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Sammanfattning 

För att kunna upprätthålla en plattform för att dela åtkomst av konsumentdata krävs en större 

mängd registrerade medlemmar. I och med den teknologiska utvecklingen höjs ständigt kraven 

på hur en god användarupplevelse uppfattas. På uppdrag av företaget Cint har en studie 

utformats i syfte att förbättra processen som sker när användare registrerar sig som medlemmar 

online. För att undersöka brister i den nuvarande registreringsprocessen genomfördes 

användbarhetstester kombinerat med intervjuer med potentiella användare bosatta i Sverige och 

USA. Användbarhetstesten resulterade i att fem av sex användare lyckades att fullfölja 

registreringen samtidigt som ett stort antal användbarhetsproblem identifierades. Utifrån den 

feedback som togs emot av användarna tillsammans med en genreanalys och kravspecifikation 

visualiserades en Hi-Fi prototyp omfattande ett förslag på en förbättrad registreringsprocess. 

Prototypen testades och utvärderades på ett liknande sätt med nya potentiella användare. 

Samtliga användare lyckades att fullfölja registreringen. Användarna beskrev processen med 

betydligt mer positiva än negativa ord. I samband med användbarhetstesten identifierades en 

mindre mängd förbättringsförslag som slutligen applicerades på prototypen.   
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1 Introduktion 

Den globala kommunikationen genom internet har förekommit under ett flertal decennier och 

används flitigt av människor runt om i hela världen (Barnum, 2011). Somliga har använt 

internet dagligen i över 20 år medan andra har haft internet tillgängligt under hela sitt liv. I 

samband med den teknologiska utvecklingen har användningen av undersökningar online ökat 

och det har under de senaste åren blivit mer accepterat att samla in information beträffande 

populationen genom enkäter och undersökningar (Brick, 2011; Wright, 2005). Genom den 

ökade användningen av denna metod har både synen på samhället och hur denna sorts 

information kan samlas in förändrats (Brick, 2011). För att en användare ska kunna besvara 

enkäter och undersökningar online krävs det vanligen att en registrering genomförs. För att 

människor ska känna ett behov och en vilja att registrera sig krävs dessutom en positiv 

användarupplevelse i samband med registreringsprocessen. Användarupplevelsen (eng. user 

experience (UX)) fokuserar på hur användare upplever en viss tjänst eller produkt (Buley, 

2013). 

 

Cint är ett internationellt företag med tillgång till över 40 miljoner registrerade medlemmar. 

Medlemmarna har möjlighet att registrera sig genom ett flertal skilda hemsidor. Gemensamt för 

samtliga hemsidor är att de bygger på en identisk registreringsprocess. I dagsläget har inte 

företaget någon statistik på hur många användare som inte väljer att fullfölja registreringen. 

Företaget anser dock att den nuvarande processen bör förbättras vilket i sin tur kan leda till ett 

ökat antal registrerade medlemmar.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att förbättra processen vid registrering online för potentiella 

medlemmar hos företaget Cint. Studien kommer att resultera i ett förslag på en 

registreringsprocess baserad på användbarhetstest och intervjuer för att förbättra 

användarupplevelsen vid registrering. 

 

Frågeställningen som ligger till grund för denna studie är följande: 

 

• Hur bör processen vid online registrering visualiseras för att antalet medlemmar ska 

öka?  
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1.2 Avgränsningar 

För att avgränsa arbetet kommer endast användbarhetstester och intervjuer ske med individer 

bosatta i Sverige och USA. Anledningen till detta är för att Sverige är ett av länderna där det 

finns flest medlemmar i relation till befolkning, och USA är den marknad där antalet 

medlemmar växer snabbast samt där det finns flest antal medlemmar i dagsläget. Ytterligare en 

avgränsning är att endast den datorbaserade onlineregistreringen kommer att utvärderas. 

Slutligen kommer studien avgränsas till att primärt fokusera på funktionalitet och användbarhet. 

  



3 
 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en grundläggande presentation av företaget Cint samt en mer detaljerad 

beskrivning av uppdraget som studien baseras på. 

 

2.1 Företaget Cint 

Cint är ett globalt mjukvaru- och teknikföretag specialiserade på forskning inom online-

industrin. Företaget utvecklar produkter och lösningar för en bred målgrupp inklusive forskare, 

entreprenörer, panelleverantörer, marknadsundersökningsföretag, förlag samt ideella 

organisationer. Cint har i dagsläget drygt 40 miljoner registrerade medlemmar tillgängliga i 

över 80 länder, spridda över hela världen. Företaget upprätthåller en plattform för att dela 

åtkomst av konsumentdata genom internetbaserade undersökningar över både dator, mobil samt 

genom en applikation. De registrerade medlemmarna blir regelbundet inbjudna till att besvara 

undersökningar. Företagets kunder får genom ett samarbete med Cint tillgång till miljontals 

demografiska datapunkter som finns tillgängliga i plattformen. På detta sätt kan kunderna få 

tillgång till data eller intervjua en specifik målgrupp. Den data som samlas in kan både vara 

kvalitativ och kvantitativ. I ersättning för deras tid får medlemmarna antingen pengar eller 

kredit.  

