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Sammanfattning 
 

Annonseringstjänster på nätet finns idag för alla möjliga ändamål. På grund av detta ökar 

även bedrägerier och annonser med tvivelaktigt innehåll, för att undvika att sådana annonser 

publiceras är det viktigt att annonseringsföretagen granskar sina annonser innan dem 

publiceras.  

 

Detta examensarbete har utförts på ett annonseringsföretag som behandlar jobbannonser. 

Företaget är stationerat någonstans i Europa. 

 

Eftersom annonserna granskas av ett externt företag vars tjänster annonseringsföretaget hyr in 

så är tanken med examensarbetet att skapa en förståelse för hur arbetsprocessen fungerar på 

granskningsföretaget samt identifiera vad som kan förbättras med det granskningsverktyg 

som används för att granska annonser idag. 

 

Detta har utförts genom kontextuella intervjuer på plats hos granskningsföretaget. Resultatet 

av dessa har sedan visualiserats i fem olika arbetsmodeller: (flödesmodellen), 

(sekvensmodellen), (artefaktmodellen), (den kulturella modellen) samt (den fysiska modellen) 

Beyer och Holtzblatt (1998). Tanken med dessa modeller är att de ska agera som en grund 

när nya designbeslut fattas och bidra med en förståelse för hur arbetet fungerar hos 

granskningsföretaget. 

Rapporten kommer för övrigt presentera en del designförslag som framkommit av de fakta 

som finns i arbetsmodellerna vilka kan förbättra den nuvarande lösningen. 

 

All information i denna rapport är tänkt att fungera som ett stöd för annonseringsföretaget när 

dem designar nya lösningar som rör granskningen av jobbannonser. 

 

Nyckelord: 
Kontextuell design, kontextuella intervjuer, arbetsmodeller, konsolidering. 
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Abstract 
Advertising Services on the Internet today are available for all kinds of purposes. Because of 

this it also increases fraud and ads with questionable content, to avoid that such 

advertisements are published, it is important that the advertising companies review their ads 

before they are published. 

 

This thesis has been carried out in an advertising company, dealing with job offers. The 

company is stationed somewhere in Europe. 

 

The ads are scrutinized by an external company whose the services advertising firm hires, the 

idea of the thesis is to create an understanding of how the work works on the audit firm, and 

to identify what can be improved with the assessment tools used to examine the ads today. 

 

This has been done through contextual interviews on-site at the audit firm. The results of 

these has then been visualized in five different work models: (flow model), (sequence 

model), (artifact model), (the cultural model) and (the physical model), Beyer and Holtzblatt 

(1998). The idea behind these models is that they should act as a basis for new design 

decisions and contribute to an understanding of how the work of the audit firm is done. 

The report will also present some design proposals that emerged from the facts found in the 

work models, which can improve the current solution. 

 

All information in this report is intended to act as a support for the advertising company when 

they are designing new solutions related to the review of job announcements. 

 

 
Keywords:  
Contextual design, contextual inquiry, work-models, consolidation. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
 

Mitt examensarbete genomfördes externt på ett företag som bland annat har en 

jobbannonseringstjänst på webben. Tjänsten är till för företag som söker ny personal. För de 

företag som vill publicera en annons finns tre olika sätt att göra det på. Annonserna kan 

antingen läggas in manuellt via hemsidan eller genom att skapa ett konto hos 

annonseringsföretaget, det tredje alternativet är att annonsen publiceras automatiskt genom 

att företagets egna rekryteringssystem hämtas ner och laddas upp. Det sistnämnda gäller 

främst för rekryteringsföretag som har många annonser. 

 

Innan dessa jobbannonser kan läggs upp på annonseringsföretagets hemsida ska de granskas. 

De som arbetar med att granska annonserna är ett externt företag vars tjänster 

annonseringsföretaget hyr in. De som arbetar med annonsgranskningen (de s.k. agenterna) är 

stationerade på en annan ort än annonseringsföretaget.  

Agenterna som jobbar med detta behöver identifiera att annonsen verkligen är en jobbannons, 

att den inte innehåller otillåtna ord, kontrollera att företaget som vill lägga upp annonsen 

faktiskt existerar genom att stämma av organisationsnumret ett cetera. Agenterna ska helt 

enkelt stämma av att annonsen är helt korrekt innan den i slutskedet publiceras på 

annonseringsföretagets hemsida. 

 

Min uppgift var att ta fram en rapport till annonseringsföretaget som ska fungera som stöd för 

att ta fram förbättringar för hur man kan effektivisera och underlätta för de som arbetar med 

att granska annonserna innan de läggs upp på hemsidan samt ge annonseringsföretaget en 

bredare förståelse för hur det fungerar på granskningsföretaget.  

För att ta reda på detta gjordes ett besök på granskningsföretaget och hos agenterna som 

arbetar med att granska annonserna. 

 

Efter litteraturstudier blev det tydligt att kontextuell design var den metod som visade sig bäst 

lämpad för detta projekt. Detta för att jag ville skapa mig en förståelse för hur det fungerade 

på granskningsföretaget, hur själva arbetsprocessen gick till, hur en annons granskas, vilka 
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problem som fanns och hur de kunde förbättras? Därför passade kontextuell design väldigt 

bra då den innebär att man fokuserar på själva användarna och genom dem kan skapa sig en 

förståelse för hur de utför sitt arbete och hur det fungerar. På så vis kan man senare använda 

den informationen för att se vilka förbättringar som kan göras.  

Examensarbetet kommer därför att utgå ifrån Beyer och Holtzblatt (1998) och deras metod 

”kontextuell design”.  

 

1.2 Syfte 
 

-‐ Rapportens huvudsyfte är att främst fungera som en grund för annonseringsföretaget 

till att få en bredare förståelse för hur arbetet hos granskningsföretaget fungerar. 

