
Principer för användarcentrerad systemdesign
Vi vill slå fast vår syn på användarcentrerad systemdesign. Detta gör vi genom att definiera
begreppet och formulera ett antal grundprinciper som måste följas för att verklig
användarcentrerad systemdesign skall kunna sägas äga rum. Att vi valt att formulera principer
är just för att sätta ner foten och tala om vad man måste åstadkomma. En princip är nämligen
en allmänt accepterad handlingsregel eller lag eller sanning som man kan använda för att
generera andra principer, och därmed tämligen styrande.
Principerna summerar våra forskningsresultat och erfarenheter av att integrera en
användarcentrerad designfilosofi i ett stort antal organisationer och projekt.

Definition och principer
Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och användbarhet
genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln. Denna baseras på
följande nyckelprinciper:
� Användarfokus – verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och behov skall

tidigt vara vägledande i utvecklingen. Alla i projektet måste förstå verksamhetens mål,
grunden i användarnas situation, deras uppgifter, varför och hur de utför sina
uppgifter, etc. Genom detta blir det viktigt att man prioriterar vad som är bra för
användarna framför vad som är tekniskt möjligt. Aktiviteter som att ta fram
användarprofiler, kontextuella intervjuer och uppgiftsanalys måste vara en naturlig del
av utvecklingsprocessen. Ett kontinuerligt fokus på användarna och deras
arbetsuppgifter kan exempelvis åstadkommas genom att man dekorerar
projektrummets väggar med beskrivningar av typiska användare, arbetsuppgifter och
scenarios.

� Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – representativa användare skall aktivt
medverka, tidigt och kontinuerligt genom hela systemets livscykel. Användarna bör
involveras direkt i utvecklingsprojektet men även utanför själva projektets ramar.
Men, användarna är ingen homogen grupp. Det är viktigt att se skillnaden mellan
domänexperter och verkliga användare; domänexperterna (väl insatta i verksamheten,
men ej representativa som slutanvändare) kan involveras kontinuerligt under hela
utvecklingsprojektets gång; slutanvändare däremot bör involveras för mer tillfälliga
aktiviteter under analysen och designen och primärt för utvärderingar av diverse
designlösningar. Sträva efter att ha representativa användare och specificera var, när
och hur användarna bör delta i utvecklingen. Betona vikten av att möta användarna i
deras egen naturliga arbetsmiljö. Identifiera lämpliga faser för användarnas deltagande
och beskriv hur det skall ske, t.ex. analys, design, utvärdering och konstruktion.

� Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt.
Designlösningarna bör kontinuerligt itereras med användarna. En iteration måste
innehålla följande aktiviteter: en ordentlig analys av användarnas krav och
användningssammanhanget: en designfas och en dokumenterad utvärdering med
konkreta förslag till förändringar. Inkrementell utveckling innebär att systemet stegvis
utvecklas uppdelat i inkrement som vart och ett levereras till verklig användning.
Varje inkrement itereras tills dess uppsatta mål nåtts. Utvärderingar av den verkliga
användningen av inkrementen skall även påverka utformningen av de kommande
inkrementen kontinuerligt genom hela livscykeln.

� Gemensam och delad förståelse – designen skall dokumenteras med en för alla
inblandade parter enkelt förståelig representation. Använd en för användarna bekant
terminologi. Så långt som möjligt bör konkreta designrepresentationer som prototyper



(alltifrån enkla skisser till mer avancerade mock-up:er) och simuleringar användas för
att åskådliggöra den framtida användningssituationen. Abstrakta notationer som
användningsfall, UML-diagram eller kravlistor fyller givetvis sin funktion, men leder
sällan till en för användaren konkret bild och förståelse över hela den framtida
användningssituationen med det nya IT-systemet. Representationen bör även vara
tydlig och effektiv för utvecklarna.

� Prototyping – tidigt och kontinuerligt skall prototyper användas för att visualisera och
utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna. Använd pappersskisser,
mock-up:er och prototyper för att stödja den kreativa processen; att visualisera idéer
och lösningar. Materialet som man använder är viktigt. Börja på låg nivå med t.ex.
pappersskisser innan någonting över huvudtaget kodas. Arbeta med prototyper
tillsammans med användarna i deras egen arbetsmiljö – s.k. kontextuell prototyping.
Börja med den konceptuella designen på hög nivå och gå inte ner i detaljnivå för
tidigt. Om det är möjligt, arbeta med flera prototyper parallellt.