 

2.2 Uppdraget 

När en individ bestämt sig för att bli medlem i en panel sker en registreringsprocess. Användare 

måste i dagsläget fylla i en mängd information om sig själva inklusive e-mailadress, lösenord, 

upprepning av lösenord, kön, födelseår och postnummer innan registreringen kan ske. Dessa 

fält är vertikalt placerade utformade som tomma skrivfält eller knappar som svarsalternativ. När 

användaren fyllt i den information som efterfrågas mottager personen ett e-mail där information 

angående medlemskapet presenteras samt en länk med möjlighet att validera kontot. För att 

medlemskapet ska registreras krävs det att länken aktiveras vilket i sin tur öppnar ett nytt fönster 

i webbläsaren där användaren får en bekräftelse att kontot registrerats. Företaget anser att det 

finns ett antal brister i den nuvarande processen. Processen innehåller många steg (se figur 1) 

som kan leda till förvirring och i värsta fall avhopp. För att kunna optimera 

användarupplevelsen måste de existerande bristerna i processen identifieras (se bilaga 1 för hela 

processen). För att kunna genomföra detta krävs det att både användbarhetstest och intervjuer 

genomförs för att få en inblick i hur potentiella användare upplever processen för att slutligen 

kunna ge användare den bästa möjliga upplevelsen. 
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Figur 1. Ovan visas samtliga steg och möjliga utfall som involveras i den nuvarande 
registreringsprocessen med de fyra delmålen registrera ett konto (1), logga in (2), 
aktivera e-post (3) och få en bekräftelse angående registreringen (4).  
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till de begrepp och metoder som denna uppsats grundat 

sig i.  

 

3.1 Användarupplevelse  

Användarupplevelsen är en övergripande term som fokuserar på hur användare upplever en viss 

produkt eller tjänst (Buley, 2013). UX är ett modernt område som beräknas ha existerat sedan 

i slutet av 1900-talet. En del anser att termen user experience utformades i början på 1990-talet 

på företaget Apple när Donald Norman tog på sig tjänsten som User Experience Architect. 

Användningen av UX har dock existerat betydligt längre än så, både i första och andra 

världskriget användes UX för att undersöka hur utrustningen som användes kunde utformas på 

bästa sätt för att optimera upplevelsen för användarna (Buley, 2013). 

 

I samband med explosionen av internet som skedde på 1990-talet blev ett flertal områden som 

grafiska användargränssnitt, kognitionsvetenskap och design utifrån människans behov 

grunden till området human-computer interaction (Buley, 2013). Användningen av begrepp 

som användbarhet och interaktionsdesign ökade och utformar i dagsläget en stor grund inom 

området UX. I och med denna utveckling skapades fler arbeten kopplade till dessa områden 

och idag är UX ett snabbt växande område (Buley, 2013). 

 

3.2 Kvalitativ forskning  

Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt som kan användas för att samla in information kring 

användare (Goodwin & Cooper, 2009). Vid insamling av data är kvalitativ forskning en vanlig 

metod som används. Kvalitativ forskning används vanligen när målet är att få förståelse för 

användarnas beteende och åsikter kring en produkt eller tjänst. En fördel med kvalitativ 

forskning är att forskaren kan ändra sitt tillvägagångssätt under processens gång då det är enkelt 

att tidigt se om relevant information har samlats in (Goodwin & Cooper, 2009).  

 

En av de största utmaningarna med kvalitativ forskning är enligt Goodwin & Cooper (2009) 

förekomsten av självrapporteringsfel (eng. self-reporting-error). Detta innebär att det finns en 

möjlighet att människor omedvetet delar med sig av inkorrekt information på grund av att deras 

självuppfattning eller minnen inte stämmer överens med hur de faktiskt agerat. Det krävs därför  
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en noggrann teknik för att undvika att detta uppstår. Ett sätt att minimera denna risk är genom 

användning av metoden direkt observation (eng. direct observation). Denna metod innebär att 

forskaren observerar användaren samtidigt som en specifik uppgift genomförs. Fördelen med 

denna metod är att det ger insikt i hur användare interagerar med en produkt och även vilka 

problem som eventuellt uppstår. En nackdel med metoden är att observatörens närvaro kan 

påverka användarens prestation. Observationer kommer dock inte ge forskaren all den 

information som krävs för att förstå och tolka det som observerats. Ett bra alternativ är då en 

kombination av observationer och intervjuer vilket resulterar i att en större mängd information 

upptas samtidigt som risken för självrapporteringsfel minskar. Detta är ett användbart 

tillvägagångssätt när målet är att få större förståelse varför användare agerar på ett visst sätt. 

