stadie som “detaljspel”. 
 
Under resten av intervjun berättar projektledarna hur de märkt att kunderna vill ha något 
som företaget inte kan erbjuda med nuvarande kompetens. Därför vill de börja arbeta med 
user experience design och förhoppningsvis vara attraktivare för yngre kunder. 
De nämner att kundkontakten endast sker i början och slutet av projektet under den iterativa 
delen där prototyp skickas fram och tillbaka mellan kunden och företaget. 
 
De berättar att kunden händelsevis har fått helt fel produkt i slutet vilket resulterar att Pdb 
måste börja om med arbetet och ta fram en ny produkt på kort tid. Vid enstaka tillfällen har 

 
 



det hänt att kunden arbetar förbi Pdb inom projekt och vid leverans från Pdb har kunden ofta 
redan har hunnit utveckla version två av produkten. Detta skapar ett problem för Pdb då ett 
missförstånd uppstått som i sin tur kostar onödiga pengar för kunden. Det framgår i genom 
en något ledande fråga att företaget jobbar med någon form av sprintmetod. 
 

4.3 Enkät 
Målet med enkäten var att se om resterande anställda har en gemensam bild av              
utvecklingsprocessen och sedan om deras bild stämmer överens med vad projektledarna från            
första intervjun presenterade gällande utvecklingsprocessen. Alla frågor i enkäten var          
baserade på det som sades under intervjun. Enkäten skapades och skickades till            
kontaktpersonen på Pdb för att deras distribueras ut till samtliga anställda vilket är 30              
personer. Utav dessa 30 presumtiva svar var 20 svar garanterade av kontaktpersonen, men             
enkäten återvände endast med tre svar. Dessa tre svar räcker inte för att skapa en generell bild                 
av hur resterande anställda ser på utvecklingsprocessen. Svaren i enkäten tyder att dessa tre              
anställda har samma bild av utvecklingsprocessen och dess delar, men att de använder sig av               
olika termer för att förklara samma sak. 

4.4 Intervju med Konsult  
Den andra intervjun höll en hög standardiseringsgrad och en låg struktureringsgrad för att             
kunna få en öppen diskussion och samtidigt få frågorna besvarade. Detta var för att få en                
jämförbar bild av allas uppfattning om utvecklingsprocessen.  
 
Eftersom att Pdbs utvecklingsprocess från förra intervjun ännu inte hade några benämningar,            
används namnen från UX masterys utvecklingsprocess namn som substitut under denna           
intervju (se Bilaga 1). 
 
Strategi, undersökning och analys är beståndsdelarna i det som Pdb kallar för första             
kundmöte. Dessa beståndsdelar är tagna från UX masterys process och anpassad för att passa              
det projektledarna sa under första intervjun. Det som projektledarna kallar för skisstadiet            
innefattar grovskisser, wireframing och mockup, varav detta stoppas in under UX masterys            
designfas och överlappar till produktion. Överlappningen till produktion avslutas med          
detaljspel, som är den absolut sista beståndsdelen i Pdbs utvecklingsprocess. När denna            
process konverteras tillbaka till Pdbs utvecklingsprocess i kapitel 5.1 kommer procenten av            
produktion delas till 2 lika stora delar. Se figur 3 för en visuell förklaring. 
 
Figur 3 Indelning av substituerade namn  

Första kundmöte Skisstadie Detaljspel 

Strategi  Research Analys Design  Produktion Produktion 

 
Grundtanken med intervjun var att konsulten skulle få dela upp 100% inom olika kategorier              
som representerade utvecklingsprocessen som under första intervjun hade presenterats. De          
uppdelade procentandelen representerar det som konsulten tycker att företaget prioriterar          
mer i sina projekt, högre siffra har högre prioritet i projekten. Konsulten fick tilldela              
procenten inom följande kategorier: Strategi, research, analys, design och produktion. Där           
han valde att placera följande procent: 65% produktion, 15% strategi, 10% research, 10%             
design och 0% analys. Han säger att den höga siffran på produktion beror på att kunderna                
endast bryr sig om slutprodukten och inte vägen dit. Skulle det ske en analys så är det                 
kunderna som gör analysen. Konsulten säger också att under vissa projekt så är produktionen              
upp mot 95% där resterande 5% kan vara research av begrepp. 
 
Procentandelen används som en ungefärlig måttstock för hur Pdb prioriterar i sin            
utvecklingsprocess och kommer inte att ha någon direkt koppling till UX masterys            
beståndsdelar. 
 

