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English title 

A pilot study on a clickable prototype with a focus on the balance between user needs and 

customer requirements 

Abstract 

This pilot study investigates how one can balance a user-centrered workprocess against the 

business goals of the client. It investigates the challenges in creating a service providing portal 

by using the clients own information model but having the users in focus. With the help of 

four oral interviews and observations, data has been collected on how the client work with 

their users today. Using this understanding a prototype was created to test on two users, using 

Think Aloud-observations. The feedback from the tests were used to iterate the prototype 

further. The results showed the importance of doing it before the creation of an information 

model. With the help of a pilot study new innovative ideas can come up. The conclusion was 

that working after a user-centered method does not work if the client does not allow 

involvement of the users themselves. The pilot study shows the possibilities in involving users 

in the creation of a prototype to eliminate future problems in interaction design of a portal.  

 

Keywords: Interaction design, service provider, user experience, user needs, clients 

requirements, design thinking  
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Sammanfattning 

Denna förstudie undersöker hur man kan balansera en användarcentrerad arbetsprocess mot 

en verklig kund (som inte tillåter kontakt med de slutgiltiga användarna). Den undersöker 

utmaningarna kring skapandet av en tänkt kundportal för servicetjänster genom att utgå från 

kundens egen informationsmodell med de slutgiltiga användarnas behov. Med hjälp av fyra 

muntliga intervjuer och observationer har data samlats in om hur kunden arbetar med sina 

användare idag. Genom denna förståelse skapades en klickbar prototyp för att sedan testa 

denna på två användare genom Think Aloud-observationer. Utifrån återkoppling från testerna 

har prototypen itererats. Resultaten av förstudien visade på vikten av en förstudie kring 

användarnas behov innan skapandet av en ny portal och hur dennes informationsmodell ska se 

ut. Med hjälp av en förstudie kan även nya innovativa idéer kring den tänkta produkten vara 

till sin fördel. Att skapa en användarcentrerad prototyp utan användarna är ingen 

användarcentrerad prototyp. Förstudiens resultat visar på möjligheterna med att involvera 

användare i skapandet av en prototyp för att utesluta krockar mellan kund och användare.  

 

Nyckelord: Interaktionsdesign, serviceportal, användarupplevelse, användarbehov, 

användarcentrerad design, kundkrav, designtänkande 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Detta examensarbete är genomfört på uppdrag hos webbyrån Wunderkraut Sweden 

(Wunderkraut 2016) som har den externa kunden. Kunden erbjuder olika typer av 

servicetjänster såsom städhjälp och arbetar för en mångfald på arbetsmarknaden genom att 

erbjuda arbetsträning för folk med funktionsnedsättningar. De erbjuder tjänster för 

kommuner, organisationer och myndigheter – både privata och statliga.  

 

Kunden hade som önskemål att erbjuda en ny typ av kundportal. Denna portal ska utges från 

kunden men även involvera ett ytterligare företag som ska erbjuda beställning av matcatering. 

De slutgiltiga användarna för denna portal är ett externt företag och dess anställda. 

 

I skapandet av prototypen har en förstudie skett ur ett användarcentrerat perspektiv som ska 

fungera utefter kundens krav. Den har skapats utifrån Stanford Universitys d.schools process, 

så kallat Design thinking.1  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med förstudien kring kundportalen är att fokusera på balansen mellan att uppfylla 

användarnas behov med kundens krav. Examensarbetet har varit anknutet till webbyrån 

Wunderkraut Sweden som har i sin tur kunden som beställt den tänka portalen. Målet med 

studien är att utvärdera en redan befintliga informationsmodell och anpassa denna efter 

användarnas behov. Förstudiens frågeställning lyder;  

 

- Hur skapar man en prototyp som både ser till att uppfylla användarnas behov 

samtidigt som det överensstämmer med kundens krav? 

 

Detta ska visualiseras i en Lo-Fi-prototyp för den nya tänkta portalen. Effektmålet är att 

leverera prototypen till Wunderkraut Sweden till 2016-05-27. 

1.3 Avgränsning 

Detta examensarbete har resulterat i en klickbar Lo-Fi-prototyp och därmed har ingen 

implementering av webbprogrammering skett under denna period. Denna förstudie berör inte 

samtliga delar som finns i den befintliga informationsmodellen utan berör de aktiviteter som 

är aktuella för användarna. Se Figur 1 av en förenklad version av processkartan. Eftersom en 

Lo-Fi-prototyp har ingen grafisk profil skapats.  

                                                 
1 Stanford University – d.school http://dschool.stanford.edu/ Hämtat: 2016-04-07 

http://dschool.stanford.edu/
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Figur 1 En förenklad version av informationsmodell en. Denna bild visualiserar aktiviteterna 

Leverera en tjänst  och Ärende inkommer . Rutorna som är markerade i grått är de aktiviteter 

som är aktuella för examensarbetets prototyp.  