Detta i och med att observationer bidrar till en inblick i hur användare genomför en uppgift och 

med hjälp av intervjuer framgår även den bakomliggande anledningen till varför användare 

agerat som de gjort vilket är minst lika viktigt (Goodwin & Cooper, 2009). 

 

3.3 Intervjuer 

Intervjuer ses vanligen som något grundläggande när användbarhetstest genomförs (Arvola, 

2014). Enligt Goodwin & Cooper (2009) är det en fördel att genomföra individuella intervjuer 

i den kontext där produkten används eller kommer att användas. Anledningen till detta är att  

artefakters närvaro minskar risken för självrapporteringsfel. Vid intervjuer är det viktigt att 

använda öppna frågor och frågan ”varför?” bör vara återkommande för att kunna gå in djupare 

på hur folk resonerar (Arvola, 2014). En intervju bör enligt Goodwin & Cooper (2009) inledas 

med att intervjuaren berättar kortfattat om sig själv såväl som anledningen till att intervjun 

genomförs. Om användaren får någon ersättning för att delta i intervjun är det en fördel att 

berätta hur personen får åtkomst till denna innan intervjun påbörjas. Anledningen till detta är 

att användaren ska slippa fundera över detta moment under intervjuns gång eftersom att det kan 

dra fokus bort från intervjun (Goodwin & Cooper, 2009). 

 

När en intervju genomförs är det viktigt att inte ledande frågor (där intervjuaren försöker leda 

personen till ett specifikt svar) dominerar samtalet. Anledningen till detta är att personen som 

blir intervjuad möjligtvis ger ett sanningsenligt svar, däremot kan det inte säkerställas att 

personen annars tagit upp detta om inte en ledande fråga ställts (Goodwin & Cooper, 2009). 

Om intervjuaren anser att en ledande fråga är nödvändig att ställa bör denna sparas till slutet av  
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intervjun för att se om denna fråga besvarats under intervjuns gång.  

 

3.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation innefattar de krav som bör involveras i en framtida produkt. Kraven kan 

innefatta hur produkten bör implementeras och även hur användarna förväntas uppleva 

produkten (Buley, 2013; Arvola, 2014). En första kravspecifikation bör enligt Arvola (2014) 

genomföras tidigt i processen och bör involvera krav på vad användare ska kunna göra i 

systemet.  

 

3.5 Genreanalys  

En genreanalys är enligt Arvola (2014) en väl fungerande teknik när forskaren vill få inspiration 

kring en produkt eller tjänst vilket görs genom analysering av konkurrenter. Denna teknik är 

värdefull när målet är att förbättra en existerande produkt. När inspiration eftersträvas är det 

viktigt att inte enbart analysera konkurrenter inom samma domän, utan det kan även vara 

givande att undersöka hur liknande problem lösts inom andra domäner. Det första steget som 

bör genomföras inom en genreanalys är enligt Arvola (2014) att avgränsa analysen. Nästa steg 

är att undersöka beståndsdelarna hos potentiella konkurrenter och hur de förhåller sig till 

varandra. Därefter redogörs beståndsdelarnas utformning i form av layout, rörelser, inviter osv. 

Sedan preciseras skillnader och likheter mellan beståndsdelarna och de egenskaper som anses 

nödvändiga. Slutligen dras slutsatser om designproblem, lösningar och eventuella konsekvenser 

som designproblemen kan resultera i (Arvola, 2014).  

 

3.6 Användbarhetstest  

Enligt Barnum (2011) finns det ingen metod som kan förutse användbarhetsproblem på ett lika 

gynnsamt sätt som användbarhetstest. Vid användbarhetstest genomför användaren en realistisk 

uppgift och blir vanligen uppmanad att tänka högt samtidigt som uppgiften utförs (Buley, 2013; 

Goodwin & Cooper, 2009). Anledningen till detta är för att användaren då kan beskriva sina 

tankar samtidigt som produkten eller prototypen används. Det finns ett flertal olika tekniker 

som används vid användbarhetstest, samtliga tekniker involverar dock att en användare 

genomför en specifik uppgift på antingen en existerande produkt eller på en prototyp. När de  

relevanta uppgifterna identifierats bör dessa enligt Krug (2010) skrivas om till scenarier. Detta 

för att det ska vara enkelt för användaren att själv läsa, förstå och följa med i uppgiften. 

