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Inledning 
Jag gjorde ett yrkes orientering tillsammans med en annan student från interaktionsdesign 
programmet, Tomas Tennlin. Vi jobbade fyra och en halv veckor hos QP Medtech i Västerås. 
Vårt uppdrag var att göra en användbarhetsundersökning på ett webbprogram, ”Senior 
MiniQ”, som de snart kommer att lansera. Vi skulle analysera det befintliga programmet och 
lämna förbättringsförslag för det angående både funktionalitet och utseendet.  

Första kontakt 
Det började förra året med att jag fick höra att det var ett företag i Västerås som var 
intresserade av att få in studenter till examensarbetet. Första kontakten med företaget var 
genom Erik Hennerdal hos ALMI i Västerås. ALMI Företagspartner AB är ett bolag som ägs 
av staten och som hjälper små företag med utveckling, finansiering, och råd (källa: ALMI 
2010). Erik bjöd in oss till ett möte hos ALMI med Pål Török som är vd hos QP Medtech. 
Efter en diskussion kring vad vi hade för kompetens i vår utbildning och vad QP Medtech 
hade för behov kom vi fram till att både Tomas och jag skulle göra vårt examensarbete hos 
dem. Vi skulle göra en redesign av ett datorprogram som heter MiniQ innan lanseringen på 
webben. Under diskussion framkom det att företaget skulle göra en 
användbarhetsundersökning på en del av programmet i februari 2010. Både Tomas och jag 
sade att vi tyckte det lät intressant och att vi gärna ville vara med i undersökningen som 
praktikanter om det skulle passa in tidsmässig med vår yrkesorienteringsperiod och om våra 
lärare ansåg att det var lämpligt. Pål tyckte också att det lät bra, och sade att han kunde fixa så 
att vi kunde vara med i undersökningen. 

Början 
Vi kom in till företagets kontor i Science Park i Västerås, den 18 januari för att träffa Pål igen 
samt vår handledare Micael Larsson. Vi hade gjort användbarhetsundersökningar i skolan 
som projekt, men vi tänkte att det skulle vara spännande att delta i en riktig undersökning, 
med ett riktigt företag, och med riktiga testdeltagare. Vi var också nyfikna om vem det var 
som skulle utföra testet, och hur det skulle vara att jobba med dem och vad vi skulle få för 
uppgifter. Vi förväntade oss att lära oss mycket från dem. Därför var det en överraskning för 
oss att höra från vår handledare att det faktiskt var vi själva som skulle utforma och 
genomföra hela undersökningen.  

Det var lite mer ansvar än vi hade förväntat oss att ha under en yrkesorientering och vi 
diskuterade det med Pål och Micael. De lovade oss att de skulle hjälpa oss med allting vi 
behövde, som till exempel att få in deltagare till undersökningen. De förklarade också för oss 
att den del av programmet vi skulle undersöka var inte så stor eller komplicerad. Vi blev 
övertygade att fortsätta med uppdraget, och ansåg att vi skulle lära oss mycket genom att 
försöka klara det själv. Det skulle vara ett gott prov på vår utbildning och kompetens ute i 
verkligheten. 

 

 

                                                                           
Logo för QP Medtech 
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Så här gick vi till väga/metod 
Att få information under vår yrkesorientering var aldrig ett problem. Vår handledare, Micael, 
var alltid hjälpsam och lätt tillgänglig för oss. Om det var information som han inte hade lätt 
till hands slog han upp det och återkom snabbt till oss med det. Under vår första vecka hos 
företaget kände vi oss nästan begravda under en lavin av information. De första dagarna 
innehöll långa samtal med Pål, Micael och Pär Börell, marknadsansvarig. Vi fick en stor del 
av informationen i form av powerpointpresentationer som vår handledare körde för oss i 
konferensrummet med öppen frågeställning både under och efter presentationerna.  