Rapporten kommer dessutom ge en del lösningsförslag på hur eventuella problem kan 

lösas.  

 

1.3 Målgrupp 
 

Målgruppen är agenterna som använder granskningssidan för att granska annonserna men 

även annonseringsföretaget eftersom de önskar att kvalitén på de granskade annonserna ökar 

samt att det i takt med att tjänsten bli populärare och användningen av denna ökar kunna 

effektivisera agenternas arbete.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Projektet kommer att fokusera på själva granskningssidan, agenternas arbete med att granska 

annonser och själva helheten hur det fungerar på arbetsplatsen. Det kommer inte innefatta 

några ingående förbättringsförslag för själva supportdelen (kund-support), som även den är 

en central del i agenternas dagliga arbete och något som i framtiden kan komma att kräva 

förbättringar. Rapporten kommer enbart att syfta till att skapa en större förståelse och 

kunskap för hur det fungerar på företaget där annonserna granskas samt hur agenterna arbetar 

med att granska annonser. Identifiera eventuella problem med granskningen idag för att sedan 

kunna använda den informationen till framtida förbättringar. Projektet kommer även till viss 



Sabina	  Åberg	   	   	  
Examensrapport	   Institutionen	  för	  kommunikation,	  medier	  och	  IT	  
IMD09,	  VT12	   	   	  	  	  Södertörns	  Högskola	  
	  

	   8	  

del gå in på hur granskningssidan kan förbättras rent designmässigt samt hur man kan 

förbättra och underlätta agenternas arbete. 

1.5 Rapportens disposition 
 

Rapporten kommer inledningsvis ta upp teorier relevanta för examensrapporten för att sedan 

gå vidare till hur arbetet genomfördes och planerades. Slutligen kommer en beskrivande del 

med själva resultatet presenteras samt en genomgång av metodologiska aspekter. 

 

2 Kontextuell design 

 

Kontextuell design handlar främst om att lägga fokus på användarna och inte på själva 

tekniken. Det bygger på att man genom olika metoder (se Figur 1) lär sig om användarna 

samt skapar sig en helhetsbild över själva arbetsprocessen, organisationen och det system 

som är tänkt att förbättras. En viktig punkt är att man använder användarnas erfarenheter och 

helhetssyn. Utförandet sker enligt Beyer och Holtzblatt (1998) olika steg:  

 

Kontextuell design modell: 

Figur 1 

visar de olika stegen i kontextuell design (Modell inspirerad av Holtzblatt (2011)). 
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Metoden bygger även enligt (Beyer & Holtzblatt, 1998) på fyra hörnstenar;  

(1) Man ska vara på plats hos användarna och se deras arbete med egna ögon.  

(2) Det ska ske ett samarbete mellan intervjupersonen och intervjuaren (utifrån en 

mästar/lärling relation där intervjupersonen lär intervjuaren).  

(3) Samarbete mellan intervjuaren och intervjupersonen, (bra design tas fram tillsammans 

med användaren).  

(4) Då man i kontextuella intervjuer inte kan veta i förväg vad som behöver fokuseras på så 

är det viktigt att vara flexibel. 

 

Vad är kontextuell design?  

 

Den kontextuella design metoden inleds med kontextuella intervjuer. Det innebär att man 

besöker platsen där arbetet sker och låter användaren visa hur han arbetar och löser sina 

uppgifter samtidigt som den som intervjuar ber användaren att förklara oklarheter och 

problem i takt med att de dyker upp. Det ska fungera som en mästar/lärlingsrelation där den 

intervjuade är mästaren som ska lära intervjuaren. 

 

Beyer och Hotzblatt (1998) menar även att det räcker med ett fåtal intervjupersoner. Antalet 

beror på hur tajt fokus man har, men i genomsnitt bör man intervjua mellan sex till tio 

personer. Nielsen (2000) styrker detta men han anger ett lägre antal intervjupersoner, han 

menar att det räcker med tre till fem stycken då man oftast får in mest information utifrån den 

första observationen, andra observationen ger samma data plus lite nya infallsvinklar medan 

tredje observationen oftast inte resulterar i så mycket ny information och därför kan det räcka 

med endast tre observationer totalt. Detta är något man får känna efter i sitt eget projekt, hur 

många personer som räcker är nog ganska individuellt. I detta examensarbete gjordes tre 

observationer vilket var lagom då det precis som i Nielsen (2000) påstående inte kom in så 

mycket ny information efter den tredje observationen.  

 

När man har fått förståelse och den information som behövs utifrån de kontextuella 

intervjuerna för man över dem i fem arbetsmodeller. Flödesmodellen, sekvensmodellen, 

artefaktmodellen, den kulturella modellen samt den fysiska modellen. (Dessa modeller ger 
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enligt Beyer och Holtzblatt (1998) en komplett visuell beskrivning av användarens arbetssätt 

men ur olika perspektiv) 

 

De fem arbetsmodellerna: 

 

Flödesmodellen:  

Visar själva arbetsflödet, vilka arbetsuppgifter respektive grupp har samt vilken 

kommunikation som behövs dem emellan för att kunna utföra arbetet. 

 

Sekvensmodellen: 

Visar i viken ordning en arbetsuppgift löses. 

 

Artefaktmodellen: 

Visar hur själva sidan fungerar och används av användarna. 

 

Kulturella modellen: 

Visar vilken kultur som råder på arbetsplatsen samt vilka regler och värderingar som 

finns. 

 

Fysiska modellen: 

Den fysiska modellen visar vilken miljö arbetet sker i och hur den påverkar själva 

arbetet. 