Scenarierna som används bör inte innehålla ovanliga vokabulär utan ska vara uppbyggda på ett  
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enkelt sätt. Det är viktigt att de inte innehåller ord som framkommer på skärmen vid 

testsessionen, detta kan i vissa fall leda till att användaren endast söker efter det specifika ordet 

(Krug, 2010). 

 

Användbarhetstest är en bra metod för att undersöka existerande problem i en nuvarande design 

(Goodwin & Cooper, 2009). Under användbarhetstest identifieras eventuella problem som 

användaren stöter på. Det kan exempelvis vara något som hindrat användaren från att nå sitt  

mål eller något som skapat förvirring eller missförstånd beträffande innehåll eller navigation 

(Arvola, 2014). Innan användbarhetstest genomförs är det fördelaktigt att genomföra pilottest.  

Pilottest är ett för-test där det undersöks om utrustning, process och scenarier är funktionella 

och tydliga för användarna (Krug, 2010). Efter ett användbarhetstest genomförts är det viktigt 

att samla in användarens intryck kring den produkt eller tjänst som testats vilket lämpligen sker  

med eftertestfrågor (Arvola, 2014). Passande frågor att ställa är frågor kopplade till det 

övergripande intrycket, positiva och negativa intryck samt frågor relaterade till eventuella  

förbättringsförslag. Det kan även vara av intresse att be användaren beskriva upplevelsen av 

designen på ett par meningar. Därefter bör sessionen avslutas med övriga kommentarer eller 

eventuella frågor från användaren (Arvola, 2014). 

 

3.7 Användare 

Antalet användare som krävs för att identifiera relevanta användbarhetsproblem har länge varit 

ett debatterat område (Lindgaard & Chattratichart, 2007). Enligt Nielsen (2012) bör 

användbarhetstest genomföras med fem användare. Antalet är oberoende av om en hemsida,  

webbapplikation eller mobilapplikation utvärderas. Genomförs användbarhetstest med fler 

personer är risken stor att enbart identiska användarhetsproblem identifieras. Nielsen (2012) 

anser att det är fördelaktigt, om tid finns, att istället genomföra fler studier med färre personer. 

Enligt Lindgaard & Chattratichart (2007) är det viktigare att noggrant rekrytera ett färre antal 

användare och välja en bredtäckande uppgift än att öka antalet användare. Om svårigheter finns 

vid rekrytering av användare kan det vara till fördel att använda sig av familj, vänner eller  

kollegor då de är lättillgängliga och troligen ställer upp utan att kräva någon större ersättning 

(Krug, 2010). Nackdelen med detta kan vara att de är för insatta i produkten och därför bör de 

inte prioriteras. När målgruppen är identifierad är det viktigt att meddela potentiella användare  

om att studien finns tillgänglig. Detta kan göras på ett flertal olika sätt exempelvis genom 

anslagstavlor eller genom kontakter (Krug, 2010). 
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3.8 Tänka-högt 

Tänka-högt är en teknik där användare ombes att tänka högt samtidigt som de genomför en 

specifik uppgift. I samband med denna teknik kan det vara till fördel att spela in vad som sägs 

för att senare bättre kunna analysera användarnas resonemang (Arvola, 2014). Enligt Krug 

(2010) kan en del användare ha svårt för att minnas att vid upprepande tillfällen verbalisera sina 

tankar och det kan därför vara till fördel att upprepa denna information. Många gånger kan 

observatören anse sig ha relativt bra koll på vad användaren tänker trots att personen för tillfället 

är tyst, känner sig observatören osäker är det dock till fördel att påminna användaren (Krug, 

2010).   

 

3.9 Test på distans  
Om möjligheten inte finns att genomföra användbarhetstest tillsammans med användare kan de 

även genomföras på distans. Detta kan vara gynnsamt av många anledningar, den främsta 

anledningen är att mängden potentiella användare ökar vilket är fördelaktigt när en specifik 

målgrupp eftersökes. Ytterligare en fördel är att användarna inte behöver ta sig någonstans 

vilket innebär att de behöver lägga ned betydligt mindre tid än vad de annars hade behövt. Det 

kan även vara en fördelaktig metod om kollegor inte har möjlighet att vara på plats. Genom ett 

test på distans kan de vara med och lyssna oavsett var de befinner sig (Barnum, 2011). 

Användbarhetstest på distans ger enligt Krug (2010) 80% av fördelarna som att vara i samma 

rum som användaren, vilket innebär att om möjligheten finns, bör användbarhetstest 

genomföras tillsammans med användaren. En nackdel med användbarhetstest på distans är att 

det kan leda till missförstånd, då kommunikationen försvåras, och mer tid behövs därmed 

läggas på att säkerställa vad användaren menar. Något som är viktigt vid test på distans är att 

säkerställa att skärmdelningen och ljudet fungerar innan testsessionen. Det kan även vara 

fördelaktigt att spela in skärmdelningen tillsammans med ljudet för att fånga vad som sägs 

under användbarhetstestet för att bättre kunna analysera användbarhetstestet i efterhand (Krug, 

2010).  