Den klickbara prototypen är endast anpassad för desktop. Gränssnittet är ej anpassat för den 

tredje partnern och deras system (som ska ingå i portalen) eftersom det ej funnits tillgång till 

någon kontakt med dem under förstudien.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Portal menas i denna rapport som en webbplats som är kopplad till två olika system 

samtidigt. Med en och samma inloggning ska användaren kunna komma in på kundens och 

den tredje parterns egna system. I denna rapport nämns även kundportal vilket refererar till 

den tänkta portalen för de slutgiltiga användarna.  

2. Bakgrund 

Under denna del kommer både kund till förstudien och deras krav presenteras, vilken typ av 

designprocess som projektarbetet har utgått från samt tidigare forskning relaterad till 

frågeställningen.  
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2.1 Kundens krav: Informationsmodell 

Kunden hade som krav att prototypen ska följa deras redan befintliga informationsmodell. Se 

Appendix 1 för en förenklad version av hela informationsmodellen. Denna innehåller 

flödesscheman över hur kunden anser att informationen ska fungera mellan olika typer av 

användare för portalen. Vardera aktiviteter i processkartan har ett eget flöde. Det fanns tre 

aktiviteter som var aktuella för de slutgiltiga användarna: 

 

 Skapa en prisindikation för en efterfrågad tjänst: För att användaren ska kunna 

beställa en tjänst måste denne förklara vad de efterfrågar för tjänst och i vilket 

geografiskt område det ska ske. En områdeschef från kunden kommer i sin tur ge ett 

pris på detta. När detta är godkänt kommer det skapas ett inköpsordernummer som gör 

tjänsten tillgänglig inför beställning.  

 

 Beställa en tillgänglig och godkänd tjänst: Användaren kommer ha tillgång till de 

tillgängliga tjänsterna och ska därefter bestämma när tjänsten ska levereras. 

Områdeschefen ser sedan till att medarbetare från kunden kommer till rätt plats. 

 

 Ange avvikelse av leveranser av en tjänst eller synpunkter om tjänsterna:  

Om användaren upplever att kundens medarbetare ej utgör tjänsten korrekt ska 

användaren ha möjlighet till att ge synpunkter på detta. Områdeschefen kommer i sin 

tur att skapa en åtgärdsplan. 

 

Se Appendix 2 för visualisering av de aktuella aktiviteternas flödesscheman.  

2.2  Designprocess: Design thinking 

Förstudien har utgått från Design thinking, vilket är en människocentrerad arbetsprocess. 

Syftet med processen är att iterativt arbeta och involvera användarna i skapandet av 

exempelvis en prototyp (Plattner et al. 2011 s. 14). Processen består av fem stycken olika 

steg; Empatisera, definiera, idéskapande, prototyper och tester.2 Det är dessa steg som itereras 

flera gånger för att ge en slutgiltig produkt.  

 

Empathize (sv. skapa förståelse): Det gäller att skapa en förståelse för användaren och deras 

situation. Detta gör man genom att låta användaren få tala och aktivt lyssna till dem. 

 

Define (sv. definiera): Efter att ha fått en mer förståelse för användaren definieras deras behov 

och problem som upptäckts under datainsamlingen. Denna del är viktig för att kunna förstå 

vad som behövs uppfyllas eller lösas.   

 

Ideate (sv. idégenerering): Menas med att man utgår från problem och behov som har samlats 

in skapar nya lösningar genom bland annat brainstorming och skissarbeten. 

 

Prototype (sv. prototypa): De idéer och lösningar som skapats för att lösa problem eller 

uppfylla behov visualiseras genom att skapa exempelvis ytterligare skisser eller prototyper. 

 

                                                 
2 Stanford University – The Design Thinking process http://dschool.stanford.edu/redesigningtheater/the-design-thinking-process/ Hämtat: 2016-05-07 

http://dschool.stanford.edu/redesigningtheater/the-design-thinking-process/


9 

 

Test (sv. testa): Med hjälp av de skapade prototyperna väljer man att aktivt involvera 

användarna i processen och tillåta dessa att testa prototyperna för att verifiera användbarheten. 

2.4 Tidigare forskning 

Claudia Nass med kollegor har undersökt om det går att kombinera användarens behov med 

en produkt tillsammans med företagets mål (2012, s. 30). Genom detta ville de skapa en bättre 

upplevelse för användarna och även öka produktiviteten för företaget. Metoden som användes 

berörde inte användartester utan istället tog de in både användarnas mål och företagets mål 

och hittade gemensamma mönster mellan de båda (Nass et al. 2012 s. 38). Utav detta skapade 

de idéer på hur målen kunde uppfyllas. Slutresultaten av detta visade vid utvärdering av den 

nya produkten att användarna kände sig mer nöjda vid användningen av applikationen och 

även deras arbetshastighet ökade (Nass et al. 2012 s. 42). 

 

Luigi Lavazza (2013) tar i sin rapport fram en arbetsprocess för att kunna möta en kunds krav 

med en användares behov. Metoden som valdes är en förstudie som iterativ process vilken 

börjar med att definiera problemet och ta fram en preliminär lösning (Lavazza 2013, s. 215). 