 

För informationen som kommit fram ur de fem arbetsmodellerna skapar man ett 

samhörighetsdiagram, det betyder att man sätter ihop modellerna till ett sammansatt diagram 

och kan på så vis få en bild av alla användares arbetssätt utifrån respektive modell. Det bidrar 

till att man får en helhetsbild av vad systemet ska möta. Det är här man kan se vilka problem 

som är gemensamma för alla de intervjuade personerna, men också de olika mönster som är 

gemensamma för flera användare.  

 

Nästa steg är att komma fram till designlösningar, detta kan man göra genom att använda 

post-it lappar (man gör ett som Beyer och Holtzblatt (1998) kallar det, ”släktskapsdiagram”) i 

vilket man skriver ner problem/nya idéer. Därefter tillverkar man rubrikkort och sätter sedan 
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post-it lapparna under rätt rubrik. Detta ger en modell med ideér som kan användas för att dra 

slutsatser för vad som behöver förändras och förbättras under respektive rubrik. 

 

Utifrån det tar man fram en mockup/prototyp som testas. Det är viktigt att användarna är med 

under hela designprocessen, att de är delaktiga och att man testar de nya lösningarna 

tillsammans med användaren för att kunna identifiera om det faktiskt är en förbättring. 

 

Sista steget är implementation, att ta fram den slutliga lösningen, skapa och börja använda 

den. 

 

2.1 Kontextuell design i detta arbete 
 

Tanken med examensarbetet är att skapa en förståelse för hur agenternas arbetsprocess 

fungerar samt identifiera vad som kan förbättras med det system som används för att granska 

annonser idag. Metoden kontextuell design är enligt Beyer och Holtzblatt (1998) lämpligt att 

använda då det är användarna som behöver fokuseras på för att få denna förståelse. Något 

även Nielsen (1993) förespråkar i sin teori.  

 

Beyer och Holtzblatt (1998) menar att ”människor är experter på vad de gör - men är 

oförmögna att artikulera det”. Därför bör man enligt författarna ge sig ut på fältet för att 

observera och prata med användarna för att på så vis identifiera de motiv, lösningar och 

strategier som de vid en direkt fråga aldrig skulle kunna artikulera.  

 

Med det i åtanke, att användarna är experter på det dem gör samt att granskningssidan är 

något som används dagligen av i stort sett samma personer gör att man kan anta att de även 

har hittat sätt att ta sig förbi eventuella användbarhetsproblem. Alltså är kanske inte det stora 

problemet placeringen av knappar, textrutor och själva utseendet vilket var första tanken. 

Dock hade den biten varit av betydelse om det hade handlat om en sida som mer sällan 

används och av olika personer som inte har någon erfarenhet. 

 

Det som istället behöver fokuseras på och det man behöver förstå är själva arbetsprocessen, 

hur går det till när annonserna granskas? I vilken ordning detta sker? Är alla funktioner på 
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granskningssidan nödvändiga? Finns det funktioner som inte används? Vilka är agenterna? 

Vilken kunskap och utbildningsbakgrund har de? Detta är exempel på frågor som går att få 

svar på via kontextuella intervjuer. Beyer och Holtzblatt (1998) 

 

2.1.1 Besöket hos granskningsföretaget 

 

Eftersom jag skulle genomföra kontextuella intervjuer så beslutades det att jag skulle åka till 

granskningsföretaget och träffa agenterna på plats.  

Besöket styrdes upp så att jag ägnade tre dagar åt att intervjua/observera två agenter samt en 

av arbetsledarna.  

 

Besöket inleddes med att jag presenterade mig för agenterna samt förklarade varför jag var 

där och vad som skulle göras. Jag fick sedan sitta med när en agent granskade annonser. 

Agenten hade arbetat med annonsgranskning och kund-support i cirka nio månader och var 

den som enligt arbetsledaren var en av de bättre agenterna på att granska annonser.  

Det hela utgick ifrån den mästar/lärlingsrelation som Beyer och Holtzblatt (1998) 

förespråkar. Jag lät alltså agenten lära mig sitt arbete och flikade in frågor och bad om 

förytliganden när de uppstod något som kändes oklart, detta gjordes så försiktigt som möjligt 

för att agentens arbete inte skulle störas. Beyer och Holtzblatt (1998) menar att detta är 

viktigt då man annars kan förlora viktiga observationer samt dess helhet.  

Dag två fortsatte jag att observera samma agent för att dag tre gå vidare och observera en 

annan agent enligt samma direktiv. Sista dagen observerades arbetsledaren som tog sig an ett 

pass med att granska jobbannonser. I slutet på denna dag presenterades även det jag 

observerat för arbetsledarna på granskningsföretaget. Jag presenterade det jag kommit fram 

till under intervjuerna, mina tolkningar, jag bad arbetsledarna därefter diskutera dessa 

tillsammans med mig. Vidare pratade jag även med andra agenter som inte granskade 

jobbannonser för att ta reda på deras synpunkter och tankar kring deras arbete. Jag pratade 

även med en arbetsledare för det italienska granskningsteamet, detta samtal var mycket 

givande då de befann sig långt efter annonseringssajten framför allt när det gällde själva 

granskningsverktyget. Arbetsledaren där var väldigt engagerad och vi kunde tillsammans 

diskutera olika designförslag vilket var mycket intressant.  
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Besöket i sin helhet genererade i en god förståelse för hur det fungerar på företaget. Besöket 

gav även agenterna och arbetsledarna en chans till att uttrycka sina åsikter och funderingar. 

Jag fick med mig många saker som inte rörde jobbtjänsten och mitt examensarbete, vilka jag 

givetvis antecknade men som inte kommer att presenteras i denna rapport. 