Under vår tid hos företaget var vi med i en del olika möten. Tre av de var med hela styrelsen 
och det var vi och vårt arbete som var faktiskt tema och fokus för dessa möten. I mindre 
formella ställen hade vi möjlighet att observera och samla in information och intryck, som till 
exempel lunch och fika och till och med bilresorna till möten i Stockholm. Vi fick mycket 
information men också en god uppfattning om företagets och näringslivets kultur.  

Företagets webbsida innehåller mycket information om branschen i form av tidningsartiklar 
som de har samlat där. Under arbetet hade vi många långa samtal med både vår handledare 
och andra anställda på företaget där vi tog anteckningar och ibland fotograferade. Vi fick 
också kopior av powerpointpresentationer och litteratur om företaget och deras arbetsområde. 

Under genomförandet av vår undersökning gjorde vi intervjuer där vi tog anteckningar. Vi 
använde oss också av enkäter som vi skapade i Word och skrev ut på papper för testets 
deltagare. Data från enkäterna samlade vi in i Excel. Användbarhetstesterna spelades in på 
dator med hjälp av Camtasia programmet. Våra skärmdumpar med skisser och designförslag 
för gränssnittet är skapade i Photoshop.  

Arbetsplatsen 
En allmän presentation av arbetsplatsen och företaget och hur dess verksamhet är organiserad. 

Om företaget QP Medtech och MiniQ  
QP Medtech AB (Quality Pharma Medtech) är ett IT företag som utvecklar och säljer ett 
integrerat datorprogramsystem som heter ”MiniQ”. De säljer också konsulttjänster inom 
området läkemedelsgenomgångar, projektledning och verksamhetsstöd. MiniQ beskrivs som 
ett beslutsstöd för läkare, sjuksköterskor och vårdspersonal som effektiviserar 
läkmedelsgenomgångar inom sjuk- och äldrevården (källa: QPMedtech Hemsida, 2010).  

 
Logo för mini Q 
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I programmet MiniQ kan vårdpersonalen ladda in en patients läkemedelslista, från t.ex. ”e-
dos” eller ”journal-3” system som läkaren använder idag. Där kan de kolla om det finns risk 
för dåliga biverkningar av medicinerna och med kombinationer av mediciner. Systemet ställer 
relevanta frågor om patientens symtom och hälstillstånd och visar direkt vårdspersonalen 
relevant information och rekommendationer om mediciner på patientens läkemedelslista. 
Denna information är hämtad från Socialstyrelsen och läkemedelskommitténs 
rekommendationer, och man får också sidhänvisningar till Fas-Ut boken – en text om hur 
läkaren kan avsluta läkmedelsbehandling på ett säkert sätt.  Systemet har också inbyggda 
informationsfunktioner som stöder vårdpersonalens beslut om läkemedelsbehandling (källa: 
QP Medtech Hemsida, 2010, se också bilaga:1). 

Företaget grundades i 2002 när Pär Börell startade sitt samarbete med Johan Fastbom med att 
utveckla och lansera ett datorprogram som Johan hade uppfunnit, MiniQ programmet. Johan 
Fastbom är doktor och docent i farmakologi samt rådgivare för det medicinska innehållet av 
programmet. Pär Börell är nu marknadsansvarig hos QP Medtech samtidigt som han är 
affärsutvecklare och medlemsansvarig i Västerås Science Park.  

Företagets VD är Pöl Török, han är också VD i LokusMedicus och har lång erfarenhet i 
branschen. En annan medlem i företagets styrelse är Torbjörn Henningsson, som är 
styrelseproffs och VD hos ALMI i Västerås. Fredrik Johansson är programmerare och 
ansvarig för teknikutveckling hos företaget som nu handlar mest om att utveckla 
webbversionen av MiniQ systemet. Micael Larsson är kundansvarig ”Key Accounts 
Manager” och vår handledare, han har också lång erfarenhet i både IT och 
sjukvårdsbranschen. 