Denna lösning presenteras för kunden som kommer utifrån det utvärdera kostnad och tid. Om 

lösningen godkänns är processen klar. Om den inte godkänns tas en ny lösning fram för att 

möta kundens krav och presenteras. Detta itereras tills en lösning blir godkänd eller inga nya 

lösningar kommer upp. Om inga nya lösningar finns går problemet ej att lösa och användarens 

behov avfärdas (Lavazza 2013, s. 227). 
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3. Metod & genomförande 

För att involvera användare i designprocessen har metoderna intervju, observation och 

användartest genomförts. Se Figur 2 för visualisering av arbetsprocessen.   

 

 
Figur 2 Visualisering av arbetsprocessen. Först intervjuer och observationer som ledde till 

personas och kundresor. Utav detta skapades skisser och prototyper som i sin tur testades av 

två användare. Resultatet av detta blev den slutgiltiga prototypen.  

3.1 Intervjuer & observationer 

För att få en förståelse över hur kunden arbetar idag med att ta emot exempelvis prisförfrågan 

av en tjänst, synpunkter kring en genomförd tjänst eller förfrågan via mail har ett besök skett 

hos kundens kundtjänst i Luleå under tre dagar. Vid detta besök var Tomas Persson från 

Wunderkraut delaktig vid observationerna.  
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Det genomfördes intervjuer med fyra medarbetare på kundtjänsten och därefter observationer. 

Intervjuer var nödvändiga för att få en inblick i hur de arbetar idag med kunder och 

områdeschefer samt vilka system som används. Observationer skedde för att få mer förståelse 

i hur det gick att arbeta med de olika aktuella systemen. Detta för att förstå de möjliga 

problem och scenarion som idag finns för dagens kunder. Deltagarna bestod av två män och 

två kvinnor i åldersspannet 28-57 år. En man och en kvinna hade arbetat på kundtjänsten i 1,5 

år medan de andra två hade arbetat där i mer än 5 år.  

 

Intervjuerna var strukturerade och samtliga informanter fick besvara samma typer av frågor 

utifrån ett manus. Dessa typer av intervjuer innehåller bland annat öppna frågor som tillåter 

informanten att besvara fritt (Trost 2010, s. 42). Se Appendix 3 för intervjumall. Denna typ av 

datainsamling ger möjligheter till förtydligande av informantens svar genom att direkt kunna 

ställa följdfrågor. Enligt Judith Bell kan intervjutekniker vara till sin fördel för att undersöka 

eller lära känna användare (Bell 2006, s. 158).  

 

Under intervjun nämnde informanterna ett flertal olika program och system i deras 

arbetssysslor. För att få en djupare förståelse över hur dessa fungerade samt se hur 

informanterna använde dessa utfördes observationer. Deltagarna fick i uppgift att visa 

arbetsuppgifter samtidigt som de muntligt förklarade vad de gjorde. Utifrån detta kunde 

följdfrågor ställas om något kändes oklart för fältarbetaren.  

3.2 Användartester 

Då examensarbetet arbetar efter design thinking var det nödvändigt att involvera användare i 

skapandet av prototypen. Kunden ville inte gå vidare med att medge kontaktuppgifter för de 

slutgiltiga användarna och önskade att ingen kontakt togs med dessa. Egen kontakt togs med 

en person från användargruppen på grund av behov att träffa en verklig användare. Utöver det 

kontaktades ytterligare en person som har en del kopplingar till användargruppen. Båda 

deltagarna utförde en så kallad Think Aloud Protocol under användartesterna (Nielsen 2012). 

De fick i uppgift att först skapa en prisindikation, sedan en beställning av tjänst och sist skicka 

synpunkter genom prototypen. Medan deltagarna genomförde dessa uppgifter fick de aktivt 

muntligt förklara hur och vad de ansåg om innehållet, hur gränssnittet var upplagt och om det 

var något de inte förstod.  

 

Den första deltagaren, Åsa, har varit verksam inom användargruppen för denna portal i fyra 

år, både som anställd i Sverige och varit i tjänst utomlands år 2011. Hon har haft varierande 

arbetsroller och även figurerat som chef för sin arbetsgrupp. Deltagaren är 26 år gammal, bor i 

en mindre förort i Stockholm och studerar nu vidare inom sitt yrke. 

 

Den andra deltagaren heter Björn och är 65 år gammal. Han är nybliven pensionär och har 

sedan tidigare arbetat som målare. Denna deltagare har därmed inte arbetat inom den 

användargrupp som portalen är utformad för. Björn valdes utifrån bekvämligskäl. 

 

Det förbereddes intervjufrågor samt följdfrågor kring användartestet. Det skapades ett manus 

med uppgifter som användaren skulle genomföra. Se Appendix 4 för manus. Mellan varje 
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uppgift fick användaren besvara på de frågor som fanns. Användartesterna varade mellan 45-

60 minuter. De två användartesterna genomfördes vid olika tillfällen på två olika miljöer. 

Under användartesterna antecknades det som deltagaren återkopplade på.  