 
 



Under intervjun frågades han om hur arbetet tillsammans med designers eller           
programmerare såg ut där han svarade att det inte existerar någon sorts samarbete eftersom              
att hans arbete i projekt endast handlade om att presentera siffrorna till kunden och att ingen                
är villig att betala för snyggare tabeller som visar samma siffror. 
 
För konsulten är det viktigaste för kunden enbart att slutprodukten ska matcha önskemålet.             
Han nämner att kunderna ofta tar fel beslut om kunderna själva utför datamodelleringen av              
siffrorna. I slutet av intervjun berättar han att de i projekt jobbar nära kunderna och               
kontinuerligt visar upp prototyper för dem. Slutligen nämner han att Pdb försöker bli bättre              
på att hålla sprintar. Detta togs upp i samband med att en av hans större kunder precis                 
avslutat ett projekt med Pdb och nu ska utvärdera, men att utvärdering vanligtvis inte sker vid                
andra projekt. 
 
 
 
  

 
 



 

5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och            
teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 - Hur ser utvecklingsprocessen ut för ett         
medelstort IT-företag med inriktning på business intelligence? 
 
Enligt en av projektledarna i första intervjun börjar projektet direkt efter första kundmötet,             
nästa gång kunden kopplas in är efter skisstadiet för att få en återkoppling om Pdb har förstått                 
kundens önskemål rätt. Därefter går projektet in i ett så kallat detaljsspel där det sker små                
iterationer med kunden för att se till att varje ändring är rätt för kundens önskemål. 
 
En av projektledarna under första intervjun nämner också företagets långa bakgrund inom            
branschen och att de under de senare åren har märkt av att marknaden vill ha mer metodiska                 
arbetssätt. Detta beror enligt andra projektledaren på att de endast arbetar utifrån            
arbetserfarenhet. Som i sin tur kan innebära t.ex föråldrad kunskap, felaktiga vanor eller             
annat. 
 
Tidigare nämndes en ledande fråga gällande sprintar, där svaret från en av de intervjuade              
projektledarna säger att de jobbar med sprintar. Detta antyder att projektledarna inte får med              
alla anställda när det sker större förändringar i utvecklingsprocessen. Ett exempel på detta             
kan vara meningsskiljaktigheter mellan intervju ett och två där projektledarna säger att de             
jobbar med sprintar medan konsulten i andra intervjun säger att de försöker men att det inte                
går så bra. Denna skillnaden kan innebära att det finns strävansmål om att arbeta obehindrat               
med sprintar men att företaget inte riktigt är där än. 
 
Utifrån första och andra intervjun säger projektledarna och konsulten att kunden återkommer            
in i projektet under slutfaserna. I enkäten nämns det att kunden kontaktas ifall problem skulle               
uppstå, detta för att få avgöra om förändring ska ske eller om projektet arbetar vidare med                
planen för att undvika extra kostnader. Den empiriska datan för detta stämmer överens med              
varandra och påvisar att kunden inte har så mycket involverande i projektet förutom             
godkännande och återkoppling. 
 
Sista frågan i enkäten frågar hur de anställda på Pdb hanterar en situation där kunden vill                
göra en ändring under utvecklingsprocessen. Ett av de tre svaren nämner att ändringar är dyrt               
och besvärligt om projektet pågått en längre tid. Detta kan enligt UX mastery och Covert &                
Fenton undvikas om undersökningen för projektet sker i tidigt stadie. Enligt dessa två källor              
lägger undersökningar och informationsinsamling hela grunden för ett projekt. 
 
Design tas upp i sista delen av Pdbs utvecklingsprocess, detaljspelet. Detta sker i form av en                
iterativ process där designen enligt båda intervjuerna enbart handlar om hur de redan satta              
funktionens utseende ska se ut. 
 
Under andra intervjun blev intervjuobjektet ombedd att dela in Strategi , Research, Analys,             
Design och Produktion i procent, för att fastställa hur Pdbs utvecklingsprocess prioriteras. I             
denna intervju används UX masterys beståndsdelar eftersom Första kundmöte, Skisstadie och           
Detaljspel inte ännu var definierade i detta skede. Konverteras dessa tillbaka till Pdbs             
utvecklingsprocess får beståndsdelarna följande värden: Första kundmöte 25%, Skisstadie         
42,5% och Detaljspel 32,5%. Se figur 4 för visuell förklaring.  
 
