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Sammanfattning 
 

Den här rapporten går igenom mitt tillvägagångssätt för arbete och utveckling av ett gränssnitt till 
företaget Comintellis online-betalningssystem. Projektet består av en hi-fi prototyp av Comintellis nya 
webbplats där online betalnings-systemet har blivit integrerat i designen.  Användarens väg analyseras 
under hela processen, från det att val av produkt har bestämts tills dess att köp genomförts. 
Leveransen kommer ske via en fullt fungerande prototyp som skapats i prototypverktyget Axure. I 
samband med detta har intervjuer och en Heuristisk analys genomförts- detta för att titta på hur 
behoven kan tänkas se ut för Comintellis framtida kunder. I samband med att online-betalning 
analyseras kommer även rapporten ta upp hur E-handeln ser ut idag, samt hur den kan tänkas se ut i 
framtiden. Rapporten kommer fokusera mycket  på detta eftersom E-handel som betalningsform har 
ökat lavinartat under de senaste åren. Slutmålet med projektet har varit att skapa en sömlös 
upplevelse, där design och gränssnitt fungerar så effektivt som möjligt; så att interaktionen mellan 
dator och människa fungerar utan motstånd. 
 

Nyckelord 
 

Människa-datorinteraktion, MDI, Användarupplevelse, Gränssnittsdesign, Onlinebetalning, Mobil 

betalning, Prototyp, E-handel, Betalplattform, Html 
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Abstract 
 

This report goes through my approach and work for developing an interface for the company 
Comintellis online payment solution. The project consists of a high fidelity prototype of Comintellis 
new website, where the online payment system has been integrated into the design. The user's path is 
analyzed throughout the process, from the part where selection of a product has been determined- 
until the purchase is completed. The delivery will take place via a fully functional prototype created in 
the prototyping tool Axure. In conjunction with this, interviews and a Heuristic analysis have been 
made- this to see how the online payment needs might look for Comintellis future customers. In 
connection with the online payment analysis, I will address how e-commerce looks today, and how it 
might look in the near future. The report will focus a lot on this, because this form of payment has 
increased exponentially over the years. The final goal of the project has been to create a seamless 
experience where design and interface works as efficiently as possible together; this so that the 
interaction between computer and human works without resistance.  

 

Keywords 
 

Human and computer interaction, HCI, User experience, UX-design, online payments, mobile 

payments, Prototype, E-commerce, Payment platform, Html 
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1. Förord 
 

Detta examensarbete är en slutprodukt av mina 3 års studier vid Södertörns högskola på programmet 
It, Medier & Design. Projektet har utförts under våren 2016 och har gett mig bra insikt i en 
arbetsprocess där mycket ansvar och arbete har varit en nyckel för att lyckas. Jag tackar alla anställda 
och medarbetare på Comintelli för möjligheten att få jobba och utföra min praktik hos er, och för att ni 
genom att låta mig utföra mitt praktiska examensarbete hos er, såg eventuella framtida fördelar med 
mitt arbete där. 
 
Ett varmt tack till Jesper Martell, verkställande direktör på Comintelli samt Tove Lindén min 
handledare under praktiken, som båda visat stort intresse och kommit med bra synpunkter under hela 
arbetsprocessen. Även tack till min handledare Vincent Demargne som under utbildningens gång 
kommit med bra synpunkter och feedback. 
 

André Utas, 2016-05-22 
 

2. Begreppsdefinition 
 
E-handel - En kund eller företag köper eller säljer en produkt, tjänst eller information över internet. 
 
Smartphone - En mobiltelefon som kan utföra liknande funktioner som en dator. Mobilen har en rörelsekänslig 
skärm, tillgång till internet och kan köra nerladdade applikationer. 
 
Responsiv - Anpassa din webbplats till mobilens skärm med responsiv design. 
 
MDI – Människa och datorinteraktion är ett forskningsområde där studier av interaktiva tjänster och produkter 
ingår. Man utvecklar produkter och gränssnitt för att matcha människans kunskapsnivå. 
 
Gränssnitt – En applikation eller gränssnitt som kommunicerar med en dator. 
 
Designmönster – Generellt återkommande lösning på ett problem inom olika designsammanhang. 
 
LO-Fi Wireframe – Enkel skiss för att visa hur en prototyp ser kan se ut. 
 
Open source - Avser program med öppen programvara som inte är proprietär utan är helt gratis att bruka, 
modifiera samt att distribuera vidare. 
 
Bank ID – Elektronisk identifiering likt ett körkort. Organisationer, företag och banker kan autentisera och sätta 
upp kommersiella avtal med kunder över nätet. 
 
API – (Application programming interface)  Programmeringsgränssnitt för implementering av till exempel online-
system. 
 
Funnel – Guida något eller någonting, som genom en tratt. 
 
Heuristisk Undervisningsmetod - En elev själv skall söka och nå kunskap till problemlösningar. 

http://www.synonymer.se/?query=s%C3%B6ka
http://www.synonymer.se/?query=n%C3%A5
http://www.synonymer.se/?query=kunskap
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3. Inledning 
 

Inför mitt praktiska examensarbete ville jag göra något som både var intressant och givande, men 
också kunde fungera praktiskt och teoretiskt; detta så att företaget där mitt eventuella arbete utfördes 
kunde ha nytta av min efterforskning i ett senare skede. Eftersom jag under min utbildning intresserat 
mig mycket för gränssnitt och interaktionsdesign försökte jag komma på ett praktiskt arbete, där detta 
kunde implementeras på ett kul och givande sätt.    
 

3.1 Bakgrund 
Under mars 2015 utförde jag min praktik via utbildningen It. Medier & Design på Södertörns högskola. 
Företaget jag utförde min praktik på, Comintelli 1 arbetar med så kallad Competitive intelligence och 
Knowledge Management. Detta innebär i stort att de samlar information åt företag via  
deras dedikerade tjänst och sedan sorterar informationen efter kundens behov. Kunden har dessutom 
via tjänsten möjlighet att hålla sig uppdaterad på hur marknaden inom valt affärsområde utvecklas; 
detta genom kontinuerlig nyhets och informationsbevakning. Under min praktik på företaget fick jag i 
uppgift att konstruera instruktionsfilmer för moment till deras nya version av mjukvarusystemet 
intelligence2day som var planerad att lanseras under hösten 2015. Eftersom företaget under det 
senaste året varit i en stor fas av förändring, behövdes en del kunskap och utveckling inom ett antal 
områden som för tillfället inte prioriterades lika högt som andra mer kritiska förändringar. Ett av dessa 
områden var att undersöka hur man kunde förenkla och förnya betalningsprocessen för deras kunder 
som man hittade både i och utanför Sveriges gränser. 
 

3.2 Om företaget 
Comintelli har sina rötter i Ericsson, och har sitt kontor i Kista väster om Stockholm med ca 12 stycken 
anställda som alla har ingående kunskap om informationshantering och kommunikation. Företaget har 
sedan 1999 sysslat mjukvarusystem för informationsinsamling och förvaltning av inneboende kunskap. 
Som ett exempel används ett Knowledge Management-system för att sköta och ta hand om värdefull 
kunskap i organisationer med syfte att stödja spridning av information, men även inhämtning och 
lagring av stora mängder data. Kort förklarat är en del i deras arbetsprocess att skapa ordning i det 
kaos som ofta råder i branscher som hanterar extremt mycket information dagligen, detta både från 
externa och interna källor. Exempel på deras kunder kan vara stora koncerner som vill vara 
uppdaterade på vad deras konkurrenter sysslar med, och samtidigt kunna samla ihop information om 
konkurrenten på så kort tid som möjligt. Kunderna ser det som en självklarhet att hitta tillförlitlig 
information snabbt och använder sig av Comintellis programvara för att möta dessa specifika behov.  
 
Comintellis programvara intelligence2day 2 finns i två olika versioner (intelligence2day enterprise och 

intelligence2day professional) och automatiserar uppgifter och aggregerar innehåll från flera olika källor. 
Det programmet senare gör är att strukturera och analysera informationen via ämneskartor och 
slutligen leverera den i ett relevant format till auktoriserade användare. 

                                                 
1 Comintelli, about company, 2016, http://comintelli.com/company/ 
 
2 Comintelli. (den 10 April 2016). Intelligence2day. Hämtat från: http://www.intelligence2day.com/about 
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4. Problemformulering 
 

Själva arbetsprocessen började med ett möte där Comintellis ledning  berättade om hur deras 
situation såg ut i dagsläget och att de hade i tankarna och var intresserade av att hitta ett bra 
alternativ till den betalningslösning som de tillhandahöll sina kunder vid tillfället. 
 

4.1 Frågeställning 
Går det att under kort tid utveckla en fungerande prototyp, som på ett korrekt sätt; med enkla 
navigationsstrukturer och menyer kan simulera hur det är att betala för en tjänst online, där tjänsten 
är en tjänst som tidigare endast gått att betala via pappersfaktura? Vilka kunskaper krävs av företaget 
samt av företagets framtida kunder för att detta ska vara genomförbart? 
 

4.2 Mål & Syfte 
Med en marknad i förändring som vi ser, och med de digitala framstegen som dyker upp, ökar kravet 
på att företag anpassar sin organisation. Samtidigt utvecklas de intellektuella egenskaperna som följd 
av att de teknologiska framstegen finner ny mark. Målet med projektet är att hjälpa företaget 
Comintelli, som såg chansen att i samband med att de moderniserade och förnyade sin plattform; att 
även förnya sin betalningsprocess och göra betalprocessen enklare för sina kunder. 
 

4.3 Krav och Problemlösning 
I dagsläget sker all betalning via vanlig pappersfaktura efter att en relativt lång kunddialog mellan 
Comintelli och köparen har pågått. I samband med att de lanserar en helt ny version av sin mjukvara 
intelligence2day under det närmsta året ville Comintelli därför förnya både sin grafiska profil, sitt 
gränssnitt och även som ett moment i denna utveckling; förnya sin betalningsprocess. Man ville låta 
sina kunder sköta betalningar via online-kortbetalning och i framtiden med andra nätbaserade 
betalningslösningar som är i fronten. 
 
För Comintelli har vinsten för kunden och nya typer av affärslösningar alltid stått i fokus. 
Lönsamhetslyftet kommer vanligtvis efter att ett smart utformat E-handelssystem tillämpats. För att 
förenkla handeln på internet är det också viktigt att man kan erbjuda en säker, enkel och snabb 
betalningslösning för sina klienter. Betalningsprocessens konstruktion är ofta avgörande för om ett köp 
faktiskt genomförs eller ej. En komplicerad eller osäker betalningsprocess kan skapa osäkerhet hos 
köparen och kan leda till att tillfällen då en säljprocess går i stöpet, detta eftersom kunden kanske 
väljer att hoppa av projektet i sista stund. Nu gäller självklart inte detta alla typer av transaktioner 
kunder och företag emellan, utan det beror mycket på vilken relation man har till kunden sedan 
tidigare. I Comintellis fall ligger oftast ett långt informationsbyte som grund inför den eventuella 
säljprocessen och skiljer sig därför mot mer traditionella ”snabba” transaktioner som sker på en mer 
spontan nivå. Oavsett så är ett enkelt och tydligt betalningssystem med en enkel och tydlig köpprocess 
en kostnadseffektiv investering som säkrar transaktioner och ökar kundrelationen. 
 
Min uppgift blev att till en början se på vilka alternativ som skulle tänkas fungera bäst i deras situation. 
Ett krav för att använda sig av olika betalningsformer online är att det krävs att man väljer en 
betalningslösning via en betalväxel som är uppkopplad till många olika betalningslösningar och 
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betalningsförmedlare (banker och fakturabolag). Det som gjorde mycket av förarbetet enklare var att 
det endast handlade om ett fåtal produkter och tjänster som Comintelli tillhandahöll och var 
intresserade av att sälja. Utmaningen låg därför inte i att bestämma vilken typ av betalningsmetod som 
fungerade bäst; utan det var snarare att hitta lösningen på hur kundens interaktion med systemet 
skulle gå till, och hur kunden på absolut smidigaste sätt kunde gå från intresse till slutfört köp. Det var 
här som mina kunskaper inom Människa-dator interaktion kom in i bilden, dvs. att analysera 
användarens väg, eller kunden i det här fallet; från start till slut.  
 