 

3.10 Skissning  

Vid skissning ritas de existerande idéerna upp med hjälp av papper och penna (Buley, 2013). I 

detta stadie utforskas en varierad mängd designförslag som den slutliga produkten kan komma 

att resultera i. Det finns ett flertal fördelar med att använda sig av skissning. En fördel är att  

 



10 
 

processen är billig samtidigt som den hjälper designern att utforska idéer. Det är även en metod 

av relevans när designern vill ha återkoppling av kollegor (Buley, 2013).  

 

Enligt Buley (2013) består skissningsprocessen av fem steg. Det första steget handlar om att 

förbereda rätt verktyg, vilket vanligtvis innefattar papper och olika sorters pennor. Steg två 

fokuserar på den tid som behövs läggas ned, det är viktigt att sätta en tidsram för att skissningen 

ska gå relativt fort och för att undvika att fokus läggs på att skissa perfekta detaljer. Nästa steg 

består av att identifiera nyckelmoment (eng. key moments) vilket kan innefatta skärmbilder 

eller konfiguration av data som troligen kommer att resultera i störst värde. Därefter är det dags 

att skissa på olika alternativ, riktlinjen är att skissa minst fem alternativ baserade på de 

nyckelmoment som tidigare identifierats. Till sist urskiljs de bästa idéerna för att slutligen skapa 

en interaktiv datorprototyp (Buley, 2013). 

 

3.11 Prototyp 

En prototyp är en semifunktionell modell av hur en framtida produkt eller tjänst kan komma att 

se ut och fungera (Arvola, 2014; Buley, 2013). Det finns ett flertal olika sorters prototyper som 

vanligen delas in i kategorierna, low-fidelity (Lo-Fi) och high-fidelity (Hi-Fi) prototyper. Lo-

Fi prototyper är i allmänhet pappersprototyper med låg detaljeringsgrad medan Hi-Fi prototyper 

som regel är interaktiva datorbaserade prototyper med hög detaljeringsgrad (Arvola, 2014). Lo-

Fi prototyper kan gestaltas i form av skisser och går snabbt att producera samtidigt som de är 

förmånliga att tillverka (Goodwin & Cooper, 2009). En fördel med Lo-Fi prototyper är att de 

undviker att ge användare orealistiska förväntningar som Hi-Fi prototyper ibland kan göra. Hi-

Fi prototyper används när målet är att testa en prototyp på ett så realistiskt sätt som möjligt och 

är användbara när användbarhetstester ska genomföras innan den slutliga produkten skapas 

(Buley, 2013). Prototyper används enligt Buley (2013) vanligen av UX-designers för att 

undersöka om en produkt eller tjänst fungerar och upplevs som förväntat. Därmed behövs inte 

onödigt mycket tid spenderas på att utveckla en färdig produkt som sedan inte uppnår kraven. 

Återkoppling från prototyper kan leda till förändringar av design och funktion på ett både enkelt 

och sparsamt sätt (Buley, 2013).  
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4 Metod 

I metodkapitlet beskrivs den kvalitativa arbetsprocess som genomförts uppdelad i tre delar. Den 

första delen beskriver utvärderingen av den nuvarande processen. Den andra delen beskriver 

designen som ligger bakom den nya processen och den sista delen beskriver utvärderingen av 

den nya processen. 

 

4.1 Utvärdering av nuvarande process 

För att utvärdera den nuvarande registreringsprocessen (se figur 2) genomfördes 

användbarhetstest i kombination med en kortare intervju. Anledningen till att detta 

genomfördes var eftersom att det primära intresset var att få förståelse för användarnas beteende 

och åsikter kring den nuvarande processen. 

 

4.1.1 Deltagare 

Deltagarna rekryterades genom ett inlägg publicerat på företaget Cints Facebook sida. Då 

enbart tre personer anmälde intresse användes även ett bekvämlighetsurval. Tre kvinnor 

rekryterades från Sverige och en kvinna och två män från USA. Deltagarna var mellan 24–32 

år och var antingen studenter eller arbetade inom skilda fält. Samtliga deltagare hade varierade 

utbildningsbakgrunder. Deltagarna fyllde i en enkät för att eventuellt kunna utesluta vissa 

deltagare (se bilaga 2). Kraven för att delta i användbarhetstesten var att vara minst 18 år, inte 

tidigare registrerat sig som medlem på någon panel tillhörande Cint eller en liknande hemsida, 

vara bosatt i Sverige eller USA samt behärska svenska eller engelska. I ersättning för sin tid 

fick deltagarna ett presentkort värt $20/£20/200kr. Pilotdeltagarna rekryterades genom ett 

bekvämlighetsurval. Två svenska kvinnor mellan åldrarna 21–24 år deltog. 