 
 
 
 

 
 



Figur 4 Pdbs utvecklingsprocess i procent 

 

5.2 Frågeställning 2 - Vad krävs av ett medelstort IT-företag med          
inriktning på business intelligence för att arbeta med user experience? 
Under intervjun med konsulten ställs frågan om de arbetar någonting med design på något              
plan där intervjuobjektet svarar att de endast kan ändra färg och typsnitt i sina program, så                
det finns inte möjlighet till avancerade effekter. Detta uttalande kan tolkas som att design              
endast ligger på en visuell nivå gällande färg och form. 
 
Covert & Fenton och UX mastery har valt att strukturera sina utvecklingsprocesser i             
delmoment. Momenten varierar i fokus och ordning. Båda förklarar att det finns en bestämd              
ordning på vardera processteori, men Covert & Fenton säger är det inte fel att anpassa               
ordningen till hur projektet ser ut medan UX mastery säger att processen ska upprepas tills               
projektet är färdigt.  
 
Båda teorierna anser att kunden ska vara med i processen och redan från start för att forma                 
projektet. Inte nödvändigtvis vara där för att bestämma, men för att kunna bidra med              
information om bland annat användarna av den slutgilitga produkten eller för att kunna             
skapa en form av undersökning utav kommande användare. 
 
Väl vid utveckling av produkten tar UX mastery upp att det ska kunna finnas en typisk                
användare skapad efter undersökningarna, en så kallad persona, som produkten utvecklas           
efter. Som exempel på persona är en fiktiv användare med synfel och har målet att skaffa                
glasögon. Vad är bästa sättet för personen i fråga att uppfylla sitt mål? Detta hjälper både                
designer och utvecklare att komma fram till att bokstävernas storlek bör vara extra stor.  
 
Covert & Fenton säger att ett välplanerat mål ska inkludera en avsikt, baslinje och ett sätt att                 
mäta sina framsteg. Med avsikt menas mål, baslinje betyder utgångspunkt. UX-mastery säger            
att målet ska definieras tillsammans med kunden i strategi-fasen. 
 
Slutligen säger båda teorierna att det går inte att hitta alla detaljer i första omgången. Hela                
processen upprepas ofta flera gånger efter Beta-tester har utförts med användaren.  
  

 
 



6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens           
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och        
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

Garret nämner att det finns många företag idag som inte inser att design är mer än bara                 
visuellt, att det också handlar om hur användaren känner när den använder produkten eller              
tjänsten. Pdb är ett företag som passar in på denna beskrivning.  

6.1.1 Resultat 
Idag ser Pdbs utvecklingsprocess ut på följande sätt: Första kundmöte, skistadie och slutligen             
detaljspel. Prioriterade på följande sätt: Första kundmöte 25%, Skisstadie 42,5% och           
Detaljspel 32,5% Dessa tre stadier innehåller flera olika beståndsdelar, men kan vara så lågt              
prioriterade så att de inte kan påverka utvecklingsprocessens resultat.  
 
Första kundmöte under detta stadiet har Pdb en avsikt att skapa en kundkontakt med sin               
kund. Målet med detta stadie är att få förståelse i hur stort projektet kommer att bli och vad                  
kunden har för önskemål. Eventuellt lägger kunden till saker som grafisk profil eller andra              
varumärkesstärkande element. Alla önskemål och element används senare som en grund av            
Pdb till nästa fas. 
 
Skisstadiet innefattar bland annat delar som research, analys och framtagning av skisser och             
wireframes samt en första prototyp. Alla dessa delar sker i löpande ordning tills prototypen är               
framtagen. Designvalen och beslut som tagits under denna process är alla grundade på de              
önskemål som kunden presenterade under första mötet och eventuella arbetserfarenheter          
från de anställda på Pdb. När prototypen är framtagen tas kontakten med kunden upp och               
processen fortsätter mot nästa stadie, detaljspel. 
 
Detaljspel är vad företaget anser är den iterativa delen där kunden kommer in och gör               
justeringar på prototypens färdiga funktioner. Dock kommer Pdb in i detta stadie utan en klar               
bild av vad kunden kräver av produkten. Majoriteten av detta stadie går till att ta reda på av                  
Pdb missade i första kundmötet, för att sedan iterativt lösa dessa missar. 
 
Det första hindret för Pdb är skisstadiet. Detta stadie har lite kundkontakt och tar väldigt               
stora steg, vilket innebär att produkten kan kännas framstressad. En rekommendation           
baserad på UX mastery och Covert & Fenton är att bryta ner skisstadiet i mindre               
beståndsdelar för att ge mer utrymme åt en kontinuerlig kundkontakt i detta stadie.  
 