3.3 Skissarbete & prototyper 

Efter besöket i Luleå påbörjades skissarbete på prototypen. I detta läge var det ännu oklart 

exakt vad förstudien skulle behandla utifrån kunden, och därmed behövde innehållet 

avgränsas. Det skapades pappersskisser för att strukturera upp de olika aktiviteterna. Utefter 

de första skisserna infördes dem till Lucidchart för digitala wireframes. Dessa skisser har i sin 

tur fått kontinuerlig feedback från två medarbetare från Wunderkraut. Inför användartesterna 

genomarbetades de digitala skisserna för att sedan bli klickbara för att deltagarna skulle få ett 

simulerat intryck av en verklig portal. Utifrån resultaten från testerna itererades prototypen till 

det slutgiltiga resultatet.  

3.4 Etik 

Vid insamling av data är det nödvändigt att vara tydlig med syftet av studien inför de som ska 

delta, exempelvis informanter eller deltagare. Det gäller samma sak i frågan om etik och om 

någon vill vara anonym (Bell 2006, s. 157). Datainsamling vid intervjuer, observationer och 

användartester har samtliga informanter och deltagare godkänt att vara med i förstudien. 

3.5 Metodkritik 

Vid kontakt med en kund och deras förfrågan om ett nytt system kan det vara nödvändigt att 

skriva ett förslag på vad som ska göras. Genom att både kunden och designern godkänner 

denna har båda något att falla tillbaka till. Om det inte skapas kan det hända att kunden inte 

ger den informationen som behövs för att genomföra ett arbete, vilket kan förändra tidsplanen 

(Unger och Chandler 2012, s. 51). Det skapades inget sådan under denna förstudie.  

 

Datainsamlingen vid empathize-fasen berörde en annan målgrupp än de slutgiltiga 

användarna. Ur ett design thinking-perspektiv är detta en svag punkt i arbetsprocessen. Detta 

skedde för att kunden ej ville gå vidare med att involvera de slutgiltiga användarna i 

skapandet av prototypen.  

 

Antalet av användartester är inte optimalt för insamling av feedback från användare. Enligt 

Jacob Nielsen (2000) föredras antalet tre till fem användartester för att få tillräckligt med 

återkoppling på prototypen. I och med att tidsplanen förändrades och att de slutgiltiga 

användarna inte gick att få tag på beslutades det att ta kontakt med användare utifrån 

bekvämlighetsskäl. Användartesterna kunde ha varit mer uppdelade och fokuserat på helt 

olika saker för att få en mer koncentrerad återkoppling på specifika delar än att båda 

deltagarna testade samma sak. Vid användartesterna dokumenterades endast resultatet genom 

skriftliga anteckningar av fältarbetaren. Det kan anses som problematiskt när resultaten från 

användartesterna ska granskas ytterligare i efterhand. Enligt Judith Bell kan ett manus med 

arbetsuppgifter och frågor fungera som ett hjälpmedel för att enklare kunna dokumentera 

deltagarens synpunkter direkt (Bell 2006, s. 165-166). 
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4. Resultat och analys 

Här presenteras sammanställningen av resultaten från arbetsprocessen ur design thinking. 

4.1 Empathize & define 

4.1.1 Muntliga intervjuer & observationer 

Informanterna från kundtjänsten arbetar med att ta emot email och telefonsamtal från kunder 

och andra medarbetare. De ritar upp husbyggnadsskisser och bokar möten mellan 

områdeschefer och kunder. De dokumenterar allt manuellt i olika system vilket utrycktes som 

frustrerande. 3 av 4 deltagare efterfrågade ett nytt system för att hantera ärenden.   

 

På grund av manuell inmatning var det enligt informanterna lät att göra fel, både för de på 

kundtjänst och deras kunder. Samtliga informanter nämnde att beställare av tjänster hade svårt 

i nuläget att förstå hur en beställning skall göras. I dagsläget görs en beställning genom ett 

email vilket i många fall innehåller otillräcklig information från kunden. Det beror dels på att 

kunden inte vet vad kundtjänsten behöver för information för att gå vidare med beställningen. 

Därav blev ett fokus att reducera antalet potentiella feltolkningar av portalen. Informanterna 

har även medgett att det var svårt att veta ifall deras kunder får information i god tid. Det 

skapar en osäkerhet hos informanterna som måste aktivt kontakta kunderna per telefon.  

4.1.2 Personas & kundresor  

Resultaten från intervjuerna och observationerna sammanfattades i två personas och fyra 

kundresor. Personas är fiktiva sammanställningar av den tänkta målgruppen och kan fungera 

som riktlinjer i beslut av design (Unger och Chandler 2012, s. 130). Resultatet blev ”Den 

hjälpsamme experten Andreas” och ”Den omtyckte veteranen Gunilla”. Se Appendix 5 för 

visualisering av personas i fullständig version.  

 

För att sammanfatta deltagarnas olika arbetsprocesser skapades fyra kundresor för; 

Kvalitetskontroll, Förfrågan via mail, Registrering av inköpsordernummer och Återkoppling 

till kund. Se Appendix 6 för visualisering av kundresorna. Det skapades även 

förbättringsförslag på hur kundresorna skulle kunna vara mer anpassade efter användarna. 

Detta var något som Wunderkraut efterfrågade. Kundresorna användes för att jämföra med 

den nya informationsmodellen för att kunna observera likheter mellan dessa.  