4.4 Krav från beställaren 
Några krav som chefen Jesper Martell hade på min efterforskning på E-handelsplattform var att den 
var tvungen att kunna  samarbeta med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), eftersom detta var 
Comintellis inlösande bank vid tidpunkten.  Det ledde till att valet stod mellan två olika leverantörer, 
Dibs och PayEx.  Min uppgift blev därför att undersöka vilken leverantör som var lämpligast utifrån 
Comintellis behov. Steg ett blev att specificera företagets behov utifrån de frågeställningar som de 
olika leverantörerna kunde tänkas ha. Vad var det de behövde veta om Comintelli för att kunna 
leverera? Min första uppgift blev här att få kontakt med representanter från varje leverantör, och 
därefter fråga ut dessa och få mer information om deras olika lösningar.  Med mer information i 
bagaget utförde jag kort efter en intervju med Comintellis ledning för att mer precist få fram deras 
önskan. 
 
Under mötena med Jesper på Comintelli så kom vi fram till att jag skulle skapa en fullt fungerande 
prototyp av hela betalningsprocessen, eller deras ”Order Form” (se bilaga 2) som dom kallar det. Det jag 
fick göra då var att implementera kortbetalning i beställningsformuläret eftersom det som nämnts 
tidigare endast gick att betala med faktura. Prototypen skulle sedan först och främst skickas till 
Comintellis webbyrå Fröjd interactive AB  så att de sedan kunde skicka ut en offert till oss. Mer 
långsiktigt så var väl tanken att prototypen även skulle skickas ut till fler byrårer så att Comintelli fick 
större möjlighet att välja lösning, med tanke på pris, lösning och design.  

 

4.5 Avgränsningar 
Eftersom den nya versionen av Comintellis mjukvara varit i demo- och prototypstadiet under ett antal 
månader, så har mitt uppdrag först och främst varit att ta fram ett visuellt exempel på hur online-
betalningen skulle kunna integreras i deras befintliga prototyp. Genom att avgränsa mitt arbete till 
designbiten och andra funktionaliteter har jag kunnat fokusera på det visuella, och därför inte haft 
tillgång till kodningsverktyg eller administrationsbehörigheter i programvaran. Min uppgift har kort och 
gott varit att ta fram ett designförslag och sedan skicka vidare detta till Comintellis externa 
webbdesign-byrå för synpunkter och feedback. 
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5. Relaterade studier 
 
Jens Benthin och Adrian Nilsson menar i sin kandidatuppsats om mobilbetalning från 2010 3, att 
eftersom utvecklingen inom mobila och elektroniska betalningar fortfarande var ganska primitiva 
2010, var det svårt att få någon direkt bild av hur dessa system skulle fungera i praktiken. Några av de 
viktigaste faktorerna för att en kund skulle känna sig trygg med sitt online-köp var en prioritet på 
säkerhetsbiten, men även stort fokus på enkelheten och användarvänligheten; vilket är mycket av det 
vi ser hos användare av elektroniska betallösningar även i dagsläget. 
 
Daniel Lantz 4 skriver om faktorer som påverkar konsumentens val av betalningssätt vid E-handel och 
tar upp hur elektronisk handel öppnar nya dörrar och skapar nya möjligheter för både stora och små 
företag. Man har enligt Lantz också sett en otrolig ökning i antalet konsumenter som använder sig av 
digitala betalningslösningar, detta när tekniken har blivit bättre och säkrare. En annan viktig faktor som 
han tar upp, som är direkt avgörande; är att de olika betalningsalternativen som erbjuds faktiskt 
fungerar väl och har konsumenternas förtroende. Utifrån hans resultat från 2012 så kunde han via en 
enkät och intervjustudie komma fram till att 35 % av konsumenterna använde sig av faktura som 
betalningssätt, mycket på grund av att det vid tidpunkten sågs som säkrare och lättare att använda vid 
eventuella reklamationer. Hans resultat tryckte också på att priset på varan var otroligt viktig samt att 
säljaren eller butiken som tillhandahöll varan eller tjänsten ansågs vara seriös. 
 

5.1 Relaterade studier inom MDI  
Tittar man på tidigare forskning inom Människa & datorinteraktion, kännetecknas den av att man letar 
efter sätt att lösa hur interaktionen mellan människa och dator kan göras bättre. I och med detta har 
tvärvetenskaplighet skett inom forskningsområdet där de som varit mest aktiva har varit forskare inom 
datalogi och psykologi, men även sociologer, pedagoger och socialantropologer har tillfört extremt 
mycket nyttig kunskap i området. På universitet utanför Sverige är det vanligt med 
forskningslaboratorier som specialiserar sig på MDI och har dedikerade utbildningar som enbart 
fokuserar på detta område. 5Litteraturen som finns inom MDI-området visar uttryckligen vilken 
betydelse datorinteraktionen har i de sociala sammanhang som användare och datorer figurerar i. 
Genom aktivitetsteori kan man se och systematisera en förståelse av människans handlingar i en 
kontext där datorn är framträdande. Teorin beskriver detta som en del av sociala praktiker i samhället.  
 
Samspelet mellan dator och människa påverkas av egenskaperna hos respektive aktör, och i vilken 
kontext detta samspel sker. Eftersom datortekniken utvecklats väldigt snabbt är det emellertid svårt 
att generellt hitta likheter och olikheter ur ett interaktionsmässigt perspektiv. En avgörande skillnad 
inom just interaktionen mellan en dator och en människa är att det är människan som formulerar de 
primära målen, till exempel att en uppgift ska verkställas. Datorn sätter endast begränsningar på vilka 

                                                 
3 Benthin, J., & Nilsson, A. (2010). Mobilbetalning – Faktorer och krav ur ett konsumentperspektiv. Lund.s.13 
 
4 Lantz, D. (2014). E-bok,Upplaga 2, E-handel – Så driver och utvecklar du den.s44 
 
5 Stimdi. (den 02 04 2016). Hämtat från Utbildningar: http://www.stimdi.se/utbildningar/utbildningar/ 
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genomförbara mål som är tänkbara att genomföra, enligt Carl Martin Allwood.6 Det som också skiljer oss 
människor från datorerna är att vi är mer flexibla och har lättare att samla kunskap från flera olika 
områden, för att komma fram till det mål eller slutresultat vi vill. Vi har också en bättre förmåga att 
upptäcka felaktigheter och avvikelser och sedan korrigera dessa. Datorn däremot är oslagbar när det 
kommer till att hitta detaljfel och ett exempel på detta enligt Allwood; kan vara ett syntaxfel i koden 
hos ett program. 
 
Men Ibland alla dessa olikheter datorer och människor emellan, finns det också ett gäng likheter som 
sticker ut enligt Allwod. Dessa likheter sätter sin prägel i interaktionen mellan dem och trycker på att 
båda behöver regler för att fungera på rätt sätt. Både datorn och människan påverkas och kontrolleras 
av de färdigheter, kunskaper, föreställningar som de har till sitt förfogande vi interaktionstillfället. Ett 
exempel är att en uppgift som ska utföras beror mycket på situationen och tiden, precis som en 
människa så kanske en dator kan utföra ett uppdrag eller ta emot viss information bättre vid ett tillfälle 
till skillnad mot ett annat.  
 
För att sammanfatta dessa teorier kan man säga att MDI innebär en samverkan mellan två ”parter”, 
där individen eller människan i det här fallet är den som har en avsikt med interaktionen och också 
kännetecknas av allmän problemlösningsförmåga och flexibilitet. Datorn å andra sidan är enkelt styrd 
av regler, och kan ha svag förmåga att anpassa sig till användarens avsikter med interaktionen.  
 
 

6. Teoretiskt underlag 
 

6.1 Datorns påverkan 
Betalningssystem online sköts av e-handelsföretag och möjliggör penningtransaktioner över internet. 
Onlinebetalning fungerar som ett snabbt och säkert alternativ till mer traditionella metoder som tex. 
pappersfakturor, checkar och postväxlar. Systemen kan användas inom många olika grenar och kan 
hittas som en betalningsmetod i online-butiker, aktionssajter och för företag som erbjuder tjänster i 
olika former. Företagen som tillhandahåller dessa betaltjänster tar oftast ut en liten avgift för att låta 
företagsanvändarna och deras kunder använda just deras tjänst. 
 
Datorn blir en allt mer central del i det moderna samhället. I takt med att allt fler administrativa rutiner 
datoriseras i olika privata och statliga sektorer, kan vardagliga rutiner inte genomföras utan datorernas 
hjälp. Att få sin lön utbetald eller att bli kallad till ett sjukhusbesök kommer med stor sannolikhet 
uteslutande ske digitalt via datorn inom endast ett antal år. Publicerings- och tryckningsrutiner 
datoriseras allt mer och aktiviteter som för 10 år sedan sågs som vanliga sysslor utförs nu med 
datorernas hjälp.7 Det som informationsspridning via datorn gör är att bidra till ökad demokrati och 
medinflytande i samhället. Kravet är att samspelet mellan dator och användare fungerar på ett sätt 
som låter oss utöva de tjänster vi vill. 
 
 

                                                 
6 Allwood, C. M. (2010). Människa och datorinteraktion-Ett psykologiskt perspektiv, s.8 
 
7 Allwood, C. M. (2010). Människa och datorinteraktion-Ett psykologiskt perspektiv, s.7 
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Figur 1 

Arbetar man med denna typ av datorutveckling har man därför en viktig roll. Man är överens om att 
betydelsen av användbara och användarvänliga datorsystem är nyckeln inom funktionellt MDI-arbete 
och att framställningen har styrts av tanken att datorsystem måste vara praktiska för att vara effektiva. 
Men hur gör man då som programutvecklare för att hitta denna viktiga balans? 
 
 
 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Från vision till specifikation 
En designprocess börjar i samma stund som en designer får i uppgift att göra något. Detta kan vara i 
det ögonblick som designern hamnar eller tänker på den omgivning där han eller hon ska arbeta. Din 
chef kanske vill att du ska designa ett nytt gränssnitt till ett mjukvaruprogram, kanske möter du en 
klient eller kund eller så kanske designern har för avsikt att starta arbetet på egen hand. Det kanske 
mest utmärkande i en designprocess är det oavbrutna hoppandet mellan detaljer och mellan det 
konkreta och abstrakta. J. Lowgren & E. Stolterman skriver om olika designprocesser i deras bok Design av 

informationsteknik – Materialet utan egenskaper.9  
 
De menar att man har som designer relativt klara idéer för sig vad som är nästa steg i designprocessen, 
och vad som krävs för att nå dit. Dessa steg kan vara både konkreta och kaotiska, och påverkas först 
och främst av situationen där växlandet mellan olika typer av tänkande måste ses som naturligt och 
nödvändigt, snarare än att gömmas bakom en modell av designarbetet som anses mer logisk eller 
rationell. Designprocessen är ett verktyg som vi använder för att fånga in och sortera alla delar i ett 
uppdrag oavsett om det kommer till att designa en tjänst eller produkt. Designprocessen utvecklas 
därför efter estetiska och funktionella krav. Man tittar på behov som innehåller användarvänlighet, 
utseende, teknik och material. Men också hur det man ska designa ska illustreras i ett 
marknadsmässigt perspektiv.  
 
För ett tillfredställande resultat behövs sociala, funktionella och emotionella faktorer tas i åtanke- 
oavsett om det gäller tjänster eller varor. När designern får en designsituation formas en idé eller 

                                                 
8
 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla, Figur 1 

9 Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik – Materialet utan egenskaper, s.57-58 
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vision. Hur lång tid och hur avancerad denna vision är beror mycket på hur erfaren designern är och 
vilka tidigare projekt som designern har tagit sig an. Situationen kanske liknar tidigare designprojekt 
eller situationer som man arbetat med tidigare. Det är dock viktigt att poängtera att visionen inte är en 
fullständig lösning på hur resultatet ska bli, utan snarare en första systematisk princip som hjälper dig 
som designer att ta åt dig uppgiften och förstå situationen.  
 