Första versionen av MiniQ lanserades i 2003 som ett datorbaserat system. QP Medtech är 
baserade i Västerås men har sålt MiniQ till 14 landsting över hela Sverige med störst 
framgång i Västernorrland och nyligen i Västmanland. Än så länge finns Mini Q bara i 
Sverige och webbversionen är på svenska.(källa: intervju med Micael Larsson, Feb 15 2010 – 
se bilaga:2). 

Om läkmedelsgenomgångar och ”Senior MiniQ” 
QP Medtech säljer ett beslutsstödssystem till läkare och vårdpersonal. De påstår att det 
behövs på grund av att medicinering, och särskilt medicinering av äldre, inte är så bra som 
den kunde vara. Enligt en pilotstudie vid akutkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset var 
29 procent av patienter under en månad, som sökte medicinakuten och blev inlagda, blev det 
på grund av läkemedelsrelaterade problem som huvudorsak. Över hälften bedömdes vara 
förebyggningsbara. (källa: Powerpointpresentation av QP Medtech – se bilaga:3). 

En nyhetsartikel på SVT är överens med denna statistik: 

En av tre äldre som hamnar på sjukhus gör det på grund av felmedicinering. Många gånger är det        
alltså sjukvårdens eget fel att patienter tvingas uppsöka vård. Slarviga läkare och ett dåligt 
kontrollsystem är några av de orsaker som gör att var tredje äldre som tas in på akuten idag är 
läkemedelsförgiftad eller har biverkningar av läkemedel. 

            Källa: Anna Oscarius (2010) 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter 2004 är det inte ovanligt att en person i äldrevården får 25 
olika mediciner varje dag, och att 40,5 procent i äldreboende i Västmanland får antidepressiva 
medel trots att de inte har en diagnostiserad depression. (källa: Powerpointpresentation av QP 
Medtech – se bilaga:3). 
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QP Medtech vill snart kunna lansera en webbversion av MiniQ – ”WebbMiniQ” som ska vara 
ett integrerat system av webbtjänster för läkare, sjuksköterska, och vårdpersonal.  Men de vill 
först lansera en del av systemet, ett enklare webbprogram som de kallar för ”Senior MiniQ”. 
Senior MiniQ är en gratis webbapplikation som hjälper äldre att själv kontrollera sin 
medicinering. Man matar in sin läkemedelslista samt dosering och svarar på 20 frågor om sina 
besvär, sedan får man rekommendationer och diskussionsfrågor som man kan skriva ut och ta 
med sig till sin egen läkare. Det är just detta Senior MiniQ system som QP Medtech ville att 
vi skulle göra en användbarhetsundersökning på. 

Vår arbetsplats 
QP Medtech har sitt kontor i Västerås Science Park i ett stort rött tegelhus nära det gamla 
metallverket. Deras företag har två avskilda rum, och de delar en entré och informellt 
mötesplats med fikabord, ett kök och toalett, samt ett konferensrum, med några andra små 
företag som också har kontor där. Bland de andra företagen i samma byggnad är Penny, 
Future Eyes, och Nestor. På övervåningen finns Prime bemanningsföretag och där sitter också 
en receptionist som tar hand om telefonsamtal för det flesta företag i huset. En gång i 
månaden hålls en fika däruppe för alla i Science Park där man kan träffa de andra som jobbar 
där samt skapa kontakter och byta nyheter.  

  
Huset i Science Park med entrén för QP Medtech 

Vår handledare hade ett av rummen och det andra var Pärs rum, men han flyttade tillfälligt till 
ett kontor på övervåningen så länge som vi arbetade hos dem. Därför fick vi hans rum som 
bas. I rummet hade vi ett skrivbord, telefon och internetuppkoppling. Vi använde också 
konferensrummet när vi hade mycket att diskutera och analysera och behövde mer plats för att 
sprida ut böcker, papper och dator på. Vi använde också konferensrummet för de flesta av 
våra intervjuer och prov. Konferensrummet måste bokas i förhand genom att skriva upp namn 
och tid på en lapp vid dörren, samma sätt som man bokar grupprum i skolan. 