 

4.1.2 Material 

En enkät bestående av sex korta frågor skapades i programmet Surveymonkey (se bilaga 2). 

Enkäten användes för att kunna kontrollera att deltagarna inte tidigare registrerat sig som 

medlemmar på paneler tillhörande Cint eller på liknande hemsidor, var över 18 år samt var 

bosatta i Sverige eller USA. Programmet som testledaren använde för att genomföra 

användbarhetstesten på distans var Skype version 7.3. Programmet användes för att sköta den 

internetbaserade kommunikationen i form av videosamtal samt för användning av 

skärmdelning. För att spela in ljud och video användes programmet Evaer version 1.7. 
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  4.1.3 Scenarier 

Användbarhetstesten baserades på uppgifter omskrivna till scenarier. Dessa skickades till 

användaren genom chattfunktionen i programmet Skype för att användarna enkelt skulle kunna 

följa med och själva kunna läsa uppgifterna. Scenario ett var relaterat till 

registreringsprocessen och de två andra syftade till att undersöka användarnas registrerade 

profil till framtida interna projekt och kommer därför inte att analyseras i denna studie. 

 

Scenario 1 

En vän till dig har blivit medlem på en hemsida där man kan besvara enkäter för att tjäna lite 

extra pengar. Du tycker att detta låter intressant och bestämmer dig för att du också vill testa 

på detta. Din vän skickar denna länken till dig https://panel.cint.com/8696e92f-c85e-4df0-

8524-58e3180f359d/panelists/new 

Bli medlem för att kunna besvara undersökningar. 

 

Scenario 2 

Du har nu registrerat ett konto och bestämmer dig för att logga in på hemsidan för att kolla 

närmare på vad som erbjuds. Vad får du för intryck av hemsidan och vad tror du att man kan 

göra här? 

 

Scenario 3 

Du är inloggad på hemsidan och upptäcker att du inte har några tillgängliga undersökningar att 

besvara för tillfället. Du bestämmer dig därför för att fylla i mer information om dig själv för 

att bättre kunna matcha en existerande undersökning. 

Kan du hitta ett sätt att göra detta på? 

 

4.1.4 Procedur 

För att säkerställa att användbarhetstesten skulle fungera genomfördes först två pilottest. 

Pilottesten var utformade på ett likadant sätt som de huvudsakliga användbarhetstesten som  

beskrivs nedan. Pilottesten resulterade i mindre justeringar i beskrivningen av scenarierna i 

syfte att förtydliga uppgifterna för användarna.  
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Under användbarhetstesten utgick testledaren från ett manus som fanns tillgängligt på både 

svenska och engelska, detta för att samtliga deltagare skulle få tillgång till samma information 

presenterat på ett likvärdigt sätt (se bilaga 3). Användbarhetstesten började med att användarna 

fick en kort introduktion kring varför testet genomfördes och information angående hur de 

skulle mottaga sin belöning. Användarna blev även informerade om sina etiska rättigheter och 

tillfrågade om användbarhetstestet kunde spelas in, detta för att ha möjligheten att analysera 

materialet i efterhand. Sedan besvarade deltagarna några korta frågor om sig själva samt frågor 

relaterade till deras erfarenhet kring undersökningar och internet i allmänhet för att få en insikt 

i vilka åsikter och vilken erfarenhet användarna hade sedan tidigare (se bilaga 3). 

Användbarhetstesten började med att användarna delade sin skärmbild och därefter satte sig in 

i tre specifika scenarier, ett i taget, samtidigt som de uppmanades att tänka högt. Då användarna 

befann sig i olika delar av världen användes programmet Skype för att sköta kommunikationen. 

När användarna ansåg att ett scenario var slutfört påbörjades nästa, när samtliga scenarier var 

slutförda diskuterades eventuella användbarhetsproblem som uppstått under testet. Därefter 

genomfördes en kortare intervju (se bilaga 5). De frågor som ställdes var så kallade 

eftertestfrågor. Anledningen till att samtliga frågor ställdes var för att få en djupare förståelse 

kring varför användarna agerat som de gjort samt för att få en inblick i användarens upplevelse 

kring processen (Arvola, 2014). Användbarhetstestet och intervjun tog ungefär 30 minuter 

sammanlagt. 
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Figur 2. Ovan visas samtliga steg i den nuvarande registreringsprocessen. Dessa steg 
inkluderar hur användaren först fyller i personlig information, loggar in, mottager 
ett e-mail, bekräftar kontot och sin e-mail och slutligen presenteras sidan som visas 
när användaren har loggat in. 
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4.1.5 Analys 

När samtliga användbarhetstest var genomförda analyserades den data som testen resulterat i. 