En vision kan bestå av en idé om en betydande struktur eller teknisk lösning som ännu så länge bara 
finns i designerns huvud. När jag fick i uppdrag att få fram ett gränssnitt för Comintellis betaltjänst och 
hade ett tidigt möte med ledningen, förväntades jag visualisera hur detta skulle kunna se ut och 
fungera. Min uppdragsgivare berättade hur deras system såg ut för tillfället och varför de funderade på 
en ny modernare lösning. Efter mötet dök det mycket riktigt upp en vision i mitt huvud, och eftersom 
denna vision var min egna, så var den därför helt unik. Det är därför med största sannolikhet 100 % 
säkert att ingen annan hade en exakt likadan idé i sitt huvud vid just den tidpunkten. Beroende på vem 
designern är uppstår därför olika visioner följaktligen. Är man en erfaren designer tar man därför med 
sig dessa olika idéer och tillämpar detta på det fortsatta designarbetet som gör att det påverkar 
inriktningen på de kommande försöken, analyserna och studierna i projektet.  
 
Problemet men också styrkan med visioner är att de kan vara motstridiga och diffusa i många fall. I ett 
första designskede måste utvecklaren eller designern därför klara av att handskas med visioner som är 
motsägelsefulla i flera avseenden, detta eftersom de olika visionerna slåss om att bli en realitet. Innan 
designern har en slutgiltig bild av vad han eller hon vill åstadkomma, så konkurrerar de olika idéerna 
med varandra. En vision kan bestå av något som inte kan kombineras med något annat och blir därför 
inkonsekvent, men behöver för den delen inte vara osammanhängande. Den blir både och. Att en 
vision är motsägelsefull eller ologisk behöver dock inte vara något negativt.  
Detta då det ofta är de ologiska delarna i en vision som ger den styrka. Det är i visionen som olika idéer 
möts och gör det möjligt för en designer att jobba med komplexa förhållanden. Visionen är därför 
designerns första designförslag. 10 
 
Förstå behov 
Vill man undvika att felbedömningar görs och inte riskera några missförstånd är det otroligt viktig att 
förstå behoven i uppgiften man utför. Förståelse av hur kunden tänker och vilka typer av målgrupper 
det kan tänkas handla om är i det här fallet A&O. Ett bra förarbete med funktions- och användarstudier 
inom berörda områden kan därför vara en viktig pusselbit i det fortsatta utvecklingsarbetet. Beroende 
på hur genomarbetad din analys är, har du större chans att få din kommande process att bli mer 
framgångsrik och effektiv. 
 

Skapa idéer, visioner 
Med en generös idé-fas där kreativiteten är hög kan många bra koncept förverkligas. Efter idé fasen 
väljs ett eller flera koncept ut för utvärdering. Här ställer man dem sida vid sida och gör en slags 
utvärdering för att bestämma vilken idé som är bäst för tillfället och situationen och konkretiseras och 
presenteras därefter. Det är viktigt att ha en nära kontakt med din beställare så man är överens om 
slut resultatet och kan testa idéernas styrka.  
 

 
 

                                                 
10 Stolterman, E. (2004). Designarbetets dolda rationalitet – Studie av metodik och praktik inom systemutveckling, s.78-79 
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Figur 2 

Utveckla koncept 
Under utvecklingen av ditt valda koncept sker en förädling och en förankring, i den här fasen gör man 
marknadsvärderingar, uträkningar och funktionsmässiga avgöranden.  Enkla ritningar och prover tas 
fram, LO-FI-skisser och tester utförs i nära kontakt med din uppdragsgivare. 
. 

Producera design 
När alla parter är överens om en realistisk lösning är det dags för produktionsprocessen. Det är nu 
eventuella program, material och verktyg beställs. Ska produkten lanseras i någon form tar man fram 
marknadsföringsmaterial för en lansering. Efter lanseringsfasen görs en utvärdering av projektet.11 

6.3 Användningen av designmönster 
Användningen av mönster inom interaktionsdesign, eller genom liknande områden såsom grafiskt 
användar-gränssnitt och webbdesign tar mer och mer fart. Ett mönster i sig är dock bara en liten del av 
hela lösningen av det design-pussel som bygger upp en produkt eller tjänst. Varje mönster kan 
användas för att beskriva eller bevisa en lösning på ett problem i ett visst designsammanhang. När alla 
pusselbitar sätts ihop, kan vi se hur hela ”konstruktionen” skapar en ny typ av designtänk. 
 
Att förstå detta "pussel" är det långsiktiga målet inom designmönster-forskningen. M.Van Welie, GC.Van 

der Veer har skrivit ett dokument som tar upp ämnet 12  Här talas det om markerade och beprövade rutter 
för bra designmöjligheter, men det poängteras också när visionen bör överges för att gå på jakt efter 
nya och mer innovativa lösningar. 
 
De större problemen bryts ner i mindre beståndsdelar, för vilket det finns mer självklara tydningar. För 
att hjälpa till med detta kan vi använda oss av så kallade "designspråk". Det grundläggande antagandet 
i begreppet ”designspråk” är att mönstren är relaterade till varandra och bildar anslutna mönster i ett 
nätverk. Ta till exempel ett mönster för utcheckning i en online-butik. Här har vi en kundvagn eller 
kundkorg som symboliserar vad kunden vill ta med sig till ”kassan”. Genom att använda detta mönster 
                                                 
11 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla, Figur 2  
12 Van Welie , M., & Van der Veer, G. (2003). Pattern Languages in Interaction Design: Structure and Organization, s.1-2 
 

Designprocess 



                                                        Praktiskt examensarbete, VT 16, IT Medier & Design, André Utas  

 

13 

 

som användare kan han eller hon hantera en lista med alla sina varor. Kundkorgen fungerar här som en 
förteckning över objekt som användaren kan utföra olika operationer på. Till exempel kan kunden få 
mer info, visa kvantitet eller ta bort varor ur sin digitala kundvagn.  
Här pratar vi om ett grundläggande beteende som innefattas av ett "list builder"- mönster.  
 
På samma sätt betyder det att när du kommer till kassan följer du ett mönster som leder till andra 
mönster i designprocessen. Här hittar du en guide med specifika åtgärder som "anger leveransadress ", 
"betalningsval", "leveranstyp" och så vidare. Kundvagnen är här ett mönster som samlar flera andra 
mönster. När du designar köpupplevelsen för en viss typ av webbplats, finns det mönster som du kan 
ta nytta av. Om du till exempel vill konstruera en produktjämförelse kan du erbjuda möjligheten att 
köpa objektet direkt från produktjämförelse-sidan, med hjälp av "kundvagnen "- mönstret. Varje 
webbplats eller applikation finns till för en anledning, och har självklart en tanke eller syfte bakom. För 
kommersiella webbplatser finns det oftast affärsmål som skall uppnås, medans andra webbsidor har 
mer personliga eller sociala mål. Att designa den grund som är lämplig för sidan, bygger på att man 
förstår varför webbprojektet startades överhuvudtaget. 
 
För en designer är det viktigt att bestämma vilket eller vilka användarmål som måste stödjas i 
webbdesignprocessen, och i vilken utsträckning. Detta kan till exempel bestämmas genom 
användarundersökningar eller genom tidigare studier som utförts. Vi kan kalla det "kännedom". 
Användarupplevelsen handlar inte bara om uppgifter och mål, utan det är snarare hur användarna 
hittar till detta mål med hjälp av webbplatsens koncept, hur de uppfattar sidan och om det ger dem en 
lämplig upplevelse i slutändan. 
 

6.4 Få kunden dit du vill 
Försök att skapa en shoppingupplevelse online som matchar de erfarenheter och mål som kunder har 
av att handla i en vanlig butik: 
 
Observation – Dina eventuella kunder måste veta vad det är de kan köpa i butiken. 
 
Skumma igenom - De flesta kunder vill bläddra igenom webbplatsens utbud för att se vad som finns, 
och se om något fångar deras intresse. 
 
Jämföra – Mer ofta än sällan vet inte kunden exakt vilken produkt de vill köpa, de vill därför om 
möjlighet finns jämföra olika varor med hjälp av en produktjämförelse-funktion.  
 
Testa - Kunden provar gärna en produkt för att se om det är rätt produkt för dem. Testet handlar först 
och främst om att se vilka delar som är bra eller dåliga med produkten. 
 
Åsikter, Rekommendationer och Frågor - Kommentarer från andra människor som köpt produkten. 
 
Att välja – Kom ihåg att  ”att välja” är inte samma sak som ”att köpa”. Kunderna kan välja flera 
produkter att lägga i sin kundkorg men samtidigt bestämma sig för att kassera flera av dessa innan de 
bestämmer sig för ett köp. 
 
Varje webbplats du hittar på nätet har alltid en primär upplevelse som man vill erbjuda sin besökare. 
Som ett exempel är en E-handelsplats i sitt första steg till för att ge kunden en shoppingupplevelse. 
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Figur 3 

Emellertid kan sekundära erfarenheter på sidan inkludera att knyta gemenskap mellan köpare eller att 
till exempel samla information om olika produkter.13 Interaktionsdesignens jobb blir därför att 
balansera dessa erfarenheter, och skapa en enhetlig användarupplevelse inom hela området. 
14 

 
Några frågor som besökaren ställer sig när de besöker en webbplats är bland annat:  
 
Har jag kommit till rätt ställe? Kan jag lita på de här? Vad vinner jag på det här? Vad kan jag göra nu? 
 
Det gäller här att leda besökaren dit man vill att dessa ska gå,  vilket ska vara enkelt. Besökaren ska 
inte behöva tänka, och det ska alltid finnas en tydlig visuell prioritet. En tydlig så kallad ”Call to action” 
där en enkel manöver från dig som säljare, som tex.  att ändra från ”Köp nu” till ”Prova nu”- kan göra 
otroliga skillnader. Detta är en mental grej som får kunden att inte behöva ta ett så stort beslut med en 
gång. Man vill undvika så kallad valförlamning, dvs att man matar kunden med alldeles för mycket 
information på en och samma gång. Ibland är det dock svårt att undvika om man till exempel vill visa 
kunden ett stort utbud av produkter. Det man kan göra här är att ändå hjälpa besökaren att lyfta fram 
bra val genom att använda text och knappar på ett bra sätt. 15  
 
Ett exempel på detta är Pris-psykologi. Man vill ju självklart som säljare att kunden ska välja det dyraste 
priset först-  då har man lyft fram detta genom att till exempel göra det större och grönare, lägga till 
badges och placera det tydligt. Tekniken med att sätta det högsta priset först kallas Ancoring och är 
otroligt effektivt, samt kan användas i alla möjliga sammanhang. Ancoring kan användas för att 
övertyga inom annat än prissättning också,  och ju färre tecken eller symboler ”priset” har desto 
mindre uppfattas det. Funktional tagline är något annat man kan ha i headern på sajten, som tydligt 
berättar vad det är man kan göra. Fördelar med ”bockar” sigill osv. Allt det här för att bygga 
förtroende, värde och relevans för kunden. 

                                                 
13 Van Welie , M., & Van der Veer, G. (2003). Pattern Languages in Interaction Design: Structure and Organization, s.4 
14 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla, Figur 3 
15 M,Horneman, Föreläsning (2016-05-15). DIBS –Handelsskola, Success manager, Convensionista [Inspelat av A.Utas]. 
 

Konvertering =  övertala kunden 
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Figur 4
 

När kunden börjar bli redo att köpa, då är enkelheten ännu viktigare. Gör formulär som kunden ska 
fylla i simpla, för att undvika att kunden avslutar sin köpprocess i ett tidigt skede.  
Hjälp besökaren att minska rädslan för att välja fel. Klassiska knep som garantier, testa gratis, öppet 
köp, fri frakt osv. Erbjud kundservice i betalningsflödet, kunden kanske vill ställa en panikfråga innan 
han eller hon vågar köpa. 