Pdb har tidigare yttrat sig om att vissa beståndsdelar kan prioriteras bort vid stressade projekt               
som beror på att vissa delar enligt Pdb inte är viktiga. Men då är det ett val som Pdb har gjort                     
åt kunden, men informationen som gått förlorad från ett ostartat delmoment kan vara otroligt              
viktigt för kunden. Så för att inte gå miste om någon information gällande projektet och               
kunden så borde Pdb hålla sig till att alltid gå igenom alla delmoment. För att lyckas med                 
detta rekommenderas det att ta bryta ner projektet till mindre problem som behöver lösas              
samt upprepa hela nuvarande utvecklingsprocessen på varje problem så att problemet får sin             
förtjänta del av uppmärksamhet.  

6.2 Implikationer 
Det går att dela in denna undersökning i två delar. Hur ett medelstort IT-företag med               
inriktning på business intelligence arbetar och hur ett medelstort företag bör gå tillväga för att               
påbörja sin process att arbeta med user experience design. Alla som har som mål att lära sig                 
om hur ett medelstort IT-företag med inriktning på business intelligence arbetar utan user             
experience design, eller har som mål att lära sig grunder och om user experience design, kan                
finna intresse i denna rapport. 

 
 



6.3 Begränsningar 
Denna rapport är inte rekommenderad till företag som är i ett ekonomiskt tillstånd att              
anställa en user experience designer. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Idag ser Pdbs utvecklingsprocess ut på följande sätt: allt börjar med ett första kundmöte där               
kunden får presentera krav och önskemål, samt om det är något mer Pdb bör veta. Efter detta                 
börjar den längsta delen i projektet, som beskrivs som skisstadiet. Där anställda på Pdb              
försöker arbeta med sprintar för att ta fram wireframe och prototyper att visa kunden. Efter               
detta sker en återkoppling med kunden för att se om projektet är som kunden har tänkt sig.                 
Slutligen går Pdb in i sitt iterativa stadie som de kallar detaljspel. Där kund och Pdb har en                  
kontinuerlig kontakt tills kunden än nöjd med projektet. 
 
Det som främst hindrar Pdb ifrån att arbeta med user experience design är deras sätt att                
arbeta med sin kundkontakt och sin kunskap om användaren. Eftersom kunden i fråga endast              
är delaktig i första mötet och i detaljspelet lämnas mycket åt slumpen i Pdbs största               
delmoment, skisstadiet. Är det så att något uteblir vid första kundmötet kan det dröja så länge                
som till detaljspelet innan detta kan åtgärdas.  
 
För att Pdb ska kunna arbeta med user experience design bör de lägga till              
rekommendationerna som nämndes i det tidigare kapitlet. Projektet kan även visuellt           
beskrivas på följande sätt i figur 5.  
 
Figur 5 Visualisering av potentiella utvecklingsprocessen. 

 
 

6.5 Vidare forskning 
Fortsatt forskning kan ske med fokus på hur utvecklingsprocessen kan förändras ytterligare            
med hjälp av en längre undersökning av företaget. En annan angreppsvinkel kan vara att titta               
på hur studien påverkar Pdbs utvecklingsprocess under en längre tid. 
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Bilagor 

  

 
 



 
Datainsamlings-frågor (Bilaga 1) 

 

Intervju 1 
1. Kan du beskriva det senaste projektet du var delaktig i? 
2. Efter första mötet med kunden, vad gjorde ni då? 
3. Hur kom ni fram till era val av metoder? 
4. Kan du beskriva en typisk kund? 

 
Enkät 

1. Vad söker du för information vid första mötet med en ny kund? Varför?  
2. Utförs någon form av undersökning inför projektet?  
3. Används någon form av persona och/eller scenarios  till era projekt?  
4. Vad förväntar du dig utav en wireframe? (grovskiss) 
5. Vad förväntar du dig av en mockup? (ett grafiskt exempel på en prototyp.) 
6. Vad förväntar du dig av en prototyp? (något som är redo att skickas till 

kunden för test) 
7. Hur hanterar ni situationen om kunden kommer med ändring under 

utvecklingsprocessen? 
 
Intervju 2 

1. Vad heter du och hur lyder din yrkestitel? 
2. Hur disponeras era projekt enligt dessa kategorier? Svar i procent: 
3. Strategi:  
4. Research: 
5. Analys: 
6. Design: 
7. Produktion: 
8. Varför anser du att X är högsta procent? 
9. Varför anser du att Y är lägsta procent? 
10. Händer det att ni tittar tillbaka i projektet under projektets gång och varför sker 

detta?  
11. Hur länge har du jobbat inom området och med Pdb? 

 

 

 
 