4.2 Ideate & prototype: Skissarbete 

Utifrån kundtjänstens behov och problem kunde denna förståelse tas med i skapandet av de 

första skisserna av prototypen. Genom en förståelse för hur de ser på dagens kunders problem 

kan skisserna utgå fram detta. Till en början skapades pappersprototyper för att visualisera de 

olika aktiviteternas flöden på ett logiskt sätt. Se Figur 3 för visualisering av tidiga 

pappersprototyper.  
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Figur 3 Exempel på de första Lo-Fi-skisserna för hand. Här visualiseras flödena för 

prisindikation, beställning av tjänst samt avvikelse/synpunkter på tjänster.  

Sedan fördes dessa skisser in i Lucidchart för att få återkoppling från medarbetare från 

Wunderkraut. Se Figur 4 för exempelbilder på de första Lo-Fi-skisserna. Genom att notera 

digitala post-itlappar kunde portalens framtida interaktiva funktioner förklaras. Dessa skisser 

hade Lorem ipsum-text för att endast visualisera strukturen och flödet för aktiviteterna.  

 

För att prototypens aktiviteter skulle uppfylla de problem som idag återkommer hos kundens 

användare beslutades att formulär med tvingande svar kunde fylla ut den bristfällande 

informationen som sker mellan kunder och kundtjänsten. På så sätt vet användaren vad för 

information som behövs. 

 

 
Figur 4  Exempel på de första wireframe-skisserna i Lucidchart. Här visas val av ärenden 

(prisindikation, beställning av tjänst samt avvikelse/synpunkter), beställningssidan samt 

formuläret för detta.   

 

Inför användartesterna utvecklades de wireframes som skapats i Lucidchart till en klickbar 

Lo-Fi-prototyp. Utifrån resultaten från det första användartestet uppdaterades prototypen inför 

det andra användartestet. Se Figur 5 för exempelbilderna på den klickbara prototypen. För 

ytterligare information om dessa förändringar, läs 4.3.1 Användartest 1 - Åsa. 
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Figur 5  Exempel på hur den klickbara prototypen såg ut efter det första användartestet. De 

gula digitala post-itlapparna är användarens åsikter och de blå är förlag på lösningar för dessa.   

4.3 Test: Användartester 

Här redovisas resultaten från användartesterna. Dessa resultat är samlade utifrån responsen på 

manusets frågor gällande uppgifterna. Dokumentationen skedde skriftligt av fältarbetaren.  

4.3.1 Användartest 1 - Åsa 

Den första klickbara Lo-Fi-prototypen skapades i Lucidchart och testades av Åsa. 

Användartestet hade som fokus att granska prototypens innehåll och hur portalen skulle kunna 

fungera i verkligheten. Eftersom Åsa har erfarenheter kring kundens tjänster och dess 

användare vilket ger henne egna upplevelser om hur det fungerar idag.  

 

Utifrån testets resultat efterfrågade Åsa tydligare informationstexter kring vad de olika 

aktiviteterna gör och vad som kommer hända efter att man exempelvis skickat in en 

prisindikation. Hon efterfrågade även möjlighet att välja byggnad på ett flygfoto/en kartvy för 

att slippa filtrera eller söka efter byggnad på formuläret för prisindikation. Se Figur 6 för 

visualisering av förändring på val av område. 

 

Deltagaren ville ha möjlighet för förhandsgranskning av formuläret innan det skickas in. Hon 

ansåg att stora områden skapar många tjänster vilket kan bli svårt att sortera, därmed önskades 

möjlighet att söka på dessa genom filtreringsfunktioner. I val av begrepp ansåg deltagaren att 

avrop upplevdes som oklart. Ordet beställning av en tjänst förklarade mer innebörden för 

detta. Deltagaren ville även ha en direktknapp i den globala menyn som leder till deltagarens 

skapade ärenden. 
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Figur 6  Exempel på förändringar utefter resultat från det första användartestet. Till vänster 

visas valet av geograf iskt område innan användartestet och till höger visas resultatet av 

förändringarna. Resultatet ledde till möjligheten för användaren att välja geografiskt område i 

en kartvy istället för att lokalisera rätt byggnad i en lista.  

4.3.2 Användartest 2 – Björn 

Utifrån de förändringar som skett efter första användartestet genomfördes ett ytterligare test 

med deltagare två. Detta användartest hade som fokus på om informationstexterna var tydliga, 

om helheten upplevdes som logisk och om gränssnittet var lätt att navigera i.  

 

Resultaten visade att deltagaren ville att kopplingen och skillnaden mellan Prisindikation och 

Beställning av tjänst behövde förtydligas, speciellt eftersom man väljer datum på båda 

formulären vilket upplevdes som förvirrande. Detta genom en mer förklarade text. Deltagaren 

ansåg även att det behövdes en minskad upprepning av att tillägga en ytterligare kontakt-

person genom att ha automatisk inmatning av tidigare kopplade kontakter sedan innan.  