 

2.1.2 Efter besöket hos granskningsföretaget 

 

Utifrån de kontextuella intervjuerna och observationen av helheten på företaget samt 

diskussionen med arbetsledaren samlades anteckningarna ihop till ett långt dokument. Då 

anteckningar kan vara svåra att tyda så fördes dessa över till de fem olika arbetsmodeller som 

är en del av Beyer och Holtzblatt (1998) kontextuella designmetod.  

 

Genom det så skapades alltså en visuell bild av dels hur själva arbetsprocessen och 

kommunikationen fungerade (flödesmodellen) men även i vilken ordning deras arbete 

utfördes (sekvensmodellen), hur granskningssidan fungerade (artefaktmodellen), vilken kultur 

som rådde på företaget och bland agenterna (den kulturella modellen) sist men inte minst hur 

själva miljön såg ut och hur den kan ha påverkat deras arbete (den fysiska modellen). 

Dessa modeller analyserades sedan för att få fram mönster, saker som var gemensamt mellan 

flera användare, en identifikation av problem som sedan låg till grund för att få fram 

resultatet och förbättringsförslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabina	  Åberg	   	   	  
Examensrapport	   Institutionen	  för	  kommunikation,	  medier	  och	  IT	  
IMD09,	  VT12	   	   	  	  	  Södertörns	  Högskola	  
	  

	   14	  

3 Arbetsmodeller 

 

I det här avsnittet kommer arbetsmodellerna presenteras samt det utmärkande som kom fram 

ur dessa. 

 

Enligt Beyer och Holtzblatt (1998) ska den information som hämtas under de kontextuella 

intervjuerna föras över till fem olika arbetsmodeller. Arbetsmodellernas syfte är att fungera 

som grafiska beskrivningar. De är en viktig del i kontextuell design och beskriver alla olika 

vinklar på hur arbetet går till, författarna menar att de fem olika modellerna kompletterar 

varandra och ger en bra bild av helheten.  

 

3.1.1 Flödesmodellen 

 

 
Figur 1. 
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Flödesmodellen (figur 1) visar själva arbetsflödet, vilka arbetsuppgifter respektive grupp har 

samt vilken kommunikation som behövs mellan grupperna för att kunna utföra arbetet. 

Modellen visar hur de kommunicerar med varandra och vilka dokument som delas mellan 

grupperna för att lösa själva arbetsuppgiften. Pilarna visar den kommunikation som är 

nödvändig. Rutorna visar de tekniska artefakter som skickas dem emellan för att kunna utföra 

arbetet. 

 

Observationer rörande flödesmodellen (den kommunikation och koordination som är 

nödvändig för att utföra arbetet):  

 

Totalt är det sju stycken olika agenter som arbetar med att granska jobbannonser, av dessa sju 

så kom jag att observera tre varav en av dem var arbetsledare. Något att påpeka var att det 

inte var sju agenter som granskade jobbannonser samtidigt utan att uppgiften delades upp på 

så vis att det var en av de sju agenterna om dagen som hade den uppgiften. 

 

En av de första sakerna som framgick tydligt under de kontextuella intervjuerna var att 

agenterna hade många olika arbetsuppgifter samtidigt, dels skulle dem granska annonser, 

både vanliga annonser och jobbannonser sedan hade dem även som uppgift att sköta 

supportärenden för båda dessa annonstyper. I vissa fall arbetade de även som facebook 

administratörer. Granskningen av jobbannonser var mer som en liten bisyssla bland de andra 

arbetsuppgifterna, detta eftersom det inte kom in så många jobbannonser per dag och tog 

därför inte så mycket arbetstid av agenten. 

 

Att dem hade många arbetsuppgifter samtidigt märkte jag tidigt, jag fick även indikationer på 

att dem själva uppfattade detta som förvirrande. 

 

Citat från en av agenterna: 

 

-‐ Ja, det är svårt att komma ihåg allt, reglerna skiljer sig beroende på vilken typ av 

annons man granskar just då. När det inte kommer så många jobbannonser så är det 

lätt att man glömmer av sig lite mellan varven, så det jag brukar göra då är att jag 
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helt enkelt går på egen magkänsla, man får helt enkelt fatta beslut på egen hand för 

vad man tycker är en färdig annons att godkänna 

 

Det framgick även att supporten inte fungerade som den skulle då agenterna många gånger 

inte visste vad dem skulle svara på ett supportärende. Arbetsledaren kunde ibland hjälpa till 

att svara på dessa frågor men om det inte heller gick så skickades frågan vidare till 

annonsföretaget i Sverige. I vissa fall så fungerade inte den biten, till exempel när 

arbetsledaren gått hem för dagen eller under en helg då agenterna sitter själva på kontoret, 

dyker det då upp ett supportärende som de inte kan svara på så förekom det att ärendet lades 

åt sidan utan åtgärd.  

 

Citat från en av agenterna:  

 

-‐ Ibland får man strunta i att svara och lämna ärendet till nästa dag då man inte vet 

vad som ska svaras, hellre det än att lämna ett felaktigt svar. Vi behöver tydligare 

förklaringar till hur vi ska hantera detta och kanske fler standardsvar.  

 

Det finns instruktioner som säger hur man ska hantera en sådan situation dock verkar detta 

inte framgått tillräckligt tydligt och kan vara ett tecken på en bristande kommunikation 

företagen emellan alternativt en brist på utbildning.  
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3.1.2 Sekvensmodellen 

 

Sekvensmodellen 

 

 
Figur 2. 

 

Sekvensmodellen visar i viken ordning en arbetsuppgift utförs.  

 

Figur 2, visar hur en annons granskas och vad som sker innan den granskas, det man kan se 

är att agenten börjar med att klicka upp alla nödvändiga fönster och fyller därefter i viken tid 

en specifik ”kö” påbörjas för sedan gå vidare och granska själva annonsen. När önskade 

ändringar är gjorda så godkänns annonsen och agenten går vidare till nästa.  