Det är bara Micael och Pär som brukar arbeta på kontoret i Västerås. VD Pål Török och 
programmerare Fredrik är baserade i Stockholm. Därför åkte vi dit två gånger med Micael och 
Pär i bil till en ”Office Hotel” i Hammarby för att hålla större möte med Pål, Fredrik, och 
Johan. Även under bilresorna fick vi möjlighet att samla in information om företaget. 
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Tomas och Micael i diskussion i Micaels kontor                                                  Jag i vårt rum hos QP Medtech                     

 

Den gemensamma mötesplatsen verkar vara en god idé för mindre företag, vi upplevde det 
som väldigt trevligt att få träffa dem som hade företag i huset och prata med dem. Nästan 
varje dag åt vi lunch med Micael i en restaurang i närheten eller tog en matlåda därifrån. Det 
var bra både för oss och för stämningen på jobbet att vi fick möjligt att prata med Micael i en 
mycket mindre formell miljö och lära känna varandra bättre. 

 

 

 

  
    Tomas och jag utanför kontoret          Den gemensamma mötesplatsen/fikastället 
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Handledare 
Vår handledare heter Micael Larsson.  
Han är ”Key Account Manager” hos QP Medtech.  
Han är utbildad sjukgymnast i grunden, och har också 
en masters i medicinsk vetenskap.  
Han blev utsedd till ”Årets sjukgymnast” 2003.  
Under åren 2004 till 2008 var han chef hos 
Landstinget Västmanland.  
Han har också mycket kunskap om IT och hade eget 
IT företag. Under hans tid som chef med Landstinget 
han hade ansvar för implementeringen av ”Rave 2” 
datorsystemet.  
Efter ett kort tids pappaledighet med hans dotter fick 
han en inbjudan att arbeta hos QP Medtech.  
 
(källa: intervju med Micael Larsson - se bilaga:2, 
också Linkedin webbsida). 
 
 

  
 Micael Larsson hos QP Medtech 

Våra arbetsuppgifter 
Här följer en beskrivning av våra arbetsuppgifter under vår yrkesorientering hos QP Medtech. 

Introduktion till programmet 
Senior MiniQ är den del av WebbMiniQ som ska vara tillgänglig på nätet gratis. Det är 
meningen att man ska öppna programmet och mata in sin läkemedelslista samt dosering och 
orsaken till varför man tror att man tar varje medicin. Sedan får man ett frågeformulär som 
handlar om sina besvär. Till slut får man diskussionsfrågor och rekommendationer man kan ta 
med sig till sin läkare (se skärmbild.1-3).   

 
Skärmbild 1: Första sidan av original Senior MiniQ 
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Under första veckan gjorde vi några ”walkthroughs” genom programmet med hjälp av en 
verklighetsliknande lista av mediciner vi fick av Micael samt en lista av sannolika besvär som 
vi matade in i systemet. På så sätt fick vi idéer om vad som kunde förbättras med programmet 
och hur vi kunde testa det. 

 

 
Skärmbild 2: Bäsvärsskattning i original Senior MiniQ 

 

 
 

Skärmbild 3: diskussionsfrågor i original Senior MiniQ 
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Rekrytering  
Den första och störste utmaningen vi hade var att rekrytera deltagare till vår undersökning. Vi 
hade mycket hjälp från textböcker med det. I boken Observing the User Experience säger 
Mike Kuniavsky att man ska börja direkt med rekrytering (Kuniavsky, 2003: s.264) för att det 
kan ta lång tid att samla ihop rätt deltagare. Enligt Kuniavsky är det viktigt att få in deltagare 
som är så lika målgruppen som möjligt. Enligt Jennifer Mason i Qualitive Researching finns 
det en naturlig begränsning till ett effektivt antal deltagare i en studie där man träffar en så 
kallad ”Theory Saturation Point”, det vill säga den punkt där det inte vidare uppstår några nya 
signifikanta företeelser (Mason, 1996:s.97). Kuniavsky hävdar vidare att man kan upptäcka 
det flesta stora fel i ett gränssnitt med så få som fem deltagare i en kvalitativ undersökning 
(Kuniavsky, 2003: s.267).   