En noggrann analys genomfördes av respektive inspelning från användbarhetstesten. Därefter 

identifierades de problem som användarna stött på tillsammans med potentiella 

förbättringsförslag. Därefter sammanställdes positiva och negativa kommentarer angående 

processen och de kommentarer som nämndes av minst en tredjedel av användarna prioriterades. 

Sammanställningen diskuterades därefter internt på företaget. 

 

4.2 Design av ny process 

Nedan beskrivs processen kring den framtagna prototypen. Processen inleddes med en 

kravspecifikation och en genreanalys. Därefter genomfördes skissningsprocessen som slutligen 

resulterade i en Hi-Fi prototyp på två skilda språk. 

 

4.2.1 Kravspecifikation 

För att identifiera de krav som prototypen skulle komma att innefatta genomfördes en 

kravspecifikation i enlighet med processen given av Arvola (2014). Detta genomfördes för att 

få en tydlig bild av mängden information som företaget behövde samla in vid registreringen. 

Kravspecifikationen togs fram tillsammans med en produktägare och en UX-designer på 

företaget Cint. Syftet med kravspecifikationen var att undvika att viktiga funktioner och 

nödvändig information relaterad till registreringsprocessen skulle förbigås vid skapandet av 

prototypen. Målet med kravspecifikationen var därmed att identifiera de funktionella kraven. 

 

4.2.2 Genreanalys 

När kraven var framtagna genomfördes en analysering av potentiella konkurrenter för att finna 

inspiration kring andra registreringsprocesser. De konkurrenter som analyserades inom samma 

domän valdes då de erbjuder liknande tjänster. Ett antal skilda hemsidor som primärt tillhörde 

andra domäner analyserades även. Anledningen till detta var för att en analys av konkurrenter 

tillhörande andra domäner kan vara givande för att se hur liknande problem har åtgärdats 

(Arvola, 2014). Efter att analyserna genomförts sammanställdes likheter och skillnader mellan 

processerna och fördelar och nackdelar utvärderades. 
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Tabell 1. Hemsidor som analyserades i form av genreanalys. 

Hemsidor inom samma domän Hemsidor inom andra domäner 

https://www.asiktstorget.se/sv-se www.nelly.com/se 

www.globaltestmarket.com https://accounts.google.com 

www.yougov.se  www.cherrycasino.com/sv 

se.mysurvey.com http://www.aftonbladet.se 

 

4.2.3 Skissning och prototypskapande 

Innan skissningsprocessen påbörjades illustrerades tre skilda förslag, i form av flödesdiagram, 

på registreringsprocesser som var uppbyggda på olika sätt. Den process som ansågs mest 

lämplig användes som målsättning under skissningsprocessen. För att utforska idéer på hur 

varje skärmbild skulle visualiseras användes skissningsprocessen beskriven av Buley (2013). 

Skissningsförslagen baserades på de användbarhetsproblem och förbättringsförslag som 

användbarhetstesten resulterade i. Skissningarna diskuterades därefter internt på företaget Cint 

och slutligen visualiserades skissningarna i form av en interaktiv Hi-Fi prototyp med hjälp av 

programmet Axure och MailChimp. 

 

4.3 Utvärdering av ny process 

För att utvärdera den framtagna prototypen genomfördes användbarhetstest i kombination med 

en kortare intervju.  

 

4.3.1 Deltagare 

Två kvinnor och en man rekryterades från Sverige och en kvinna och två män från USA. 

Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsval. Åldern på deltagarna var mellan 21–60 

år. Samtliga deltagare hade varierade utbildningsbakgrunder. Deltagarna fyllde samma enkät 

som användes vid den tidigare utvärderingen. I ersättning för sin tid fick deltagarna ett 

presentkort värt $20/£20/200kr. Pilotdeltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. En 

svensk kvinna och en svensk man rekryterades mellan åldrarna 49–57 år. 

 

4.3.2 Material 

Enkäten som tidigare skapats återanvändes. Programmet Skype version 7.3 användes återigen 

tillsammans med programmet Evaer version 1.7. Prototypprogrammet Axure RP version 8.0 
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användes för att skapa den svenska och engelska Hi-Fi prototypen. Programmet MailChimp 

version 3.0 användes för att skapa aktiveringsmailen som användes i prototyperna. 

 

4.3.3 Procedur 

Två pilottest genomfördes innan användbarhetstesten av prototypen påbörjades, ett pilottest 

genomfördes på den svenska prototypen och ett på den engelska. Pilottesten genomfördes för 

att identifiera eventuella brister i prototyperna, manuset samt scenario ett. Pilottesten 

resulterade i en mindre justering i prototyperna för att förtydliga för användarna att ett kön 

behövde väljas. 