 

Det denna modell inte tar upp är att det kan finnas skillnader från annons till annons, det är 

inte alltid så att alla annonser kräver samma ändringar, ordningen i denna modell kan därför 

se annorlunda ut från gång till gång. Den tar inte heller upp att när agenten byter ”kö” från 
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exempelvis Import till Direkt så fyller agenten även i vilken tidpunkt importannonserna 

slutade och vilken tid granskningen började i direktannonserna. 

Observationer rörande sekvensmodellen: 

 

Agenterna har kommit på en egen lösning för hur dem lägger upp de sidor som är nödvändiga 

att ha uppe för att kunna utföra sitt arbete. Fönstren klickas upp i en invand ordning så att 

dem lätt kan komma åt tidsschemat, kontrollpanelen med köer, granskningssidan samt 

supportmailen. 

 

Utifrån observationerna och sekvensmodellen kunde det konstateras att alla agenterna utförde 

uppgifterna med granskningen i samma ordning. De började med att först klicka upp alla 

nödvändiga sidor, sedan gå in och kolla igenom köerna och välja vilken kö de skulle granska, 

(importannonser, direktannonser, telemarketing eller importändringar) sedan fyllde de i 

starttid för vald kö och påbörjade sedan granskningen. Vidare började de med att granska 

”titel” sedan ”kort beskrivning” och sedan ”jobbeskrivning”. Var det en direktannons så 

kollades även organisationsnumret upp mot den externa sajten ”AllaBolag.se” därefter 

godkändes eller refuserades annonserna.  
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3.1.3 Artefaktmodellen 

 

 

                              
Figur 3.  

 

 

 

Artefaktmodellen (figur 3) visar hur själva granskningssidan fungerar och används av 

agenterna. Detta är en fotokopia för hur själva granskningssidan ser ut och fungerar samt 

vilka funktioner som agenterna använder för att lösa sina arbetsuppgifter.  
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Sidan fungerar som ett verktyg för agenterna till att kunna granska annonserna.  

 

• Överst på sidan kan man tydligt se vilken typ av annons det är som granskas för 

tillfället, enligt modellen kan man se att det är en importannons.  

 

• Sedan kommer fältet med själva titeln, till exempel: ”säljare”, ”Snickare”, 

”butiksmedarbetare”. Här är det viktigt att det endast är just själva yrkestiteln som 

beskrivs, det får inte vara ”Driven engagerad säljare” vilket ibland dyker upp. I ett 

sådant fall får agenten korta ner till endast titel. 

 

• Nästa steg är att se ifall ”Kort beskrivning” ser bra ut, att den inte är längre än 100 

tecken. Är den det så måste agenten korta ner detta. 

 

• ”Jobbeskrivning” är nästa fält som granskas, här kollar agenten ifall det endast är en 

beskrivning om jobbet som finns med. Ibland kan information om företaget även ligga 

i detta fält, i ett sådant fall ska agenten flytta detta till rätt fält vilket är ”Beskrivning 

om företaget”. Här kollar agenten även ifall ”anställningsform och anställningstid” 

stämmer överens med respektive fält. 

 

• När agenten stämt av ovanstående punkter så ska annonsen ifall den uppfyller 

kriterierna godkännas. I annat fall ska den refuseras vilket man väljer i nedanstående 

meny (syns inte på artefaktmodellen men ska finnas i nedre högra hörnet):   
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Det man för övrigt kan se utifrån själva artefaktmodellen (figur 3) är att alla fält inte används. 

För importannonser så användes endast fälten; ”titel”, ”beskrivning av företaget”, ”kort 

beskrivning”, och ”jobbeskrivning”, samt funktionerna ”ingen åtgärd” ”byt kö” eller 

”godkänn”. Detta skulle även kunna vara de enda funktionerna på sidan då resterande inte 

används. Man skulle alltså kunna ta bort eller gömma biten (markerad med blått) med 

”logotyp” och ”ansvarig för annonsen”. 

 

3.1.4 Den kulturella modellen 

 

 
Figur 4. 

 

Den kulturella modellen (figur 4) visar hur användarna begränsas och hur dem gör för att ta 

sig runt dessa begränsningar. 

 

Agenterna skulle vilja ha bättre utbildning då det ofta är ett problem att dem inte vet hur dem 

ska lösa vissa uppgifter och mycket görs på ren magkänsla. Arbetsledaren i sin tur behöver ha 
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en bättre förståelse för agenternas arbete för att på så vis kunna ge en bättre utbildning och 

forma den utifrån agenternas förutsättningar.  

 

Annonseringsföretaget behöver ha en större insikt i hur arbetet på granskningsföretaget 

fungerar för att kunna ta fram bättre utbildningsmaterial då agenterna saknar tillräckligt 

tydliga riktlinjer. Annonseringsföretaget vill ha bättre kvalité på de granskade annonserna, de 

vill att granskningen ska fungera bättre med färre fel. 

Kunden i sin tur vill ha bättre service, mer personlig service och snabbare svar på sina frågor.  

Agenten har svårt att veta vilka svar dem kan ge i vissa ärenden och därför blir servicen 

lidande. Agenterna behöver en utbildning som är lätt att ta till sig samt en konstant 

uppföljning. De behöver fler standardsvar samt tydligare riktlinjer för både supportärenden 

och själva granskningen. Vidare behöver granskningsföretaget få mer generell information 

för nyheter och vad som händer på annonseringsföretaget i allmänhet då jag märkte att det 

även fanns en brist på det. 

 

3.1.5 Den fysiska modellen 

 
Figur 5.  
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Den fysiska modellen visar vilken miljö arbetet sker i och hur den påverkar själva arbetet.  