Från vår handledare fick vi en lista av 12 äldre människor som var medlem i PRO 
(Pensionärernas Riksorganisation) och som hade deltagit i QP Medtechs pilotstudie för Senior 
MiniQ. För vår användbarhetstest ville vi helst ha nybörjare, men vi hade förhoppning att de 
12 från PRO kunde delta i ett par fokusgrupper och samtidigt hjälpa oss med att få in 
deltagare till våra tester. Vi ville ha minst 10 deltagare för att köra två varv med tester, ett test 
på det befintliga programmet och ett test på vårt förbättringsförslag. Vi började kontakta 
människor genom både e-post och telefon. Vår kontakt hos PRO var Sven Larsson, och han 
sade att han skulle samla ihop en del av de 12 från pilotstudien till vår fokusgrupp i vecka 2 
av vår praktiktid. Samtidigt fick vi kontakt med Sture Torsäng från Kristdemokraternas 
seniorförbund, han skulle också komma i vecka 2 och träffa oss. Det var meningen att skapa 
kontakt med äldre grupper som PRO och Seniorförbundet för att samla in mer deltagare till 
testet, men med så kort tid gick det inte så lätt. Till slut fick vi 5 deltagare för vårt första test, 
men vi hann inte med att få in deltagare till ett andra test. 

Testdesign 
Vi bestämde oss för att vår studie skulle vara en blandning av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder. I sin bok Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
hävdar Holme & Solvang att det kan vara en klar fördel att kombinera de olika metoderna 
(Holme & Solvang, 2008, s.85). De rekommenderar att en kvantitativ undersökning skulle 
vara väldigt formaliserad och noggrant strukturerad medan en kvalitativ undersökning kan 
vara mer flexibel och är väl anpassad till studier som har ett förstående syfte (Holme & 
Solvang, 2008: s.14). Den kvalitativa delen av testet skulle innebära att observera och spela in 
användaren medan de genomför några bestämda tasks i programmet samtidigt som de pratar 
högt och berättar om vad de gör. Den kvantitativa delen skulle vara enkäter som deltagaren 
skulle fylla i efter testet. För att skriva frågorna på enkäterna fick vi råd från Tullis och 
Alberts bok Measuring the User Experience, och Interaction Design: beyond human 
computer interaction av Sharp Rogers & Preece. En av våra frågelistor är baserade på en 
blandning av ”ASQ” – After Survey Questionaire och ”SUS” – System Usability Study 
(Tullis & Albert, 2008: s.129 & 138). Den andra är inspirerad av den första delen av en 
”QUIS” – Questionaire for Usability Satisfaction och handlar om tidigare erfarenhet med 
dator och internätet. (Sharp, Rogers & Preece, 2007: s.310). Kopior av våra frågelistor finns i 
bilagor 5 och 6. 

Fokusgrupp/intervju 
En fokusgrupp är ett effektivt, snabbt och billigt sätt att ta reda på vad din målgrupp tycker 
om programmet man undersöker och hur de använder det i verkligheten (Kuniavsky, 2003: 
s.202). Därför bestämde vi oss för att använda de 12 medlemmarna av PRO som deltog i 
QPMedtechs pilotstudie som deltagare i en fokus grupp, eller två om det skulle komma fler än 
åtta.  
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När dagen för fokusgruppen kom var vädret extremt dåligt, det var en stor snöstorm. Innan vi 
skulle köra fokusgruppen kom meddelandet att det var bara Sven och hans fru Eva som kunde 
komma, därför blev vår fokusgrupp en intervju istället. Vi hade redan idéer om vad vi skulle 
fråga, och vi blev inte besvikna eftersom både Sven och Eva var väldigt hjälpsamma. Om 
målet med fokusgruppen var att ta reda på vad användaren tänker om programmet fick vi 
säkert en del information från dem vi kunde dra nytta av. Igen lärde vi oss att det den störste 
utmaningen med en undersökning kan vara rekrytering av deltagare. 