6.5 Onlinekonvertering 
Få dina besökare att göra det du vill, här handlar det alltså om att maximera nyttan av den trafik du får 
in på sajten. Förvånansvärt många tar inte hand om besökarna som kommer till deras sida- och då 
kastar man som E-handlare i princip pengarna i sjön. Konvertering sker när dina och besökarnas mål 
möts. Kan inte du hjälpa besökaren att nå deras mål, så kommer inte hellre du att nå dina. Det här är 
grunden för en bra webbplats. 
 

En funnel är därför ett ramverk som du som försäljare online kan förhålla dig till. Besökarna kommer in 
på sajten, och i slutändan är det några få som trycker på den där röda köpknappen; det är här vi har 
konverteringen. Den kan vara allt från 0,2 % till 5 % men konverteringsgraden säger egentligen 
ingenting om besökarnas beteenden. I ramverket kan du se var du förlorar besökarna på vägen och 
göra insatser där dem behövs som mest. En viktig del i det här är datan, lägg därför in så kallad 
spårning som förser dig som sajtadministratör med data på var kunden klickar och utför olika 
handlingar.  
 
Steg ett i funneln är att vi vill att kunden inte ska vända i dörren utan att ska stanna på sajten. Därefter 
ska de hitta den produkten de söker, här är såklart sök och navigering väldigt viktigt. Man ska lägga 
varorna i en varukorg, påbörja check-out och sen avsluta köpet. 
Från besökarnas sida så ska dessa förstå att de kommit till rätt ställe, de ska hitta vad dom söker, 
jämföra produkter (de kanske vill få det bästa priset), och sen vill de såklart också genomföra köpet på 
ett smidigt sätt.  Då påminns vi om konverteringens första lag: ”Konvertering sker när dina och 
besökarnas mål möts.” 16 Om du vill övertyga besökarna om att nå dina mål, då måste du öka 
motivationen. Vill hjälpa besökarna att nå sina mål så ska du minska friktionen. 
Det är mycket viktigt att berätta för besökarna på sajten att de kommit till rätt ställe. Man pratar om så 
kallad ”call to action” det vill säga det man vill att kunden ska utföra i slutändan- trycka på 
köpknappen. Man vill åstadkomma ett ”kognitivt flyt” hos besökaren och den eventuella kunden. 
Kunden ska inte behöva tänka i någon längre utsträckning för att kunna utföra en handling.17 

                                                 
16 M,Horneman, Föreläsning (2016-05-15). DIBS –Handelsskola, Success manager, Convensionista [Inspelat av A.Utas]. 
17 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla, Figur 4 

Fyra huvudsteg inom konvertering. 
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7. Gränssnittskiss 
 
En gränssnittsskiss är en skiss på hur systemets användargränssnitt kan tänkas, eller är tänkt att se ut. 
När man gör en gränssnitsskiss är man tvungen att hantera flera komplexa frågor kring grafisk form 
och interaktionsteknik. Gränssnittsskisser kan även användas för att få igång en diskussion när man till 
exempel utvecklar systemtjänster, användarbehov eller fördelning av arbete mellan människa och 
dator. Kort och gott så kan en gränssnittskiss även användas för att utveckla idéer, starta diskussioner 
och sammanbinda visioner. Som designer har man dock ett ansvar att styra samtalet uppåt till de 
högre nivåer som krävs, och belysa att man vill att samtalet ska handla om mer övergripande frågor 
där skissen används som ”språk”- det finns annars risk att man snabbt hamnar på en låg nivå i 
designprocessens nästa skede.18  
 
En stor fördel med gränssnittsskisser är att det går att uttrycka mycket med relativt lite arbete. För att 
öka uttryckskraften ytterligare kan man använda sig av skriven text och förklara hur det är man har 
resonerat. Gränssnittsskisser är också någorlunda lättbegripliga att illustrera för individer som kanske 
inte har mer än grundläggande kunskaper om olika design-principer. Nackdelen kan dock vara att det 
är arbetsamt att omarbeta dem om skisserna inte illustrerar systemets tänkta dynamiska uppbyggnad. 
 

7.1 Storyboards 
En storyboard kan ses som en sammankoppling av gränssnitsskisser och olika scenarier. Enkelt 
förklarat handlar det om att man ritar en serie bildrutor som visar hur ett tänkt användarexempel kan 
utspela sig– detta för att skapa större engagemang hos användaren och låta denne leva sig in i 
designtänket. För att ge storyboarden mer liv är det logiskt att använda sig av illustrationer av olika 
slag. Det kan vara skisser på personer som trycker på knappar, funderar över olika saker eller kanske 
samtalar. Storyboards har många fördelar och ger tillsammans med kombinationen av scenarier och 
skisser ett nytt liv till prototypskapandet. Det blir dessutom lättare att uttrycka systemets dynamik, 
även när det kommer till animationer och andra rörliga förlopp.19 Återigen är nackdelen med denna 
typ av arbetssätt på papper att det är krångligt att revidera eftersom man som designer måste 
förändra och omskapa på så många ställen i skissen. (Se bilaga 1) Att använda sig av skissprogram i 
datorn kan därför vara till fördel här, då det är lätt att ångra och förändra med några enkla rörelser och 
knapptryck.  
 
Dessa olika tekniker bygger på att designern innan bestämmer sig för vilket användningsexempel som 
ska belysas. Detta är bra, då det fokuserar på användarens förmodade arbetsuppgifter. En dynamisk 
pappersprototyp syftar till att visa interaktiviteten i systemet, utan att de tekniska medlen blir för 
avancerade. Pappersprototyper används med fördel på opponenter där man själv agerar ”dator” och 
utför handlingarna som testpersonen utför. Det kan vara att förstora eller förminska fönster, 
bestämma vad som händer om man trycker på en knapp och så vidare.  
 
Till exempel kan man använda sig av post it-lappar för att illustrera när ett nytt fönster öppnas eller när 
en popup-meny dyker upp. Det finns många fördelar med en dynamisk pappersprototyp, men främst 
är det att det ger en bra känsla för de interaktiva delarna i systemet och att se vilka beteenden som 
dyker upp. 
 
                                                 
18 Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik – Materialet utan egenskaper, s.126 
19 Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik – Materialet utan egenskaper, s.126 
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Figur 5
 

7.2 Hjälpresurser 
Moderna datorsystem kan idag vara så pass komplicerade att användaren behöver stöd och hjälp för 
att nå ditt man vill och navigera sig vidare. Det är här som hjälpresurser kommer in i bilden. Olika 
hjälpresurser kan användas för att få ut så mycket som möjligt av ett program eller en tjänst, och kan 
se ut på flera olika sätt och komma i flera olika, både digitala och fysiska former.  
En viktig typ av hjälpresurser som inte är datorbaserade, är människor som kan ha kunskap inom det 
område du behöver assistans. Det kan vara kategorier av människor (experter och kollegor) som på ett 
eller annat sätt kan fungera som en hjälpresurs. 
20 

 
Pappersdokumentation som instruktionsmanualer och systemdokumentation är klassiska exempel på 
hjälpresurser som ofta följer med i förpackningen av olika produkter- oavsett om det är mjukvara eller 
hårdvara. Dessa typer av instruktionsmanualer har på senare tid digitaliserats och finns att ladda ner 
från nätet. Dokumentation, oavsett om det är i pappersform eller online kan fylla mängder av 
informationsbehov för användare inom olika scenarion. Några exempel kan vara: 
 

- Att se vilken typ av uppgifter som kan lösas med programmets hjälp. 

- Att få djupgående kunskap om programmets uppbyggnad. 

- Att få reda på vilka typer av funktioner programmet erbjuder. 

- Att få reda på vilka funktioner i programmet som gör vad. 

- Att få detaljerade instruktioner i genomförande av uppgifter, från början till slut. 

- Att få reda på vad olika beteckningar i programmet betyder beroende på situationen. 

 
Bland datorbaserade hjälpresurser kan man till exempel hitta: hjälpfunktioner, programfunktioner, 
online-manualer och olika typer av felmeddelanden. Hjälpfunktionen i det här fallet kan antingen vara 
passiv, dvs. endast kommunicera med användaren när han eller hon tar initiativet, eller aktiv, dvs. ge 
uppmaningar till användaren på eget initiativ.21 Det huvudsakliga syftet med att erbjuda en 

                                                 
20 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla, Figur 5 
21 Allwood, C. M. (2010). Människa och datorinteraktion-Ett psykologiskt perspektiv.s.54 
 

Se till att erbjuda kunden hjälp. 
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Figur 6 

hjälpfunktion är att ge assistans åt användaren när respondenten i det här fallet befinner sig i en 
problemsituation. Hjälpfunktionen är en stor del i programmet som vilken annan, och ska inte 
försummas som oviktig eller oväsentlig. En bra konstruerad hjälpfunktion i ett program kan vara A och 
O för användaren och en ovärderlig kompanjon i den djungel av funktioner som finns att hitta i ett nytt 
program eller mjukvara. Det hjälper snabbt användaren ur krångliga situationer och bidrar samtidigt till 
effektiv inlärning så att individens datorkunskap förbättras på lång sikt.  
 
Det finns dock ett antal brister med hjälpfunktioner i dagens digitaliserade värld. Något som är ett 
återkommande problem är att nybörjare (vilka ofta är de som behöver dessa hjälpfunktioner mest) har 
stora problem med att hitta och använda dessa på ett tillfredställande sätt. En studie som M.Neerincx 

och P. de Greef utförde 199322 visar till och med på att tillgången till en hjälpfunktion minskade 
prestationen hos en nybörjare som fick använda denna, till skillnad mot den grupp som inte hade 
tillgång till någon hjälpfunktion. 
 
Figuren nedan visar att aktiviteter hos hjälpfunktioner kan indelas på två olika sätt. Dessa kan ändras 
beroende på aktivitetstyp och grad där den ena dimensionen tar upp i vilken omfattning 
hjälpfunktionen tar ett eget initiativ i interaktionen med användaren, medan den andra dimensionen 
rör i vilken grad hjälpfunktionen lär sig och förstår användarens olika kvaliteter.  
 
Hjälpfunktionerna i dagens datorer är ofta passiva och tar inte egna initiativ i relationen med 
användaren. Användaren kan därför till stor del inte bestämma exakt hur mycket hjälp hon eller han 
vill ha beroende på sin kunskap.23 

                                                 
22 Neerincx, M., & Greef, P. d. (1993). How to aid non experts.s.11 
 
23 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla, Figur 6 
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Figur 7 

 

7.3 En titt i kristallkulan 
Färre steg, mindre knapptryckningar och mer intuitiv design. Du slipper slå in dina uppgifter mer än en 
gång.  Den Svenska E-handel växer med otrolig takt och omsättningen på nätet fortsätter att öka 
lavinartat. Faktum är att under 2015 passerades 90 miljarder kr i transaktioner över nätet24  
 
Människor i Sverige och i resten av världen för den delen, har ändrat sitt köpbeteende eftersom att fler 
och fler aktörer ger sig in i  E-handeln. Allt fler svenska företag hakar på internationella shoppingdagar 
som Black Friday och Cyber Monday. Det blir otroligt mycket enklare för kunder att handla från 
utländska aktörer och globaliseringen ökar konkurrensen. Journalisten Emelie Fågelstedth 25 menar att 
vi handlar inte endast produkter som vi kan hämta ut på valfritt uthämtningsställe, utan den digitala 
marknaden har också ökat. Resor och mindre transaktioner med digitala produkter som utförs i 
vardagen sker också med hjälp av E-handel. Med ny teknik kommer dock många nya utmaningar. 
 

 
 
Det finns bolag som funnits ute väldigt länge på handelsmarknaden, och främst har system och 
program för att hantera fysiska butiker. För dessa blir det en utmaning att helt integrera sin E-handel 
och se till att all funktionaliteten fungerar i alla kanaler. Kanske känner Pelle Nilsson som sålt möbler 
hela sitt liv att det inte finns möjlighet att sälja hans varor på nätet på grund av att hans kunder inte 
fysiskt kan klämma och känna på produkten via en webbplats; och väljer därför att hoppa över E-
handels-biten helt. Det är tufft att vara E-handlare idag om du inte är väldigt nischad inom det du 
säljer. Man ser även en ökning av utländska sajter som ger sig in på den Svenska marknaden och tar 

                                                 
24 Rapport svensk E-handel DIBS (2016) Bildkälla, Figur 7 
25 Fågelstedth Emelie, J. (2015). Så påverkas kundernas köpbeteende när handeln blir global . Hämtat från IDG.se: 

http://internetworld.idg.se/2.1006/1.645994/global-handel, 2016-05-10 
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Figur 8 

stora marknadsandelar. Dessa butiker har ofta ganska breda sortiment, och om du som oerfaren E-
handlare ger dig in i den matchen får du nog räkna med tuff konkurrens.  
 