Det första som observerades var själva miljön som agenterna arbetar i. De har tre stora bord 

som de sitter vid och det är runt 30 personer som arbetar med annonsgranskning åt 

annonseringsföretaget. Agenterna sitter vid tre långa kontorsbord tillsammans med agenter 

från andra länder. På granskningsföretaget så är det inte enbart detta annonseringsföretags 

annonser som granskas. Annonseringsföretaget finns nämligen i ett 30 tal länder och även 

deras annonser granskas. Vid varje bord sitter sex granskare på varje sida av borden. I 

modellen visas de agenter jag observerade under de dagar som jag besökte 

granskningsföretaget. Agenterna har alla varsin stationär pc dator som dem sitter vid när dem 

arbetar. Arbetsledaren sitter vid samma bord som agenterna vilket är bra när frågor dyker 

upp. 
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4 Att skapa design ur insamlad data 

 

 

 
Figur 6. Diagram över designidéer. 

 

4.1 Utbildningsidéer 
 

Förslagen och idéerna är framtagna utifrån vad som kommit fram ur arbetsmodellerna och är 

presenterade i ovanstående modell (figur 6).  

 

Det som kan konstateras är att det finns en brist på utbildning. De som arbetar med att 

granska annonser är i majoritet personer mellan 20-25 år och de stannar oftast inte längre än 

sex månader för att arbeta. Detta tyder på att det är en hög personalomsättning vilket gör att 

bra utbildning från början är mycket viktig, i synnerhet om man utgår ifrån figur 1 

(Flödesmodellen) där man kan se alla stegen som agenten går igenom för att utföra sitt arbete, 
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vilket är ganska många steg och kan vara svåra att hålla reda på.  

 

Idag består utbildningen av en snabbkurs, en 45 sidig pappersmanual samt en månads övning 

där det är tillåtet att granska endast en annons i timmen ifall det är den tiden som behövs.  

 

Det man kan fundera på här är att det kanske inte räcker med en snabbkurs? Sker det någon 

uppföljning av utbildningen för att se om det krävs mer eller ej? En manual på 45 pappersark 

kanske inte är något som man lätt kan ta till sig. Man kan fråga sig hur noga agenterna läser 

denna manual? Är manualen lätt att navigera sig igenom, hittar man lätt den information man 

för stunden är ute efter? Svaret efter att ha observerat agenterna är nej på dessa frågor.  

 

De lösningar som i det här fallet skulle kunna vara lämpliga för att försöka göra utbildningen 

enklare att ta till sig är följande: 

 

• Att göra en extern sida, en webbplats som är sökbar och enkel för båda parter att 

uppdatera informationen på. 

 

Detta för att agenterna ska kunna ta del av manualen på ett enkelt sätt. En form av en 

interaktiv manual där man skulle kunna ha en sökfunktion där agenterna enkelt kan hitta den 

hjälp och information de söker. Enligt Nielsen (1994) ska hjälp vara lätt att hitta samt vara 

riktad till användarens arbetsuppgifter en bra funktion är att hjälpfunktionen ger konkreta och 

stegvisa förslag på åtgärd men samtidigt bör den heller inte vara alltför omfattande. 

 

En sådan webbplats skulle även göra det lättare för annonseringsföretaget och 

granskningsföretaget att kommunicera med varandra samt att dela med sig av nyheter och 

händelser. En gemensam sida skulle även göra det lättare för annonseringsföretaget att 

uppdatera information vilket i detta skede behövs då tjänsten med jobbannonser är relativt ny 

och under uppbyggnad.  

 

För övrigt så vore det bra med en konstant uppföljning av utbildningen, ta reda på hur det går 

för agenten, fylla på med information, är det något som behöver gås in på djupare? Är det 

någon kunskap som saknas? Detta är viktigt för att undvika fel och att kunskap glöms bort. 
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Eftersom ett av de största problemen med granskningen var just att agenterna inte visste vad 

dem skulle göra i många situationer. 

 

Ett alternativ till att skapa en gemensam sida skulle kunna vara att göra en integrerad 

hjälpfunktion på själva granskningssidan, klickbara ikoner med instruktioner för respektive 

arbetsuppgift. Instruktionerna skulle då behöva vara kortfattade och precisa antingen som ett 

popupfönster som dyker upp vid klickning eller en informationsruta till höger på sidan.  

 

Alternativt att agenten får möjlighet att trycka på en hjälp knapp och därefter föra musen över 

det område där hjälp behövs för att få upp information om respektive fält. 

 

Ett tredje alternativ vore att göra en form av kunskapsprov. Med detta menar jag att man 

skulle kunna tillverka en interaktiv tjänst i vilken nya agenter får gå igenom alla steg x antal 

gånger tills dem klarar dem utan att göra ett enda fel. 

 

Liknande tjänster finns såsom de program som finns för att öva på körkortsteorin när man ska 

ta körkort, www.körkortsteori.se har ett program som går ut på att användaren får svara på 

teorifrågor tills dem uppnår ett godkänt resultat. På samma vis skulle man för agenterna 

kunna ta fram ett program där dem får öva på annonsgranskningen tills dem klarat alla 

uppgifter felfritt. 

 

4.2 Design-idéer 

 

• När det kommer till själva granskningssidan så finns en del förbättringar som kan 

göras. Vid importannonser ges inte några refuseringsskäl så därför bör den funktionen 

helt tas bort och man bör endast ha funktionerna ”godkänn” eller ”refusera”. Enligt 

Nielsen (1993) ska man undvika att ha funktioner som är irrelevanta inte används då 

dessa kan skapa distraktion hos användaren.  