Användbarhetstest 
Vi körde 5 användbarhetstest över tre olika dagar. Vi laddade ner ett ”screen capture” 
program – Camtasia, för att spela in både händelsen på skärm, deltagarnas ansikten, samt 
deras röst under testets gång. Frågelistan, enkäter och läkemedelslistan skrev vi ut på papper. 
Alla tester kördes på samma bärbara dator, två stycken i vårt kontor och tre i 
konferensrummet. En av oss satt och körde testet med varje deltagare medan den andra satt 
borta med de som inte var aktuella i testet. Alla deltagare fick kaffe och bullar, och en Triss 
lott som belöning. 

Analys av resultatet  
Analys av resultatet visade att det var en skillnad mellan hur deltagarna svarade på enkäten 
och hur de presterade i testet. För det mesta svarade de att det var lätt att genomföra tasken i 
programmet och att de var nöjda med hur lätt det var att använda. Men våra observationer och 
inspelade filmer berättade något annat, att det flesta deltagare hade svårt att använda 
gränssnittet och ofta visade sig vilsna och konfunderade. Två deltagare förlorade en stor del 
av inmatade information genom ett misstag eller för att programmet ”timed-out” utan att spara 
användarens information.  

Vår teori för avvikelsen mellan enkäter och testfilmer är att det finns en tendens att vara snäll 
som påverkar resultatet. Enligt Tullis och Albert är det inte ovanligt att deltagare i en studie 
ger överpositiva svar där de svarar på frågorna i samvaro av forskaren. De har tendens att ge 
svar som de tror innebär att de ser bättre ut själv och som de tror att forskaren vill ha. Då blir 
resultatet mer positiv än det skulle vara om enkäten besvaras anonymt (Tullis & Albert, 2008: 
s.128). Därför tror vi att resultatet av enkäterna inte är särskild trovärdigt. 

Det första problemet vi märkte med programmet var att det saknar instruktioner. Vi var 
tvungen att förklara inte bara funktioner men ibland hela syftet med sidorna till deltagarna. 
Nästa problem vi märkte var att första sidans imatningsfält är överbelastade. Användaren 
möts av ett brett textfält där man ska lägga in namn till mediciner, dosering och orsaken till 
varför man ta medicinen, på olika delar av samma långa rad men på tre olika sätt. Textrader 
fungerar samtidigt som sökfält och inmatningsfält där man ska skriva på raden men samtidigt 
också välja från drop-down menyer som rör sig efter bokstäverna man skriver in. Vi upptäckte 
att konventioner som skapades i textfältet inte var logiska eller konsekventa.  

Första förbättringsförslag och skisser 
Vårt första förbättringsförslag var att dela upp första sidan i tre sidor, en för varje av de tre 
huvudfunktioner som gäller inmatningen av mediciner i programmet. Vi markerade ut plats 
för instruktioner, men inte själva instruktionerna än så länge. Vi föreslog inga större 
förändringar på de två andra sidorna, utan anpassade bara dem lite till den nya formen. Det är 
viktigt att bestämma vem du designar ett program för och på vilken nivå de ligger (Cooper, 
2007: s.45). Senior MiniQ är ett program man sannolikt sällan skulle använda och användarna 
kommer mestadels vara nybörjare. Därför bestämde vi att anpassa programmet till nybörjare 
och att det skulle vara enklast att följa ett bana steg för steg i processen. Vi skulle inte behöva 
fokusera på expertanvändaren som brukar kräva mer flexibilitet.  
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Fredrik, företagets programmerare, ville ha våra skisser så snabbt som möjligt för att diskutera 
dem och ta reda på hur lång tid det kommer att ta att gemföra. Enligt Bill Buxton ska en god 
skiss inte vara för detaljerad eller se för färdig ut, den ska inspirera diskussion utan att man 
fastnar i detaljer (Buxton, 2007: s.115). Därför är våra första skisser i svartvitt och visar bara 
plats för instruktioner, det var meningen att de ska lägga tonvikten på funktionalitet.  