Formulären upplevs som långa vilket gör att användaren missar textinformation. Användaren 

har svårigheter att läsa allt eftersom informationen blir överväldigande. Den klickbara Lo-Fi-

prototypen innehöll gråa partier och ibland även ljusare grå text, detta gjorde det svårt för 

användaren att läsa. Deltagaren efterfrågade en direktknapp till matbeställningssidan i den 

globala menyn för att enkelt kunna navigera mellan de olika systemen. Se Figur 7 för 

visualisering av den globala menyn. Efter att formuläret har skickats vill deltagaren ha en 

bekräftelse av att det har blivit mottaget. 

 

 
Figur 7  Deltagare 2 – Björn efterfrågade en direktknapp till matbeställningssidan för att enkelt 

kunna navigera mellan de olika systemen.   
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4.4  Slutgiltig prototyp 

Det slutgiltiga resultatet blev en detaljerad och klickbar Lo-Fi prototyp. Utifrån den globala 

menyn kan användaren navigera sig till ytterligare sidor för portalen. Det skapades en 

direktknapp till matbeställlningens system för att enkelt navigera mellan systemen. 

Användaren får notifikationer när formulärens svar har skickats och blivit mottagna, eller 

blivit tilldelade en områdeschef från kunden. Denna information samlas och tillåter 

användaren att hålla koll på utvecklingen av skapade ärenden.  

 

Användarens ärenden sammanfattats på en egen sida för att enkelt kunna dokumentera eller 

skriva ut dessa. För att det ska gå enkelt till att ändra kontaktuppgifter såsom mailadress eller 

aviseringsinställningar har användaren en egen profilsida. Det finns även möjlighet till att 

logga ut. Se Appendix 7 för den slutgiltiga prototypen.  

 

Utöver den globala menyn har användaren möjlighet till de aktuella aktiviteterna;  

prisindikation på en önskad tjänst, skapa en beställning på de tillgängliga tjänster som 

användaren har, samt ge synpunkter på sådant som användaren ej är nöjd med. För att 

reducera inmatning av felaktig information och för att ge den slutgiltiga användaren exempel 

på obligatorisk information skapades formulär för de aktuella aktiviteterna. Utifrån 

användartesterna efterfrågades ett mindre långt formulär. För att minska flödet av information 

beslutades det att ha ej aktiva delar öppna vilket ger ett intryck av en stegvis följd. Se Figur 8 

nedanför för visualisering.  

 

 
 

Figur 8  Den slutgiltiga Lo-Fi-skissen för formuläret för prisindikation  för en önskad tjänst , till 

vänster. Genom att ha ej aktiva delar i formuläret stänga upplevs formuläret inte lika 

informationstungt samt har användaren lättare att fokusera på rätt textinformation i taget,  

jämfört med den utfällda varianten till höger. Detta gäller samtliga formulär.    
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5. Diskussion 

Utifrån förstudiens process har fokus hamnat på balansen att uppfylla användarnas behov och 

kundens krav. Det har varit en utmaning att skapa en användarcentrerad prototyp när kunden 

ej vill involvera användarna i skapandet.   

5.1 Balansen mellan användarnas behov och kundens krav 

Design thinking och ett användarcentrerat fokus är inte alltid en självklarhet i kunds syfte. Det 

råder osäkerheter kring vad syftet med denna typ av designprocess är vilket gör att kunden 

drar sig för att betala för detta. Kunden har ofta ett syfte att tjäna pengar och därmed kan 

denna osäkerhet sätta stop på nyfikenheten kring ett nytt arbetssätt. I slutändan är kunden den 

som avgör om projektet ska gå vidare eller inte.  

 

DESIGNERNS ROLL I SKAPANDET  kan få en utmaning att komma på kreativa idéer utifrån 

krav. Användartesterna behövde utföras utanför arbetstid och om inget eget initiativ hade 

skett hade ingen kontakt med de slutgiltiga användarna hänt. Som en designer är insikter och 

förståelse för användarens behov och problem nödvändigt. Om designerna aldrig haft någon 

kontakt med exempelvis militärer eller hur de arbetar på sina regementen är det svårt att skapa 

en portal för att hantera beställning av tjänster för dessa platser. Praktisk information från 

användarna samt tolkningen av detta i form av en prototyp behöver utvärderas av den riktiga 

användaren.   

 

OTYDLIGA MÅL SKAPAR OSÄKERHET om det inte sker någon kontinuerlig kontakt mellan 

designer och kund. Då finns risk för osäkra mål och missförstånd i innehåll. Under processens 

gång har projektet växt vilket har skapat förändringar i tidsplanen. På så sätt behövdes 

projektet avgränsas och därmed beslutades att prototypen endast skulle beröra de slutgiltiga 

användarna i samfund med kund. Det är svårt att skapa en kundtjänstportal till ett obefintligt 

system, därmed valdes de slutgiltiga användarna. I detta projekt har inget förslag 

dokumenterats vilket kan ha varit grunden till missförstånd i vad prototypen skulle innehålla 

och vilka användare den skulle vara till för  (Unger och Chandler 2012, s. 51). 