Vad ser man då för förändringar? Målet är  att underlätta för konsumenten. Ett sätt att göra detta på 
är att spara kundens betalkort. Detta kan man med fördel göra  som företag om man har 
återkommande och lojala kunder. Till exempel använder sig CDON av detta då de har en funktion som 
heter ”spara mitt kort”, men också en ganska ovanlig funktion som innebär att kunden kan få support 
genom hela köpprocessen.26 Detta kommer dock mer och mer, mycket tack vare att de stora aktörerna 
implementerar nya system i handeln som mer eller mindre blir standard inom några år. Ett exempel på 
detta är Mastercards MasterPass - den mobila plånboken. 27 Här lagrar man alla sina kortuppgifter, 
man lagrar E-mail och telefon nr. Man använder Bank ID som validator- som är en lösning som nu finns 
över stora delar av världen och ökar utbredning succesivt. Det spelar heller ingen roll om man har ett 
Mastercard eller  annat betalkort för att använda Masterpass, vilket känt betalkort som helst skall 
fungera.  
 
Du har möjlighet att redan på produkt-nivå välja ”Pay with Masterpass” . Vad som händer då är att du 
slipper slå in dina personliga uppgifter, namn, kortnummer, giltighetstid postort osv. Genom att välja 
att trycka på ”pay with Masterpass” länkas man direkt till sitt  Mobila BankID. Man kan lägga in flera 
olika kortnummer, flera olika adresser, och om man nu skulle vilja det- välja mer exakt vart man vill ha 
sin vara levererad.   

 
Fler och fler handlar från mobilen och tablets. Till exempel så har klädbutiken Bubbleroom konverterat 
över 60 % av deras kunder från att ha handlat vi a sin desktop-dator till att börja handla via  
smartphones och tablets.28 Ett nästa steg för E-handel är också att logistikbarriärerna totalt krossas,  
det blir då helt bekvämt för dig som kund att E-handla och man slipper tänka på det logistiska. 
Eftersom en leverans som inte stör dig i din vardag självklart är den bästa leveransen, är den 
smidigaste leveransen att du som köpare inte drabbas av den. Faktum är att köpen via en E-butik 
brukar gå felfritt och kunden är nöjd, fram tills det att det logistiska tar över.  

                                                 
26 CDON. (2016). Hämtat från CDON.com. Bildkälla, Figur 9 
27 Mastercard. (2016). Hämtat från Mastercard.com. Bildkälla, Figur 8 
28 Tegnér Svante, F. V. (2015-11-25). Bubbleroom, DIBS E-handelstrender och plattformsval [Inspelat av A. Utas]. 

Betala med MasterPass. Fyra enkla steg. 
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I stort sätt hela tillväxten inom online-betalning eller E-handel, sker nu i mobila enheter och drivs av ett 
konsumentbeteende som är påtagligt förändrat. Med detta kommer även ett problem, för trots att E-
handeln är så pass utbredd, så är endast var tredje E-handel mobilanpassad.29 Med tanke på att E-
handeln blir mer världsomspännande så måste svenska E-handlare möta denna process och bli bättre 
på att tänka globalt; samt anpassa sin handel efter denna förändring. Eftersom viljan att handla via 
mobilen redan finns, är det därför upp till dessa aktörer att tillhandahålla tjänster som är anpassade 
och är tillräckligt smidiga för att använda i bärbara enheter.  
 
En av de främsta förändringarna en online-shop kan göra för att förenkla för konsumenter som handlar 
via mobil,  är att mobilanpassa sin webbsida. 4 av 10 köpare uppger att de har avbrutit ett inköp bara 
på grund av att webbsidan inte varit responsiv eller anpassad för deras mobila enhet när de försökt 
utföra ett köp online. 30 Allt pekar dock på att kravet på att ha en mobilanpassad webbsida, speciellt 
för företag och organisationer som säljer produkter eller tjänster online, har ökat lavinartat bara under 
det senaste året. Detta betyder att större delen av svenska webbutiker anpassar sina tjänster för 
mobilen succesivt. Det finns påfrestning och påtryckning från utomstående parter som kräver smidiga 
mobila betaltransaktioner, som innebär att köpen som tidigare gjordes via datorn kommer flyttas till 
mobilen. 
 
Vi är i Sverige ett av de länder som är i framkant när det kommer till lokala betallösningar både för 
stationära datorer och mobila enheter. Det finns nu ett antal incitament som på riktigt verkar ha 
möjlighet att förändra hur vi konsumerar och betalar med mobilen. Oavsett betalningssätt är dessa bra 
exempel på lösningar som drastiskt simplifierar köpupplevelsen för konsumenten. Många av dessa 
aktörer har också en bra och befintlig relation till sina kunder sedan tidigare.  
 

                                                 
29 Muller, P. (2016-05-15). E-commerce Expert Dibs, DIBS-Handelsskola, föreläsning [Inspelat av A. Utas]. 
 
30 DIBS. (2015). Svensk E-handel, Dibs årliga rapport om E-handel. Hämtat från DIBS.se: 

http://www.dibspayment.com/sites/corp/files/files/SE/NEH_SE_2015_web.pdf 
 

Spara dina kortuppgifter och få support genom hela köpet. 

Figur 9 
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7.4 Katrin på Kodmyran intervju 
Men hur väljer man då rätt E-handelsplattform? Jag intervjuade Katrin Lundgren på 
webbkonsultfirman Kodmyran. Hon har över 15 år i branschen och menar att det  finns en mängd olika 
E-handelsplattformar att använda sig av och när man väl  väljer plattform är det sannolikt att den är 
uppbyggd genom en av följande lösningar: 
 
Öppen källkod (Open source), avser program med öppen programvara som inte är proprietär utan är 
helt gratis att bruka, modifiera samt att distribuera vidare. En nackdel med Open Source kan dock vara 
att det oftast kostar mycket tid och resurser från administratörens sida. Hyr eller köplösning är en 
annan möjlighet för dig som företagare, där du antingen köper eller hyr en färdig plattform från ett 
externt E-handelsföretag. Här gäller det att du som användare får den support och hjälp du behöver 
för att lyckas- men även att du väljer den lösning som passar bäst för ditt företag.31 
 
Du kan självklart utveckla din egen plattform, men det är inget som Katrin rekommenderar. Katrin har 
som nämndes tidigare över 15 år i branschen, och driver sitt egna bolag som specialiserar sig på att 
sköta konsultverksamhet åt just E-handelsbutiker. Hon menar att eftersom det finns otroligt många 
bra färdigkonstruerade plattformar att välja mellan idag, så förlorar man, snarare än att vinna på att ge 
sig an att utveckla sin egen plattform. 
 
En E-handelsplattform består alltid av två delar, front-end och back-end. Front-end är det användarna 
ser och kan interagera med- kort och gott själva designen av plattformen. Back-end styr allt som 
händer i bakgrunden, och all kodad logik som körs på servern. Det är i back-end som allt häftigt i 
systemet sker. Det är där databasen med all information finns och det är där alla tunga beräkningar 
och analyser görs. Det är även här som du som administratör av E-handelsbutiken gör det mesta av 
arbetet.  
 
Katrin menar att administrationsgränssnittet i back-end ska vara logiskt och genomtänkt, det är ju 
faktiskt där som du som E-handlare ska ta hand om dina order, och ta hand om användarinformation 
bland mycket annat. Mycket av detta arbete ska flyta på automatiskt för att skära ner på resurserna. 
Du ska till exempel kunna ändra flera order samtidigt genom enkla anpassningar (Bulkhantering). Ska 
du ändra information på en typ av produktfamilj, ska du därför inte behöva sitta och ändra information 
på varje post separat.  Import och exportverktyg ska också alltid finnas i en bra E-handelsplattform 
enligt Katrin. Samt ett logiskt lagerhanteringsverktyg för att  få  in och utleveranser och logistiken att 
fungera. Ha även ett bra och enkelt verktyg för inventering där du har Koll på lagersaldo och möjlighet 
att koppla ihop plattformen till andra externa system.   
 
Google är viktigt, syns man inte på Google idag ”finns man inte”. Därför måste sajten vara 
sökmotorvänlig. Sökmotorvänliga url:er är viktiga, det ska vara enkelt att fylla i metataggar så att 
Google kan hitta din butik och ha funktioner för sociala medier mm.  
 
Katrin är dock inte sen med att poängtera att designen är minst lika viktig i en bra online-butik. Det 
viktigaste här är dock inte att din plattform är så  estetiskt tilltalande som möjligt- utan snarare att det 
är användarvänligt. Det ska vara lätt som kund att hitta dina produkter, det ska vara lätt att slutföra 

                                                 
31 Lundgren, K. (den 15 05 2016). E-handelsspecialist - Kodmyran. (A. Utas, Intervjuare) 
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köp och föra att ge kunden valmöjlighet- erbjuda flera betalsätt. En annan sak som man inte får 
glömma är logistiken som är viktig att den finns inbyggd i plattformen på ett bra sätt.  
Designen ska gärna vara skilt från funktionen, man ska inte känna sig låst för att det finns funktioner 
som beter sig på ett visst sätt i plattformen, och därför måste göra på ett visst sätt i designen. 
 
Hur väljer man rätt plattform då? Vilka behov har du,  och vilka behov kommer du ha i framtiden? Tänk 
därför långsiktigt. Vad har hänt i branschen om ett eller tio år? Tänk efter noga innan, så du kan växa 
med din plattform och din plattform kan växa med dig. Tänk inte på att en viss plattform du är 
intresserad av har extremt flashiga funktioner eller andra gimmickar. Välj den inte  på grund av det, 
utan välj plattform efter de behov DU har, endast därför. Det du ska göra är att sälja. En snygg yta 
betyder ingenting i slutändan och front-end och back-end är precis lika viktigt. Testa olika 
demobutiker, testa deras support. Ta referenser och var källkritisk.32 
 

 

8. Metod och genomförande 
 
När jag gjort en analys av projektet har både jag och min arbetsgivare kommit fram till att min uppgift 
blev att i ett prototypstadie visa mer eller mindre precis hur kundens väg från val av produkt (med 
tillhörande funktioner) ser ut, tills det att en bekräftelse på gjord betalning är gjord och skickad till 
kunden. Under den inledande veckan på företaget fick jag rundvisning och en genomgående 
presentation av hur företagets struktur fungerade. Verkställande direktör Jesper Martell och 
handledare Tove Lindén visade kort företagets policy och demonstrerade kort en demo av den 
uppdaterade versionen av deras mjukvaruplattform intelligence2day; som vid tidpunkten skulle 
lanseras. De gick även i detalj igenom hur den nya versionen av intelligence2day var uppbyggd och jag 
fick en inblick i vilka ändringar och förbättringar som gjorts sedan den gamla versionen av 
programvaran tagits ur bruk.  
 
Ett dokument hade skapats där synpunkter på förändringar skrevs in och där programmerarna, 
testarna samt designerna sammanställde all information om vad som var justerat. På denna lista var 
möjligheten att kunna betala online med betalkort en hög prioritet, detta eftersom det tidigare endast 
gått att betala med pappersfaktura som Comintelli fysiskt skickat ut till kunden.  
 