 
Svartvitt designskiss 1 

 

 
Svartvitt designskiss 2 
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Skapa färdigt förbättringsförslag  
Jag fick redovisa de första skisserna på ett möte med QPMedtechs styrelse. Det gick bra och 
vi fick godkänt att fortsätta med re-designen.  Under skapandet av färgade designförslag hade 
vi nytta av Alan Coopers råd för interaktiondesigners, vad han kallar för ”The Building 
Blocks of Visual Interface Design” och ”Principles of Visual Interface Design” som handlar 
om hur ett gott gränssnitt skulle byggas med hänsyn till form; storlek; färg; riktning; position; 
struktur; stil och funktion (Cooper, 2007: s.290 & 293). Enligt Cooper ska man inte använda 
för många eller för starka färger, och man ska undvika visuellt brus, utseendet av element och 
objekt ska vara konsekvent och logiskt. Vi försökte följa de principerna i vårt designförslag. 
Färger vi använt tillhör företagets och programmets logor, orange och blått med lite vitt och 
svart.  

Vi har försökt att pigga upp programmets utseende lite med bilder. Två bilder till höger ska 
fungera som länkar till hjälpinformation om programmet, men raden av ansikten i överdelen 
är bara dekorativ. Vi vill att programmet ska tilltala användaren, och att de ska tycka om det 
och inte uppleva det som tråkigt. Designexpert Donald Norman påstår att det finns en del 
saker som människor är disponerade att gilla, och bland hans lista finns glada ansikten 
(Norman, 2004: s.29). 

 
Designförslag 1 

En liten bit praktiskt råd hittade jag i en artikel om hur man kan skapa tillit och trovärdighet i 
en webbsida. Enligt en studie hos Luleå tekniska universitet är det viktigt att webbsidan har 
en koppling till företaget i verkligheten, som till exempel med företagets logo och en adress. 
Det är också viktigt att företagets domain-namn är konsekvent med företagets eget namn 
(Xhou & Liu, 2005). Domain-namn behövde vi inte fixa men vi har lagt till företagets logo 
och adress i överdelen. Logon ska fungera som en länk till företagets egen hemsida. 
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Designförslag 2 

Redovisa vårt förbättringsförslag 
I den femte och sista veckan av vår yrkesorientering hade vi ett möte med företagets styrelse i 
Stockholm för att redovisa vårt designförslag. Vi samlade en serie av designskisser i en 
Powerpointpresentation för att visa upp alla sidor och en demonstration av hur det kunde gå 
till att använda programmet. Vår handledare körde oss dit och var med på mötet, också med 
var Johan, Pål, och Fredrik. Mötet gick jättebra. Företagets styrelse var extremt nöjd med vårt 
förbättringsförslag. De tyckte väldigt mycket om designen, och ansåg att det såg fräscht och 
fint ut, och att de nu ska bygga en testversion av programmet enligt vår design. Vi fick även 
lite kritik, men det var konstruktivt och hjälpsamt, och fick oss alla att diskutera den nya 
design och programmets funktionalitet som ledde oss fram till ytterligare nya idéer. Vi fick till 
och med ett erbjudande att göra en redesign av deras webbsida för att anpassa det till vår 
design för Senior MiniQ programmet, något som vi uppskattar som en riktigt ärlig 
komplimang. 