 

• Då det finns tre olika köer så kan man även anpassa tjänsten efter typ av annons som 

granskas, kollar man inte upp organisationsnummer för importannonser så bör den 
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funktionen heller inte finnas där. Fälten för logotyp används inte för någon kategori så 

den funktionen skulle även kunna tas bort helt eller gömmas. 

 

• Vidare skulle det vara bra ifall informationen om företaget blev tydligare utmärkt, 

alternativt att man hade en väl fungerande funktion som automatiskt känner av detta 

och flyttar informationen till rätt plats innan annonsen går upp för granskning. Detta 

då det var ett vanligt förekommande problem att ”beskrivning av företaget” låg i fältet 

för ”jobbeskrivning” och tog tid för agenten att hitta och flytta. 

 

• Alternativt skulle man kunna märka upp fler områden som kräver extra fokus. Idag 

finns en sådan funktion på granskningssidan där text markeras efter dessa kriterier:  

 

 
 

Här skulle man även kunna märka upp exempelvis ”beskrivning av företaget” om 

sådan information hamnat i fel fält.  

 

• Det rådde en viss förvirring när det gällde annonser från bemanningsföretag, de 

annonserna hade ofta två företagsbeskrivningar, en om själva bemanningsföretaget 

och en om kundens företag. Här kunde det kanske vara lämpligt att ha två fält, ett fält 

”beskrivning av företaget” och ett fält ”Beskrivning av bemanningsföretaget” för att 

undvika förvirring hos agenterna. 

 

Citat från en av agenterna: 

 

-‐ Jag vet inte om informationen om bemanningsföretaget ska in under ”beskrivning 

av företaget”, personligen tycker jag att det blir rörigt att ha information om båda 
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företagen i samma fält så jag brukar lämna bemanningsföretagets beskrivning kvar 

under jobbeskrivning. 

 

4.3 Annonseringsföretaget/ granskningsföretaget 
 

Jag upptäckte att det fanns en del bristande kommunikation mellan företagen, vilket man kan 

se om man tittar på figur 4, (den kulturella modellen).  

Annonseringsföretaget gav inte tillräckligt tydliga riktlinjer för vad dem ville ha i form av 

kundsupport och annonsgranskning. Granskningsföretaget ville veta exakt hur en annons 

skulle se ut och att det skulle framgå tydligare vad som var en godkänd eller icke godkänd 

annons.  

 

De ville även veta hur dem skulle svara på supportfrågor, idag så hade dem många gånger 

svårt att svara på vissa ärenden, de önskade därför fler standardsvar att använda vid dessa 

tillfällen.  

 

Jag la märke till att agenterna hade många arbetssysslor på samma gång, se figur 1 

flödesmodellen och figur 2 sekvensmodellen detta kan bidra till viss förvirring då 

jobbannonserna idag inte är så många. Det här kan även vara det problem som är av störst 

vikt.  

Granskningsreglerna för vanliga annonser och jobbannonser skiljer sig åt vilket gör att det 

kan bli mycket att hålla reda på för agenterna. Här kan det vara lämpligt att se över en del 

punkter, behövs verkligen sju stycken olika agenter som pendlar mellan vanliga annonser och 

jobbannonser? Det bör vara bättre att istället fokusera på att ha ett fåtal agenter som kan gå 

djupare in i att lära sig granska just jobbannonser. Det kommer att medföra fler arbetstimmar 

i att granska enbart jobbannonser vilket kommer generera i att dem får en större kunskap och 

tydligare förståelse över de riktlinjer som ska följas då övning ger färdighet.  
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4.4 Övriga design-ideer 
 

Det har även dykt upp en del idéer som inte direkt har med arbetsmodellerna att göra men 

som ändå skulle kunna resultera i en förbättring av det befintliga granskningsverktyget. Till 

exempel skulle man kunna ändra Godkänn/refuseringsdelen på detta vis: 

 

 
 

De färgade radioknappsområdena visar de vanligaste refuseringsorsakerna. Anledningen till 

att detta kan göra arbetet lättare för agenterna är att de i de flesta fallen slipper leta i en 

rullgardinsmeny efter rätt refuseringsorsak utan kan istället lätt lära sig att känna igen 

färgerna och enkelt bara klicka i rätt orsak för att refusera en annons. Som Mayhew (1992) 

säger så kan igenkänning underlätta inlärningen. Känner användaren igen exempelvis färger 

så kan det gör arbetet lättare och samtidigt göra att användaren får en positivare attityd till 

gränssnittet. 
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Kontrollpanelen är även något som kan designas om då den idag är utformad som en ruta 

med tajt hoptryckta länkar, man behöver inte vara någon expert för att se att denna skulle 

behöva luftas upp. Idag ser den ut på detta vis: 

 

 
Det jag märkte under tiden då jag själv testade att granska annonser och navigera runt i 

kontrollpanelen var att man lätt kunde råka trycka fel, därför skulle man enkelt kunna göra 

denna i tre lodräta rader med tre – fyra rubriker och dess underrubriker i varje rad. Det skulle 

både lufta upp och samtidigt göra kontrollpanelen mer överskådlig utan att den nödvändigtvis 

behöver bli mycket större i storlek. Nielsen (2009) kallar denna typ av menyer för ”Mega 

dropdown menues” Tanken med dessa är att de ska vara lätta för användaren att navigera sig 

igenom, de ska enkelt kunna hitta det de söker:  
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För övrigt finns i menyn sökningar i en funktion: ”mailog” i den kan man se all mailtrafik för 

en annons, hur många som svarat på annonsen och skickat mail till annonsens ägare, däremot 

kan man inte se bifogade filer vilket var något som arbetsledaren på granskningsföretaget 

önskade att de skulle kunna se då det ibland kom in supportärenden gällande just detta. 