 

8.1 Skisser och flödesschema 
Arbetet med prototypen började under den  andra  veckan.  Ja och Jesper satte oss ner och jag 
presenterade upplägget jag hade kommit fram till. Under detta möte kom vi fram till vilka områden 
samt fokusområden som vi skulle lägga mest kraft på under de kommande veckorna. Vi skissade ner de 
krav som Comintelli som beställare hade, och vad som skulle finnas med i prototypen. 33 

                                                 
32 Lundgren, K. (den 15 05 2016). E-handelsspecialist - Kodmyran. (A. Utas, Intervjuare) 
 
33 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla 
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Till en början kom vi fram till att det behövdes tre olika knappar på startsidan (se bilaga 4) Order, Free 
trial och Demo. Detta eftersom kunden skulle få möjlighet att prova på tjänsten gratis i 30 dagar, testa 
en nedbantad prova på-version och om så var fallet kunna köpa produkten direkt. Detta tänk fördes 
direkt över från den gamla modellen där betalning skedde via faktura. Vad som skulle visa sig senare 
var att tre knappar skulle bli två- detta för att undvika förvirring hos kunden. Demo-knappen fick därför 
tas bort.  
 
Comintelli säljer två tjänster- Professional och Enterprise. I det stora hela så är Professional anpassat 
för upp till 200 hundra användare och är det billigare alternativet, medans Enterprise är ”lyxversionen” 
som kan hantera 200 + användare, samt innehåller en del andra funktioner.  
Webbsidan intelligence2day.com fokuserar främst på Professional-versionen och det är till det 
köpformuläret man kommer om man trycker på knappen ”Buy”. För att skaffa Enterprise är det tänkt 
att man ska ha kört Professional ett tag för att förstå helheten. Därför så kom Enterprise endast att ha 
en demo-knapp och inte Order-knappen. Vill man skaffa Enterprise som kund kommer betalningen 
fortfarande ske via faktura i det här fallet, eftersom är säljprocessen är annorlunda och sker genom 
personliga samtal med Comintellis säljare.  

En tidig kravskiss från Comintelli. 
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Under ett senare möte tog Jesper upp att han blev väldigt inspirerad av pipedrive.com’s34 (se bild) 
metod för test av deras tjänst, och ville gärna se något liknande i Comintellis fall när man tryckte på 
”Try”-knappen, mycket på grund av enkelheten.  

 
Jespers krav i inledningsfasen av projektet- tre knappar på intelligence2day startsida: 
 

- Free trial (som kan ha en länk till Payment om man vill köpa direkt) 

 

- Payment (Måste hållas separat , blir svårt att få folk att testa annars) Med options faktura 

(kvartalsvis) eller credit card (Visa/Mastercard) 

- Demo (för både Professional och Enterprise) 

Jag fick i uppgift att skapa ett flödesschema där man enkelt kunde se vad som skedde beroende på 
vilken sida man var inne på och vilka åtgärder man utförde. (Se bilaga 3) Flödesschemat ändrade 
utformning några gånger under tiden och landade på resultatet som finns i bilagan.  Lo-Fi wireframes 
och flödesscheman för alla delar skissades ner på papper för att få en bättre överblick. (Se bilaga 1) I och 
med detta gjordes även ett visuellt styrdokument som användes vid den senare avstämningen. Flera 
möten hölls med handledaren där många idéer bollades fram och tillbaka och skisser visades. I 
efterhand kom vi fram till att vi ville göra det så simpelt som möjligt, detta för att undvika förvirring 
hos kunden. Lite efterforskning gjordes och en modell som sågs som bra inspiration var här åter igen 
pipedrive.com med deras ”prova på” och prenumerations-metod. Jag tog därför mycket inspiration 
från dem och la även in ett gränssnitt med flikar där kunden kunde se i vilken del i köpprocessen han 
eller hon befann sig i. (Se bilaga 6-7) Vi märkte att mindre men pedagogiska moment gjorde så att vi på 
ett smidigare sätt kunde guida användaren framåt, less is more-tänket tillämpades därför här. 

När valet av betalplattform kom på tal landade det som sagt på två olika företag som tillhandahöll 
denna av tjänst- Dibs och Payex. Ett av kraven var att Comintelli skulle kunna ta emot 
abonnemangsbetalningar, dvs att pengar skulle kunna dras månadsvis från kunden. För att 
abonnemangsbetalning ska fungera krävs ett speciellt godkännande från en  inlösande bank.35 En 

                                                 
34 Utas, Andre. (2016) . Bildkälla, http://www.pipedrive.com [Hämtad: 2016-04-21] 
35 PayEx. (den 20 04 2016). E-handel - En guide . Hämtat från http://payex.se/tjanster/e-handel/ 

Inspiration till demo. 
Figur 10 
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inlösare är i likhet med en kortutgivare, en bank som är medlem i samma varumärkesbolag. Inlösaren 
har avtal med säljföretag att betala ut pengar genomförda med kredit eller kontokort som omfattas av 
avtalet. Godkännandet är gratis men inlösaren ställer några krav på din webbsida:  
 
Information om proceduren ska stå med i handelsvillkoren för förändring och förnyelse av eventuella 
kortnummer. Det ska även ingå information om hur och hur ofta kunden har tillgång till 
kvittoinformation. Kunden är förbjuden av lag att koppla sig till ett abonnemangsavtal om inte 
handelsvillkoren tillkännagivits och accepteras. 
 
När det kommer till att hantera och konfigurera abonnemangsbetalningar blir det dock lite mer 
komplicerat. Att använda sig av ett integrerat API på din webbplats blir oftast snyggas och du får även 
kontroll över alla steg i processen. Du sköter det mesta själv och du kan bestämma när och hur du vill 
debitera ett kort, samt hur stort beloppet ska vara beroende på tillfället. Att använda sig av ett API 
eller (Appication programming interface) gör att du kan integrera betalningsfönster i designen på din 
webbsida och göra upplevelsen mer enhetlig. Nackdelen är som sagt att det krävs en hel del arbete 
bakom för att få det att fungera. Du kan också hantera det hela genom ett administrationsprogram 
som betalplattformen du valt förser dig med. Här skapar du en plan som bestämmer när och hur 
mycket som ska debiteras från de kort som är registrerade till planen. Du registrerar därefter din kunds 
kort till en eller flera abonnemangsplaner. Betalplattformen sköter sedan processen åt dig och du kan 
ändra inställningarna för dina planer genom administrationsgränssnittet. 36 
 
Efter en ganska lång process med dialoger fram och tillbaka hos både plattformsleverantören Dibs och 
PayEx, kom vi fram till att det helt enkelt var för mycket arbete att för mig med mina kunskaper lyckas 
föra in betallösningen så att den fungerade på den slutgiltiga webbsidan. Beslutet landade därför i att 
skicka min prototyp och en kravlista (se bilaga 14) till olika designbyråer, och då främst byrån som 
designat Comintellis nya webbsida, för att se om det gick att lösa. De skulle därefter skicka ut en offert.  

 

8.2 Skapandeprocessen steg för steg 
Eftersom Comintelli var måna om att få en så demonstrativ prototyp som möjligt, försökte jag lösa 
detta genom att designa material som både var estetiskt tilltalande men också lätt att förändra om så 
krävdes. Jag använde mig därför av prototypverktyget Axure RP som är ett program som ger UX-
designers och företag ett interaktivt verktyg för att utforma och dela interaktiva prototyper.37 
 
Då jag sedan tidigare har arbetat i Axure under projekt som varit kopplade till min utbildning, kunde 
jag relativt snabbt föra över mina Lo-Fi skisser från papper till en mer avancerad prototyp i 
programmet. Fördelen med att jobba med nya projekt såhär var att jag under processens gång lärde 
mig en hel del nya knep som gjorde skapandet enklare. Exempel på detta var att implementera nya 
funktioner i Axure RP som jag inte hade koll på i början av examensarbetet. Mitt mål var att föra över 
det tidigare beställningsformuläret, som fanns att ladda ner som pdf-fil, och föra in det i min prototyp 
och dela in alla beställningsmoment i fyra olika steg under fyra olika flikar. (se bilaga 6-7) Beroende på 
om användaren tryckte på ”Try” eller ”Buy” länkades denne vidare i prototypen. Jag la även till en 

                                                 
36 Abbonemangsbetalningar. (den 02 April 2016). Hämtat från Epay: http://www.epay.se/tillval-foer-

betalningsloesning/abonnemangsbetalningar.asp 
 
37 Axure. (den 01 05 2016). Hämtat från About Axure: http://www.axure.com/company 
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funktion för att kunna se vad priset landade på beroende på vilken valuta man valde att använda sig 
av.  
 
Axure själva kallar sitt program för ett wireframe, prototyp, flowchart och dokumentationshjälpmedel . 
Programmet används främst för att skapa stiliserade diagram, lägga till interaktivitet och anteckningar 
på schematiska figurer, skapa designelement och publicera färdiga designmallar i HTML-kod, för 
visning via webbläsaren. Axure RP’s gränssnitt är uppbyggt av sidor där du kan lägga in element 
beroende på vad det är du vill visa. Till exempel kan du lägga in en meny eller algoritm som länkar 
användaren vidare till en annan ”sida” i prototypen.38 
 
Som grundmaterial fick jag tillgång till designdokument av Comintellis nya webbdesign som under den 
här tiden var i lanseringsstadiet. Jag kunde i dessa förändra det jag ville genom programmen Adobe 
Illustrator och Adobe Photoshop, men också lägg till nya funktioner. Här använde jag mig av 
Comintellis grafiska profil för att hålla en genomgående layout och design som fungerade bra i samspel 
med deras vision. Till exempel användes typsnittet Roboto, eftersom det är typsnittet som används 
genomgående av Comintelli på deras webbsida. 
 
 Allt som redigerades lades senare in i Axure RP där olika funktioner implementerades för att sidbyten 
och animationer skulle fungera när prototypen gavs ut till testanvändarna. Totalt blev det ungefär 10 
olika sidor som jag designade. Processen fungerade så att jag tog gamla designdokument från 
Comintellis bokningssida (se bilaga 4) och använde dessa tillgångar för att lägga till och ändra designen i 
prototypen. Jag lade till knappar, ändrade text, banners och andra designelement för att prototypen 
skulle likna visionen av tjänsten jag visualiserade mig; men även den bild av produkten som mina 
beställare förväntade sig. Fördelen med Axure RP som ett prototypverktyg, är att du kan ladda upp 
prototyper online där alla funktioner fungerar precis som om tjänsten skulle vara live, på nätet. Alla 
åtgärder som användaren utför, skickas till Axures servrar för validering och ger tillbaka ett realistiskt 
resultat. På detta sätt kunde jag skicka en URL-länk till de användare som jag ville skulle testa 
prototypens funktioner - det enda som krävdes var att de hade en fungerande internetuppkoppling.  
 

8.3 Användartester 
För att testa min prototyp och följa upp vad som fungerat bra samt dåligt, utförde jag en metod som 
kallas den Heuristiska metoden. Den Heuristiska metoden är en användbarhetsdisciplin som används 
för att få en utvärdering av användbarhetsproblemen i en tjänst och / eller produkt. Det huvudsakliga 
målet med metoden är att identifiera möjliga problem som hänger ihop med utformningen av 
användargränssnitt och designlösningar.  

Forskaren Jakob Nielsen39 har definierat och utvecklat denna metod- och har under flera år lärt ut dess 
metoder. Heuristiska utvärderingar är en av de mest informella metoderna inom analysen av människa 
och datorinteraktion och har används flitigt fram tills idag. Det krävs dock att några krav ställs på 
metoden för att analysresultaten ska stämma in med verkligheten i den mån det går: 

                                                 
38 Axure. (den 15 Augusti 2016). Basics. Hämtat från Axure: https://www.axure.com/support/training/core/1-basics 

 
39 Nielsen, J. (1994). Heuristic Evaluation, Usability Inspection Methods. New York, NY: John Wiley & Sons.s.115 
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Status på systemet ska vara synligt för användaren, användaren ska själv kunna styra över det hon gör 
och ska kunna avbryta handlingar när som, systemet ska uttrycka sig på användarens språk, systemet 
ska vara standardiserat och konsekvent, användargränssnittet ska vara skapat så att användaren 
känner igen sig utan att behöva hjälp, det ska finnas flexibilitet och effektivitet, designen ska vara 
minimalistisk och estetiskt tilltalande, systemet ska förstå varför ett eventuellt fel har uppstått och det 
ska finnas tillgång till givande support och hjälp för användaren.  