Kontakter 
De vi hade mest kontakt med var självklart vår handledare Micael och Pär som är baserade i 
Västerås. Men vi hade också kontakt med Pål, Johan, och Frederik i Stockholm. Under våra 
fikastunder träffade vi Erik Lundström som är vd för Penny, ett företag som utveckla 
ögonstyrda datorsystem. Vi också träffade Rolf och Erik från Nestor, de är konsulter inom 
företagsutveckling som har bland annat arbetade med C-Illustration för att leverera 
bildmaterial för ABB. 
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Kontakt hos QPMedtech 

        

Kontakt i Västerås Science Park              

        

Kontakt hos ALMI 

        

Sammanfattning 
Vi tycker att vår yrkesorientering hos QPMedtech gick väldigt bra, vi är nöjda med den och 
tycker att vi lärde oss mycket. Vi hade mer ansvar för arbetet än man brukar ha i en 
yrkesorientering. Det fanns ingen expert som vi skulle följa med och lära från i det vanligt sätt 
man förväntar sig under en praktikant tid. Men vi tycker inte att det var dåligt för oss, vi var 
tvungen att lita på var egen kunskap och därför i stort sätt på vår utbildning hos Mdh. Vi tog 
med oss in till QPMedtech en hög med textböcker, men också den förmögen att utnyttja 
kunskapen som finns in i de textböckerna och anpassa det till den situationen vi befann oss i. 
Vi upptäckte att en stor del av kurs och projekt vi har haft i skolan var till hjälp med att utföra 
vårt projekt. Att vi hade redan erfarenhet av att göra intervju, fokusgrupp, målgrupps analys, 
taskanalys, och användbarhetsprov var till vår fördel i undersöknings fas av projektet. Under 
den fas hade vi mycket nytta av böcker som Kuniavsky Observing the User experience 
(Kuniavsky, 2003) och Tullis & Albert Measuring the User experience (Tullis & Albert, 
2008) som ger mycket praktiskt råd men också Sharp Rogers & Preece Interaction Design för 
att den ger en bra kortfattad blick över nästen allting relevant. I design fas av projektet var det 
också praktisk erfarenhet från våra visuella och gränssnitts designkurser som var till stor 
hjälp. Då var det böcker som Cooper About Face (Cooper, 2007) and Buxton Sketching User 
Experiences (Buxton, 2007) mycket hjälpsamma, till dem kunde jag lägga en del andra böcker 
om visuell kommunikation som vi har läst under vår utbildning. Till och med erfarenhet med 
programmering var bra att ha när vi hade kommunikation med företagets teknikutvecklare.  

Att få kontakt med näringslivet och erfarenhet av arbetskultur hos en mindre företag var en 
bra upplevelse. Vi bemöttes av alla vi träffade med respekt och goodwill, och upplevde de vi 
jobbade med som hjälpsamma och trevliga. Vi fick ett gott intryck av livet bland de mindre 
företag och fick information om hur man kan få hjälp från olika organisationer. Både Tomas 
och jag tyckte att det låter som en möjlighet för oss att arbeta i området när vi är klar med vår 
utbildning. Vårt störste problem under vår yrkesorientering var specifik till vårt uppdrag och 
det var rekryteringen av deltagare till användbarhetsstudie. Om det var någon som skulle göra 
en undersökning som vi gjorde i framtiden ja skulle säga till dem att försöka få kontakt med 
potentiella deltagare innan du börjar, fem veckar kan gå väldigt fort! 

 

Erik Hennerdal: Innovationsrådgivare 
Torbjörn Henningsson: VD ALMI, styrelse QPMedtech 
 

Erik Lundström: VD Penny AB 
Rolf Hellström: Konsult hos Nestor AB 
Erik Söderberg: Konsult hos Nestor AB 
 

Micael Larsson: Key Accounts 
Manager 
Pär Börell: Säljansvarig  
Pål Török: VD 
Johan Fastbom: Grundare, uppfinnare 
Fredrik Johansson: Teknikutveckling 
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