 

ETT INTRESSE FÖR ANVÄNDBARHET  är nödvändigt i kontakt med kund. Om det finns 

möjligheter att visualisera och motivera kunden om möjligheterna med en mer 

människocentrerad arbetsprocess kan man utesluta osäkerheten till det sättet att arbeta. Under 

projektet upplevdes det att kunden hade en rädsla för att företaget skulle betala för att göra 

onödigt arbete för en grupp användare som kräver. Det råder en rädsla för att förlora pengar 

hos ett företag, vilket kan vara en av anledningarna till att en människocentrerad arbetsprocess 

upplevs som främmande och osäkert. Dessutom kan det råda en tanke hos kunden om att inte 

behöva återuppfinna hjulet varje gång. Design thinking arbetar just för att återuppfinna hjulet 

varje gång eftersom varje projekt är sitt eget och användarna har olika behov och problem 

som måste lösas.  

 

EN FÖRSTUDIE kan förse nödvändig information som är viktig för användaren och designern 

(Lavazza 2013, s.215). Genom att tillåta användarna få dela med sig av sina kunskaper för 

skaparna får den framtida prototypen ett mer värde. Det är i slutändan de som kommer 
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använda systemet eller produkten. Fungerar inte interaktionen mellan användare och system 

finns det en risk att användaren väljer bort detta.  

 

Om det däremot inte finns möjlighet att involvera användarna kan man som Nass och kollegor 

gjort och jämföra användarnas och kundens krav tillsammans för att hitta gemensamma 

mönster (Nass et al. 2012, s.38). 

 

INFORMATIONSMODELLER  bör skapas efter att en förstudie skett med de slutgiltiga 

användarna. Ett tydligt exempel på detta är kundens informationsmodell som krävde att 

användaren behövde föra in datum både vid skapandet av en prisindikation och vid 

beställning av tjänsten. Detta var något som skapade förvirring hos de två deltagare som 

genomförde användartesterna.  

 

5.2 Framtida forskning 

Utifrån denna förstudie har det resulterat att det är nödvändigt att i början av ett projekt 

kommunicera med kunden om vikten av ett användarcentrerat perspektiv i designprocessen. 

Det gäller att få ett klartecken från kunden från början om att ett användarcentrerat perspektiv 

är något som de vill arbeta efter för att utesluta missförstånd. I framtida forskning kan man 

undersöka ifall det går att skapa ett standardiserat schema över vilken arbetsprocess som 

passar för olika projekt och krav.  

 

6. Slutsats 

Design thinking är en fungerande arbetsprocess i projekt där användarna finns tillgängliga. 

Denna typ av process fungerar inte för alla typer av projekt eller kunder. Det beror dels på 

ifall kunden är mottaglig för det sättet att arbeta på eftersom det är de som avgör ifall 

projektet ska gå vidare eller inte. I verkligheten måste man anpassa arbetssättet efter kundens 

krav och vad som tillhandahålls. En förstudie kan vara användbar efter en kundspecifikation 

och krav om vilken arbetsprocess som ska utföras. 
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8. Appendix 

Appendix 1; Kundens informationsmodell 
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Appendix 2; De aktuella aktiviteterna i prototypen 
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Appendix 3; Intervjumall  

Presentation av vilka vi är och vad som är syftet med intervjun. Möjligtvis en kontaktperson som de kan kontakta ifall de 

har ytterligare frågor i efterhand. Resultaten kan användas konfidentiellt, därmed finns möjligheten till anonymitet om så 

önskas.  
 

  
                                    ”JA, jag vill vara anonym”                                               ”NEJ, visa mitt namn” 
  

 
Om vi behöver i efterhand kontakta respondenten, för att ex. komplettera vissa frågor eller förtydliga svaren, ta redan på 

kontaktmöjligheter, exempelvis mailadress eller telefonnummer. 
 

  
Mailadress: _____________________________________  Telefonnummer: _______________________ 
  
Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vilka tekniska produkter brukar du dagligen använda? 

- Mobiltelefon (med och utan pekskärm) 

- Läsplatta 

- Bärbar dator 

- Stationär dator 

- Något annat? 

Vilka webbläsare använder du mestadels? 

- Mozilla Firefox, Google Chrome 

- Internet Explore, Safari, Microsoft Edge, Opera 

- Annat? 

Hur tekniskt kunnig skulle du säga att du är?  Mellan 1 (lågt( -5 (högt) 

 
 

Hur länge har du arbetat på kundtjänsten? 

Berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig här på kundtjänsten? 

- Vilken tid på din arbetsdag anser du som bäst? Som du har roligast eller som du uppskattar mest? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Hur fungerar dina arbetsuppgifter, enligt dig? 

- ”Berätta för mig hur X fungerar…” 

- ”Hur går det till när du genomför ett avrop genom mail….” 

- ”Vad är det för information som behövs när du skapar ett manuellt fakturaunderlag….” 

Vilka tekniska apparater eller system använder ni er utav i ditt arbete? 

- Vad är det för skillnad mellan dessa system? 

- Skulle du kunna visa mig sen hur det fungerar? 

Vilka är era kunder idag? 

- Vad brukar kunder vilja ha för hjälp när de kontaktar Kundcenter? 

Hur fungerar det när du tar emot ett samtal från en kund som vill ha servicetjänster? 

- Vad är det för information som behövs?  

- Hur upplever du att det fungerar? Bra / dåligt? 