Den Heuristiska utvärderingen låter testanvändaren ranka de olika kriterierna efter en skala på 0 till 4 
där 0 betyder att inga invändningar finns och 4 betyder att systemet i princip är obrukbart. 

Under min evaluering lät jag tre testpersoner utföra utvärderingen på Comintellis nya ordersystem 
som jag skapat en interaktiv prototyp av. De tre respondenterna hade alla erfarenhet av E-handel 
sedan tidigare, och jobbade dessutom med liknande branscher- där deras arbeten innefattade olika 
typer av gränssnittsdesign, MDI eller andra områden som på något sätt kunde kopplas till mitt projekt.  
På grund av att jag ansåg att de kunde navigera i liknande system utan större problem, passade dessa 
respondenter bra för mitt test. En annan anledning till att jag valde denna typ av testgrupp är att 
Comintellis kunder med en övervägande majoritet arbetar med komplexa system och lösningar och 
borde därför ha kunskapen om traditionell navigering på nätet sedan tidigare. Den Heuristiska 
metoden är dessutom en expertutvärdering och ska inte utföras på ”vanliga” användare, utan 
respondenterna ska ha bra kunskap om grundmetoden sedan tidigare. 
 

9. Resultat 
 
De resultat som kom fram av prototyptest och utvärdering var både positiva och negativa, vilket 
skapade en bra miljö för diskussion och förändring i projektets slutfas. (se bilaga 8-11) 

 I fallet med mina tre respondenter, så klagade alla tre på att det saknades en dedikerad knapp för att 
gå bakåt ett steg i processen eller för att kunna avbryta sina val helt. Ett annat problem som 
poängterades var att det i prototypen inte fanns några felmeddelanden inprogrammerade  som sa åt 
användaren om de gjort något fel. Att ställa en vettig diagnos som användare var även det svårt; 
mycket på grund av att användaren inte fick någon respons från programmet eller mjukvaran om vad 
felet var.  På det positiva spektrumet tyckte respondenterna bland annat att igenkänningsfaktorn hos 
gränssnittet jag skapat var stor. Designen var även den stilren och lättförståelig samt  att 
stegprocessen, där varje moment fick sin egen flik; fungerade och låg i nivå med de lösningar man 
kunde hitta hos liknande mjukvara.  
 

Såhär i efterhand när resultatet av projektet ska utvärderas, tycker jag att jag lyckades skapa så pass 
bra material och underlag för att Comintelli i alla fall skulle vara på god väg att kunna implementera en 
helt ny betallösning. Tyvärr så finns det vid tidpunkten för den här rapporten inget konkret resultat att 
visa upp förutom de prototyperna jag skapat, då processen att implementera kort -och onlinebetalning 
har fått läggas åt sidan i förmån för andra, mer prioriterade projekt. Med detta sagt så tycker jag att 
jag har lagt en bra grundstomme för att Comintelli och deras samarbetspartners ska ha lite mer ”kött 
på benen” för att kunna göra att projektet går från en prototyp till en realitet. 
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10. Personliga tankar och slutsats 
 

E-handel skapar nya möjligheter som öppna dörrar för dig som företag oavsett om ditt företag är stort  
eller litet. Efter att ha implementerat många av teorierna som jag tagit upp i rapporten i mitt projekt, 
som intervjun med Katrin på kodmyran; där hon trycker på att front-end och back-end är precis lika 
viktigt40, eller de komplexa frågor som Jonas Löwgren och Erik Stolteman41 tar upp när man hanterar 
en gränssnittsskiss, tycker jag att jag har kunnat få fram en fungerande produkt som jag dessutom fått 
bra konstruktiv kritik på genom alla mina användartester. Jag gav mig in i det här projektet med 
ambitionen att verkligen kunna tillföra något till företaget där jag utförde mitt examensarbete.  
 
Att implementera ett snygg och funktionsduglig E-handel på sin webbplats är ett projekt som jag 
personligen tycker man ska lägga ner mycket tid på- oavsett vad det är du har bestämt dig för att sälja 
online. Man ska göra mycket efterforskning för att verkligen komma fram till vad eller vilka system som 
fungerar för just den situation man befinner sig i. Tänk långsiktigt, och implementera inget endast för 
att ett annat företag du känner till använder sig av samma lösning; det är väldigt individuellt vad som 
fungerar och vad som inte gör det.  
 
Frågan man ska ställa sig sen är vilken väg man ska ta.  Ska du koda själv eller anställa ett företag som 
gör det mesta av jobbet åt dig? Ska du integrera betalningsfönstren i designen på din sida, eller ska 
kunden länkas externt? 
 
Arbetet med examensarbetet har mer eller mindre fungerat som jag hade föreställt mig. Jag visste 
redan i förväg att jag antagligen inte skulle ha kunskapen att själv implementera online-
betalningstjänsten på Comintellis webbplats. Handledaren har dock tillsammans med de övriga 
anställda på företaget varit väldigt hjälpsamma och givit mig god konstruktiv kritik under hela 
projektet. Det känns även som att arbetsuppgiften som jag antog mig haft någon form av betydelse för 
företaget i stort- detta mycket på grund av förnyelsefasen som företaget befann sig i under denna 
period. 
 
Eventuell så skulle lite mer förberedande analys varit på sin plats från min sida. Många gånger fick jag 
frågor från beställaren, där  jag inte kunde ge ett tillfredställande svar, eftersom jag inte var tillräckligt 
påläst. På så sätt är det bra att jag fick möjligheten att utföra detta arbete åt ett företag som jag 
verkligen kände behövde en spark i rätt riktning när det kom till sin försäljning på nätet. Det gav mig 
även en chans att visa min kreativa sida, samtidigt som jag själv styrde över min arbetsprocess och mitt 
arbetstempo. 

 

 
 

                                                 
40 Lundgren, K. (den 15 05 2016). E-handelsspecialist - Kodmyran. (A. Utas, Intervjuare) 
 
41 Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik – Materialet utan egenskaper. 
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12. Bilagor med förklaringar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Första LO-FI Wireframen av Start-page (01), Order-
page (02), Billing-page (03) & Review-order (04). 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Gammalt orderformulär 
till intelligence2day för 
Comintellis kunder. 
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Bilaga 3 

Flödesschema för Comintellis  
uttänkta onlinebetalningsystem. 
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Bilaga 4 Skärmdump av Hi-Fi protototyp 
(Startsida) 
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Bilaga 5 Skärmdump av Hi-Fi protototyp (Order free trial) 
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Bilaga 6 Dump av Hi-Fi protototyp (Vad händer om man trycker ”Try” eller ”Buy”, Steg 1 i betalningsprocess) 
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Bilaga 7 Skärmdump av Hi-Fi protototyp (Steg 2 till steg 4 i betalningsprocess) 
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HEURISTISK UTVÄRDERING AV:  
 
UTVÄRDERARENS NAMN:  
 

HEURISTIKER (NIELSEN) SKALA FÖR 
ALLVARLIGHETSGRAD (0 - 4) 

KOMMENTAR 

 
1. Synlig systemstatus 
Systemet ska alltid tillhandahålla användaren med 
information om vad som sker, genom att ge 
lämplig feedback. Det kan vara t.ex. information 
om “var användaren” befinner sig” och “var 
användaren har möjlighet att fortsätta”. 
 

1 
Det är mycket bra att man ser i 
filket steg man befinner sg 1-4. 
Kanske skulle en bakåtknapp vara 
bra istället för att man trycker på 
valt steg för att gå tillbaka. Tex att 
du trycker på step 2 när du är på 
step 4 för att ändra något. 

 
2. Matchning mellan systemet och 
omvärlden 
Systemet ska tala användarens språk. Begrepp och 
termer som användaren känner till. Information ska 
pressenteras på ett naturligt och logiskt sätt. 
 

2 

 
Ganska standardiserat språkbruk. 
Fullt förståeligt men finns 
självklart plats för förändringar. 

 
3. Användarkontroll och frihet 
Det ska finnas tydligt markerade “exit-funktioner” 
och det skall ges möjlighet till användaren att kunna 
ångra en vald handling. 
 

3 

Hur avbryter man? Stänger ner 
fönstret? 

 
4. Konsekvens & standard 
Genom att vara konsistent med språkbruk och 
använda konventioner och standards, behöver inte 
användaren fundera över om vissa ord, situationer 
och handlingar betyder detsamma. Ett exempel är 
att en lank och den sida användaren kommer till 
ska vara språkrelaterade med varandra. 
 

3 

 
Stabila designval. Följer ett 
mönster som de flesta borde 
känna igen. Set up a short meeting 
with a intelligence2day 
representative, vad betyder detta 
och när sätts detta upp? Varför 
kan man inte betala med PayPal? 
 

 
5. Felprevention 
Ett systems design skall förebygga att fel 
överhuvudtaget inträffar. Om fel inträffar bör det 
finnas väl designade felmeddelande. 
 

3 

 
Inga felmeddelanden 
programmerade i testversionen. 

   

 
6. Igenkänning istället för kom-ihåg 
Genom att göra object, handlingsmöjligheter 
och alternative synliga när de kan komma till 
användning, behöver inte användaren 
memorera information från olika delar av 
systemet. Ett exempel är tydliga rubriker och 
beskrivande länkar (liknar heuristic nr.1) 
 

1 

Till mesta del tydliga länkar. Bra 
att ”View master subscription 
agreement-knappen följer med 
under alla steg. 

 
7. Flexibilitet och effektivitet i 
användning 
Systemet skall kunna anpassas till användaren, 
beroende på om det handlar om en erfaren- 

2 

 
Flexibelt, följer ett traditionellt 
mönster med förhållandevis enkla 
instruktioner om man är i 
branschen. Folk kanske inte vet 
vad master supscription 

Intelligence2day.com/order 

Arvid Schultz 

Bilaga 8 

Heuristisk utvärdering 
A. Schultz (Ux/Ui 
designer Comintelli) 
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respektive oerfaren användare. Exempelvis att 
det finns tillgång till kortkommandon, 
instruktioner et cetera. 
 

agreement betyder och varför det 
måste fyllas i, det amma gäller 
Monotoring Map. Kanske borde 
ha en ”Whats this-knapp” 

 
8. Estetisk & minimalistisk design 
Designen skall vara minimalistisk. Irrelevant 
information skall tas bort, eftersom den 
minskar synligheten för den relevanta 
informationen. 
 

0 

Hela den grafiska profilen är 
snygg och betalningsdelen smälter 
in bra i den. Gillar att man valt sig 
av endast två dominerande färger, 
vitt och lila. 

 
9. Hjälp användare känna igen, 
diagnostisera och komma tillbaka från 
fel 
Felmeddelanden skall vara i naturligt språk (ej 
kod) och precisera problemet, samt ge förslag 
på en lösning. 
 

3 

 
Felmeddelande finns inte med i 
prototyp. Dock kan man på 
intelligence2days huvudsida välja 
contact. Oklart vilken support 
man kan få då. 

 
10. Hjälp & dokumentation 
Det skall finnas möjlighet för användaren att 
använda en hjälp-funktion. Den bör vara 
sökbar, fokusera på användarens uppgifter, ge 
stegvisa instruktioner och inte vara alltför stor. 
 

4 

 
Hjälpavsnitt finns inte i prototyp. 

 
HEURISTISK UTVÄRDERING AV:  
 
UTVÄRDERARENS NAMN:  
 

HEURISTIKER (NIELSEN) SKALA FÖR 
ALLVARLIGHETSGRAD (0 - 4) 

KOMMENTAR 

 
1. Synlig systemstatus 
Systemet ska alltid tillhandahålla användaren med 
information om vad som sker, genom att ge 
lämplig feedback. Det kan vara t.ex. information 
om “var användaren” befinner sig” och “var 
användaren har möjlighet att fortsätta”. 
 

0 
Eftersom processen då man har 
valt att trycka på ”TRY” eller 
”BUY” följer ett ganska 
standardiserat mönster är det inga 
större problem att förstå 
informationen.  

 
2. Matchning mellan systemet och 
omvärlden 
Systemet ska tala användarens språk. Begrepp och 
termer som användaren känner till. Information 
ska presenteras på ett naturligt och logiskt sätt. 
 