� Utvärdera verklig användning – mätbara mål för användbarheten och kriterier för
designen skall så långt som möjligt styra utvecklingen. Specificera alltid
användbarhetsmål och basera designen på speciella designkriterier. Utvärdera
designen gentemot användbarhetsmålen och designkriterierna tillsammans med
användare, så långt möjligt. Tidigt i utvecklingsprojektet bör man observera och mäta
användarnas reaktioner på pappersskisser och mock-up:er. Senare i projektet bör
användare få använda simuleringar eller prototyper för att få utföra verkliga
arbetsuppgifter, och deras beteende och reaktioner bör observeras, spelas in och
analyseras.

� Explicita och uttalade designaktiviteter – utvecklingsprocessen skall innehålla
dedikerade och medvetna designaktiviteter. Gränssnitts- och interaktionsdesignen är
avgörande för ett interaktivt systems användbarhet. Alltför ofta uppstår designen
snarare än att den är resultatet av en medveten och strukturerad aktivitet. Men, för
användaren är det gränssnittet som är systemet. Mer om detta kommer i kapitlet om
Användbarhetsdesign.

� Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall utföras av effektiva team med en bredd av
kompetenser. Olika kompetenser bidrar till helheten, t.ex. systemarkitekter,
databasexperter, programmerare, informationsarkitekter, användbarhetsdesigners,
interaktionsdesigners, experter på fältstudier, etc. Det är nödvändigt att sätta upp
tvärvetenskapliga team för att täcka alla aspekter i utvecklingsprocessen och hjälpa
teammedlemmarna med ett arbetssätt som gör dem effektiva. Särskilt viktigt är att de
har mandat för sitt arbete.

� Användbarhetsförespråkare – erfarna användbarhetsförespråkare skall involveras
tidigt och kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång. Se till att en erfaren
användbarhetsexpert (t.ex. en användbarhetsdesigner) är hängiven projektet som en
motor för den användarcentrerade designprocessen från projektets början och genom
hela utvecklingen. Den ansvarige personen (gruppen) måste ges befogenhet att agera
som en förespråkare för användarna och för systemets användbarhet.

� Integrerad systemdesign – alla delar som påverkar användbarheten skall integreras
med varandra. Alla delar i systemet skall utvecklas parallellt, kontinuerligt och
beroende av varandra: användargränssnitt och interaktion; on-line hjälp, handböcker,
utbildning, arbetsmiljöaspekter, etc. genom hela livscykeln. Andra delar av
användningssammanhanget, t.ex. utrustning, social miljö och fysisk miljö, måste
också beaktas vid integrerad design. Detta måste ske under ansvar från en person eller
grupp.



� Lokalanpassa processerna – den användarcentrerade processen skall specificeras,
anpassas och införas lokalt i varje organisation. Att införa och bedriva
användarcentrerad systemdesign är komplicerat. Det krävs ofta att organisationen själv
tar ansvar för hur detta görs för att möta organisationens eller rent av de enskilda
projektens behov. Organisationen behöver definiera sin egen användarcentrerade
designprocess, antingen baserat på en kommersiell process eller genom att utveckla
egna processer och specificera vilka kompletterande aktiviteter som behövs. I arbetet
att göra detta kan det vara fördelaktigt att återanvända metoder eller tekniker som
redan tidigare etablerats inom organisationen.

� En användarcentrerad attityd – en användarcentrerad attityd skall alltid etableras. En
hög ”lägsta nivå” av användbarhetsmognad är nödvändig bland
organisationens/projektets/utvecklingsteamets medlemmar. Alla utvecklingsprojektets
medlemmar måste träffa verkliga eller potentiella användare. Man kan låta projektet
börja med ett besök på användarnas arbetsplats där alla utvecklare måste ansluta. Se
till att skapa en gemensam grundförståelse för användarna, deras arbetsuppgifter och
användningssammanhang och behov. Det viktiga är att alla personer inblandade i
projektet är medvetna om användbarhet och användarna, men i vilken grad kommer att
variera beroende på projektroll och över tiden.