- Hur lång tid tar det? 

Hur fungerar det när du tar emot ett mail från en kund som vill ha servicetjänster? 

- Vad är det för information som behövs?  
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- Vad frågar du om? 

- Vad frågar kunden om? 

- Hur lång tid tar det? 

Hur avgör du uppdragsplats med det som kunden efterfrågar idag? 

- Det vill säga, letar upp en passande uppdragsplats samt kontaktperson  för platsen så att det passar kundens 

efterfrågan? 

- Hur upplever du att det fungerar? Bra / dåligt? 

- Hur lång tid tar det? 

När du började med kundtjänstens system eller program, hur var det? 

- Vad var lätt? 

- Vad var svårt? 

Vad önskar du att det fanns i de system eller program som ni använder idag? 

- Vilka i så fall? 

- Om inte, vad är extra bra med i de systemen eller programmen – vilka och vad? 

Använder du någon typ av hjälpmedel i ditt arbete, vilket eller vilka i så fall? 

- Skärmläsare (VoiceOver) 

- Rättstavningsprogram 

- Förstoringsglas 

- Annat? 

- Ex. om du fastnat med en uppgift eller om du behöver några specifika tekniska produkter eller program för att kunna 

arbeta på bästa sätt?  

- På vilket sätt är upplevs de som användbara? 

- Om du inte har det än idag, vad och hur skulle du vilja att den hjälpte dig? 

Vilka webbplatser fungerar sämre och upplevs som krångliga enligt dig? 

- Varför tror du att det beror på? 

Vad är viktigt att ha med i ett nytt system enligt dig? 

- När tycker du att information på en webbplats upplevs som tydlig? 

- Hur är en enkel navigation för dig? 

Vilket råd skulle du ge oss som funderar på att förnya sättet att ta emot kunders förfrågningar och kommentarer 

i ett nytt system? 

- Vad skulle du anse vara viktigt att ha med? 

- Eller viktigt att inte ha med? 

Om du fick önska att ha med vissa funktioner på ett framtida system, vilka skulle de vara och varför skulle de 

vara bra? 

- Hjälpmedel? 
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Appendix 4; Manus Användartest 

 
Allmänna frågor till deltagaren: 

Hur tekniskt kunnig skulle du anse dig vara?  

Vad har du för utbildning? Vad vill du utbilda dig till? 

Hur gammal är deltagaren? 

 

Om prototypen: 

Hur fungerar det att klicka sig fram? 

Hur är valen av begrepp?  

 

- Förplägning/Mat  

- Lokalvård/Städhjälp/Servicetjänster?  

- Avrop/Beställning?  

- Avvikelse i leverans/Felanmälan/Klagomål?  

Verkade menyn logisk? Fattades någon flik? 

- Sökfunktion  

- Direkt-knapp till dina ärenden?  

 

UPPGIFT 1 – ”Skapa” en prisförfrågan/Förstå hur det är att skapa en prisförfrågan 

- Hur var det att skapa en prisförfrågan? 

- Förstod du syftet med att skapa en prisförfrågan?  

- Hur fungerade de olika stegen? Var det något som kändes oklart eller enkelt? Vad i så fall och varför?  

- Hur upplevde du att välja först område/hus/rum först och sedan tjänst? Hur tror du att det skulle vara om det 

var tvärtom?  

- Skulle du föredra att ha en fritextruta eller bestämda frågor/svar när du beskriver din efterfrågan? 

- Bas eller abonnemang – förstod du skillnaden mellan de två? 

- Hur upplevde du tanken att kanske behöva fylla i information till en ytterligare kontaktperson – finns det några 

svårigheter eller bra saker med att fylla i sådär? 

o Hur skulle det kunna vara bättre? Förslag på personer i din närhet? 

 

UPPGIFT 2 – ”Skapa” ett avrop/Förstå hur det är att skapa ett avrop 

Nu har du fått en notifikation i portalen, och en områdeschef har kontaktat dig om priserna och du har sedan godkänt dem.  

- Hur upplevde du att skapa en beställning?  

- Hur upplevde du att navigera dig fram till rätt avrop – vad kändes svårt/enkelt – vad i så fall och varför?  

- Hur upplevde du kopplingen mellan prisförförfrågan och avropet?  

 

UPPGIFT 3 – ”Skapa” en felanmälan/Förstå hur det är att skapa en felanmälan 

Nu har alla dina genomförda avrop hamnat ”aktuella” för att du ska kunna skapa en felanmälan.  

- Hur upplevde du att skapa en felanmälan?  

- Hur fungerade den beskrivande textinformationen längst upp? 

- Om du skulle fylla i fritext om din iakttagelse – vad tror du att det finns för svårigheter eller fördelar med en 

fritextbox? 

- Skulle du vilja efterfråga om en åtgärd redan vid felanmälan? 

- Var det något som du upplevdes fattades? 

- Övriga kommentarer: 
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Appendix 5; Personas 
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Appendix 6; Kundresor 
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Appendix 7; Den slutgiltiga prototypen (utfällda formulär) 

Bilderna har justerats i efterhand och censurerat kundens och tredje partens företagsnamn. 
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