2 

 
Språket är engelska, vilket fungerar. 
Dock skulle jag vilja se fler 
språkval i den färdiga versionen, 

 
3. Användarkontroll och frihet 
Det ska finnas tydligt markerade “exit-funktioner” 
och det skall ges möjlighet till användaren att 
kunna ångra en vald handling. 
 

2 

Att avbryta är inga problem. En 
tillbakaknapp eller avbrytknapp 
hade dock förenklat. Fixa! 

Intelligence2day.com/order 

Rania Botani 

Bilaga 9 
Heuristisk utvärdering 
R. Botani (Front end 
designer Comintelli) 
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4. Konsekvens & standard 
Genom att vara konsistent med språkbruk och 
använda konventioner och standards, behöver inte 
användaren fundera över om vissa ord, situationer 
och handlingar betyder detsamma. Ett exempel är 
att en lank och den sida användaren kommer till 
ska vara språkrelaterade med varandra. 
 

2 

 
Process i flera etapper som leder 
användaren. Bra design. Att låta 
kunden göra fler val hade kanske 
föredragits dock. Registrering osv 
 

 
5. Felprevention 
Ett systems design skall förebygga att fel 
överhuvudtaget inträffar. Om fel inträffar bör det 
finnas väldesignade felmeddelande. 
 

4 

 
Hitta inga felmeddelanden alls 

   

 
6. Igenkänning istället för kom-ihåg 
Genom att göra object, handlingsmöjligheter 
och alternative synliga när de kan komma till 
användning, behöver inte användaren 
memorera information från olika delar av 
systemet. Ett exempel är tydliga rubriker och 
beskrivande länkar (liknar heuristic nr.1) 
 

1 

Inte jättemycket att memorera då 
varje steg är relativt kort och 
känns, logiskt. 

 
7. Flexibilitet och effektivitet i 
användning 
Systemet skall kunna anpassas till användaren, 
beroende på om det handlar om en erfaren- 
respektive oerfaren användare. Exempelvis att 
det finns tillgång till kortkommandon, 
instruktioner et cetera. 
 

1 

 
Systemet är anpassat för kunder i 
alla kategorier och borde inte vara 
svårt för en oerfaren användare att 
gå igenom.   

 
8. Estetisk & minimalistisk design 
Designen skall vara minimalistisk. Irrelevant 
information skall tas bort, eftersom den 
minskar synligheten för den relevanta 
informationen. 
 

1 

Snyggt design och layout som 
passar företagets sida bra. 

 
9. Hjälp användare känna igen, 
diagnostisera och komma tillbaka från 
fel 
Felmeddelanden skall vara i naturligt språk (ej 
kod) och precisera problemet, samt ge förslag 
på en lösning. 
 

3 

 
Vissa moment skulle ev. behövas 
förklaras tydligare. Om jag bara vill 
testa produkten, ska jag trycka på 
”try” då? 

 
10. Hjälp & documentation 
Det skall finnas möjlighet för användaren att 
använda en hjälp-funktion. Den bör vara 
sökbar, fokusera på användarens uppgifter, ge 
stegvisa instruktioner och inte vara alltför stor. 
 

4 

 
Hitta inget hjälpavsnitt alls? 
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HEURISTISK UTVÄRDERING AV:  
 
UTVÄRDERARENS NAMN:  

 
HEURISTIKER (NIELSEN) SKALA FÖR 

ALLVARLIGHETSGRAD (0 - 4) 
KOMMENTAR 

 
1. Synlig systemstatus 
Systemet ska alltid tillhandahålla användaren med 
information om vad som sker, genom att ge 
lämplig feedback. Det kan vara t.ex. information 
om “var användaren” befinner sig” och “var 
användaren har möjlighet att fortsätta”. 
 

0 
Man ser tydligt i vilket steg man 
befinner sig i köpprocessen. Detta 
på grund av att den flik man är på 
är framhävd. 

 
2. Matchning mellan systemet och 
omvärlden 
Systemet ska tala användarens språk. Begrepp och 
termer som användaren känner till. Information ska 
presenteras på ett naturligt och logiskt sätt. 
 

2 

 
Allt är på lättförståelig engelska, 
och att man kan omvandla priset 
är en stor fördel. Dock skulle lite 
mer valmöjligheter för språkval 
vara bra. 

 
3. Användarkontroll och frihet 
Det ska finnas tydligt markerade “exit-funktioner” 
och det skall ges möjlighet till användaren att kunna 
ångra en vald handling. 
 

0 

Man kan avbryta närsomhelst 
genom att inte trycka på 
”Continue” och fortsätta 
processen. På sista sidan innan 
man skickar iväg betalningen kan 
man också avbryta. 

 
4. Konsekvens & standard 
Genom att vara konsisten med språkbruk och 
använda konventioner och standards, behöver inte 
användaren fundera över om vissa ord, situationer 
och handlingar betyder detsamma. Ett exempel är 
att en lank och den sida användaren kommer till 
ska vara språkrelaterade med varandra. 
 

1 

 
I stort sätt samma layout används 
genom hela procesen, vilket är 
bra. Det ända är när man länkas 
till betalprovidern, designen 
ändras. Ett integrerat API kanske 
hade varit att föredra för att 
behålla kontinuitet. 
 

 
5. Felprevention 
Ett systems design skall förebygga att fel 
överhuvudtaget inträffar. Om fel inträffar bör det 
finnas väldesignade felmeddelande. 
 3 

 
Tyvärr finns det inga 
felmeddelanden programmerade i 
prototypen så svårt att bedöma 
vad som händer om man slår in 
fel. Kanske borde implementeras? 

 
 

  

 
6. Igenkänning istället för kom-ihåg 
Genom att göra object, handlingsmöjligheter 
och alternative synliga när de kan komma till 
användning, behöver inte användaren 
memorera information från olika delar av 
systemet. Ett exempel är tydliga rubriker och 
beskrivande länkar (liknar heuristic nr.1) 
 

0 

 
Igenkänning fungerar då det följer 
ett tydligt mönster med fyra olika 
steg. 

Intelligence2day.com/order 

Anton Andersson 
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Heuristisk utvärdering 
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7. Flexibilitet och effektivitet i 
användning 
Systemet skall kunna anpassas till användaren, 
beroende på om det handlar om en erfaren- 
respektive oerfaren användare. Exempelvis att 
det finns tillgång till kortkommandon, 
instruktioner et cetera. 
 

0 

 
Tycker stegen är lätta att förstå 
och det är svårt att inte räkna ut 
vad som ska göras.   

 
8. Estetisk & minimalistisk design 
Designen skall vara minimalistisk. Irrelevant 
information skall tas bort, eftersom den 
minskar synligheten för den relevanta 
informationen. 
 

0 

 
Snygg och stilren design. 

 
9. Hjälp användare känna igen, 
diagnostisera och komma tillbaka från 
fel 
Felmeddelanden skall vara i naturligt språk (ej 
kod) och precisera problemet, samt ge förslag 
på en lösning. 
 

3 

 
Man kan se supscription 
agreement på alla sidor genom att 
trycka på en länk vilket är bra. 
Dock är det svårt att diagnostisera. 

 
10. Hjälp & documentation 
Det skall finnas möjlighet för användaren att 
använda en hjälp-funktion. Den bör vara 
sökbar, fokusera på användarens uppgifter, ge 
stegvisa instruktioner och inte vara alltför stor. 
 

3 

 
Eftersom inget hjälpavsnitt finns 
att tillgå blir det svårt att bedöma 
denna sektion. Borde dock läggas 
till på varje sida. Frågan är om det 
behövs. 
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HEURISTISK KARTA AV:  
 

HEURISTIKER 0 1 2 3 4 
 

1. Synlig systemstatus 
 

     

     

     

     

     

2. Matchning mellan systemet och omvärlden 
 

     

     

     

     

     

3. Användarkontroll och frihet 
 

     

     

     

     

     

4. Konsekvens & standard 
 

     

     

     

     

     

5. Felprevention 
 

     

     

     

     

     

6. Igenkänning istället för kom-ihåg 
 

     

     

     

     

     

7. Flexibilitet och effektivitet i användning 
 

     

     

     

     

     

8. Estetisk & minimalistisk design 
 

     

     

     

     

     

9. Hjälp användare känna igen, diagnostisera och komma tillbaka från fel 
 

     

     

     

     

     

10. Hjälp & documentation 
 

     

     

     

     

     

 

 
  

Intelligence2day.com/order 

Bilaga 11 Heuristisk utvärdering (sammanställning) 
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Kravspecifikation till kortbetalningar för Intelligence2day® 

Professional 
 

Bakgrund 
Comintelli 
Comintelli är ett svenskt IT företag som grundades 1999 som en avknoppning från Ericsson och har 

huvudkontor i Kista i Stockholm.  

 

Cominetlli levererar IT verktyg som hjälper kunder hantera sina informationstillgångar smartare och 

mer strukturerat.  

 

Tiotusentals användare över hela världen förlitar sig på Comintelli’s plattformar för:  

● Competitive Intelligence 

● Knowledge Management 

 

Intelligence2day® 
Den mångfaldigt prisbelönta programvaran  Intelligence2day®  automatiserar: 

● Aggregering av både intern och extern information 

● Klassificering av informationen i taxonomier 

● Fulltextsökning av dokument  

● Analys av trender och mönster 

● Leverans av informationen, i ett relevant format, till rätt användare 

 

Kravställning 
Comintelli vill möjliggöra kortbetalningar online för kunder av programvaran Intelligence2day® 

Professional.  

 

Webbplatsen för programvaran Intelligence2day® är en Wordpress-site och har idag ett formulär på 

www.intelligence2day.com/buy som kunden fyller i och avgiften faktureras därefter.  

 

Comintelli är bankkunder hos SEB som erbjuder inlösenavtal via Bambora (Euroline) 

www.bambora.com som använder sig av ePay som betalningslösning för att möjliggöra kortbetalningar 

online. Om konto behöver öppnas på ePay, kan Comintelli tillhandahålla allt nödvändigt för att starta 

tjänsten. 

 

ePay som nämns ovan behöver integreras på webbplatsen för Intelligence2day®. Mer exakt så ska 

kortbetalningarna utföras från www.intelligence2day.com/buy  

 

Integrering av ePay 
 

● Betalfönstret 

● Fraud Fighter 

● API/Webservices 

● Abonnemangsbetalningar 

 

Bilaga 12 Kravspec som skickades ut till webbdesign-byråer som Comintelli sammarbetade med. 

http://www.intelligence2day.com/buy
http://www.bambora.com/
http://www.intelligence2day.com/buy
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För att läsa mer ingående om integrationen på ePays webbplats klicka här! 
 

 

Skall-krav 
Kunden skall kunna fylla i beställning av antal användare för Intelligence2day® Professional samt antal 

batches RSS Feeds. Totalsumman skall uträknas per automatik beroende på det antal som fylls i samt 

vilken valuta som valts. 

 

Kunden skall kunna fylla i kontaktuppgifter i formuläret och klicka sig till nästa steg som visar en 

översikt samt en knapp för betala som sedan öppnar ett betalningsfönster. 

 

Utländska kort ska fungera då Intelligence2day®-användare finns världen över. 

 

Efter betalningsstegen skall kunden komma tillbaka till en bekräftelsesida på 

www.intelligence2day.com med Tackmeddelande och sammanställning av beställningen.  

 

Mailbekräftelse skall skickas till kunden. 

 

Processen skall ske i fem steg: 
 

1. Antalet användare / RSS Feeds (Kund ser uträkning på vad slutsumman kommer bli) 

2. Formulär för Kunduppgifter/Kontaktuppgifter 

3. Översikt av kundinformation samt vad kunden ska betala, med betalknapp som går till 

betallösningsmodulen.  

4. Betalfönster där kunden knappar in kortuppgifter. 

5. Kund länkas tillbaka till bekräftelsesidan på www.intelligence2day.com  

 

 

http://tech.epay.dk/se/integration
http://www.intelligence2day.com/
http://www.intelligence2day.com/