 

5 Metodologiska aspekter 

 

I detta avsnitt presenteras en diskussion och analys av resultaten. Sedan diskuteras de 

metoder som använts och andra metoder som skulle kunnat användas samt vilka resultat 

det skulle kunnat generera.  

 

Det som kan konstateras utifrån denna rapport är att agenterna främst behöver en bättre 

utbildning, de behöver tydligare riktlinjer och utbildningen behöver förbättras. Den 

nuvarande lösningen med en kort kurs samt en 45 sidig pappersmanual uppfyller inte 

utbildningsbehovet. Det bör även finnas någon form av uppföljning, där man tar reda på 

vilka kunskapsluckor det finns och sedan fylla på med den information som behövs.   

 

Vidare kan man konstatera att agenterna har för många arbetsuppgifter samtidigt. Det 

resulterade i att de hade svårt att hålla reda på vad som var vad och hur de skulle hantera 

vissa ärenden inom granskningen och kund-supporten.  

Det var sju olika agenter som arbetade med att granska jobbannonserna, jag träffade inte 

alla men kunde utifrån dem jag träffat och hur de såg på sitt arbete förstå att det skulle 

vara bättre om man istället gav färre uppgiften att granska jobbannonser, detta då dem 

skulle få möjlighet att granska denna typ av annonser oftare och på så vis få en djupare 

kunskap. 

 

Då arbetsledarna inte heller alltid hade svar på frågor gällande jobbannonserna så kan det 

tyda på att kommunikationen dem och annonseringsföretaget emellan är lite bristande, de 

skulle behöva mer uppdateringar gällande jobbrelaterade frågor och en intensivare 

kontakt med annonseringsföretaget. Detta då det är arbetsledarna som är den enda länken 

mellan granskningsföretaget och annonseringsföretaget.  
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Slutligen så vill jag tillägga att det för övrigt fungerade relativt bra på granskningsföretaget 

trotts den höga personalomsättningen. Agenterna arbetade flitigt med att granska annonser 

hela dagarna och sammanhållningen i gruppen var bra och attityden dem emellan var positiv.  

 

När det kommer till själva metoden och angreppssättet kontextuell design så menar Beyer 

och Holtzblatt (1998) att det som kommer fram utifrån de kontextuella intervjuerna ska 

diskuteras och analyseras i större grupper av designers medan Cooper (2003) talar om att 

det räcker att arbeta i mindre designteam. Jag skriver detta examensarbete ensam och har 

därför inget designteam att diskutera mina idéer med. Jag har många gånger känt att det 

hade varit bra att ha flera deltagare att diskutera med då det kan vara svårt att som ensam 

person generera idéer. Beyer och Holtzblatt (1998) förespråkar även att användarna ska 

vara närvarande under hela designprocessen, detta har också varit lite problematiskt då 

användarna inte funnits i samma land.  

 

En annan viktig aspekt är att tiden hos granskningsföretaget var lite väl kort, hade jag 

haft mer tid på plats så hade det gett mer tyngd åt mina resultat. Det som är viktigt att 

tänka på i just detta arbete är att det i stort sett baserar sig på observation av endast tre 

agenter, resultatet hade kunnat se annorlunda ut om observationer utförts under en längre 

tid och på fler agenter. 

 

Boken som jag har utgått ifrån ”Contextual design – Defining customer-centered 

systems” Beyer och Holtzblatt (1998) känns även väldigt inriktad på stora industrier eller 

företag. Granskningsföretaget var inte så stort, speciellt inte den delen av företaget som 

jag observerade. Detta gjorde även att det blev svårt att förstå vissa moment som Beyer 

och Holtzblatt (1998) förespråkade. Dock fungerade metoden i det stora hela väldigt bra 

och gav ett användbart resultat. 

 

Vidare så hade jag kunnat möta detta projekt ur andra vinklar än kontextuell design, 

exempelvis kunnat gå in mer på Nielsen (1993) och följt hans ”heuristic evaluation” som 

består av punkter man ska följa för att hitta användbarhetsproblem. Alltså mer ingående gå in 

på användbarheten; placeringen av knappar, färger, textrutor och själva utseendet som är 

viktigt för att användningen ska bli så tydlig och bra som möjligt. Detta angreppssätt var 
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också min första tanke när projektet startades. Dock kom jag via funderingar, litteraturstudier 

och egna utvärderingar av granskningssidan på att detta kanske inte var det viktigaste att 

lägga fokus på. Agenterna som granskar annonser använder granskningsverktyget dagligen 

vilket gör att en ”heuristic evaluation” inte är den metod att föredra eftersom den mer är 

syftad till framtagningen av system som hela tiden används av nya individer med olika 

kunskap och bakgrund. Här behövde jag istället förstå användarna då det är dem som är 

”experter” på systemet och det är här viktig information kan hämtas innan designen kan 

tänkas vidare på. 

 

Rapportens huvudsyfte var att främst fungera som en grund för annonseringsföretaget till att 

få en bredare förståelse för hur arbetet hos granskningsföretaget fungerar. Den kontextuella 

design metoden som användes i detta examensarbete tog fram detta på ett väldigt tydligt och 

utförligt sätt. Att först skapa förståelse för agenterna och granskningsföretaget för att sedan 

visualisera detta i de fem arbetsmodellerna och till sist presentera de lösningar som kommit 

fram ur dessa. Detta gör att annonseringsföretaget enkelt, vare sig de vill använda mina 

förslag eller arbeta fram egna, kan använda sig av den information som tagits fram. Denna 

Rapport skulle kunna ha den funktionen att i framtiden stödja nya designförslag då den kan 

ligga som grund för hur arbetsprocessen på granskningsföretaget fungerar och på det viset 

stödja eventuella förändringar och designlösningar. 
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6 Tidsplan 
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