 

För att utvärdera den framtagna prototypen med målet att förbättra användarupplevelsen 

utvärderades den svenska och engelska prototypen på ett liknande sätt som den ursprungliga 

registreringsprocessen (se avsnitt 4.1.4) med andra potentiella användare. Manuset 

återanvändes med mindre justeringar och kommunikationen skedde på distans genom 

programmet Skype. Innan användbarhetstestet påbörjades besvarade användarna några korta 

personliga frågor samt frågor kopplade till deras erfarenhet av undersökningar och internet. 

Under användbarhetstestet fick användarna lösa ett scenario kopplat till registreringsprocessen 

samtidigt som skärmdelning användes. Scenariot som utvärderades var identiskt med scenario 

ett vid utvärderingen av den ursprungliga registreringsprocessen (se avsnitt 4.1.3). Under 

användbarhetstestet uppmanades användarna att tänka högt. När personen ansåg sig ha slutfört 

sceneriet diskuterades eventuella problem som uppstått under testet. Därefter besvarade 

deltagarna samma eftertestfrågor som deltagarna vid den tidigare utvärderingen. 

Användbarhetstestet och intervjun tog sammanlagt mellan 20 och 30 minuter. 

 

4.3.4 Analys  

När samtliga användbarhetstest var genomförda analyserades den data som testen resulterat i. 

En noggrann analys genomfördes av respektive inspelning från användbarhetstesten. Därefter 

identifierades de problem som användarna stött på tillsammans med potentiella 

förbättringsförslag. Därefter sammanställdes positiva och negativa kommentarer angående 

processen och de kommentarer som nämndes av minst en tredjedel av användarna prioriterades 

Sammanställningen diskuterades slutligen internt på företaget. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt redogörs inledningsvis resultatet utifrån användbarhetstesten och intervjuerna 

relaterade till den ursprungliga registreringsprocessen. Därefter presenteras resultatet från 

kravspecifikationen och genreanalysen och sedan redogörs resultatet utifrån 

användbarhetstesten och intervjuerna relaterade till prototypen. Slutligen presenteras 

förbättringsförslagen som applicerats på prototypen.  

 

5.1 Ursprungliga registreringsprocessen 

I tabellen nedan presenteras resultatet utifrån intervjuerna som genomfördes innan 

användbarhetstesten påbörjades1. Intervjun visade att användarna hade en blandad uppfattning 

kring undersökningar. Hälften av användarna hade besvarat undersökningar förut och en person 

ansåg sig besvara undersökningar ofta. Samtliga användare ansåg att de hade stor erfarenhet 

och vana av internet.  

 

Tabell 2. Information angående användarnas relation till internetbaserade undersökningar och 

internet generellt. 

 Nej Ja Vet ej/Neutral 

Positiv uppfattning om undersökningar 2/6 1/6 3/6 

Besvarat undersökningar förut 2/6 3/6 1/6 

Besvarar undersökningar ofta 5/6 1/6 0/6 

Stor erfarenhet/vana av internet 0/6 6/6 0/6 

 

Under användbarhetstestet beskrev användarna sin upplevelse kring processen samt vad i 

processen de skulle vilja förbättra och varför vilket presenteras i tabellen nedan. De flesta 

deltagarna ansåg att processen skulle kunna förtydligas då de var osäkra på vart i processen de 

befann sig samt vilket nästa steg var. En av deltagarna missade informationen angående 

aktiveringsmailet och registreringen fullföljdes därför inte. Fem av sex användare lyckades att 

fullfölja registreringen. 

 

 

 

                                                           
1 Samtliga svar har inte tagits upp till diskussion eller behandling. 
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Tabell 3. Förbättringsförslag och en beskrivande förklaring given av användarna. 

Förbättringsförslag Varför? 

Förtydliga processen - tydligare instruktioner  Vill veta vart man är och nästa steg 

Födelseår bör representeras som en rullmeny Svårare att göra fel 

För många tomma textfält att fylla i  Tar lång tid, enformigt 

Förtydliga att ett e-mail har skickats   Informationen kan lätt missas 

Förkorta e-mailet och prioritera rätt information   Läser inte allt, en del är onödigt 

Förtydliga eller förkorta valideringslänken  För lång, rörig 

Användaren bör vara inloggad eller skickas vidare 

efter att valideringslänken aktiverats 

Sparar tid, slipper öppna en ny flik 

 

Utifrån eftertestfrågorna samlades användarnas positiva och negativa åsikter kring processen in 

och de beskrivs i tabellen nedan. Användarna ansåg att den nuvarande processen både hade sina 

för- och nackdelar. 

 

Tabell 4. Positiva och negativa åsikter nämnda av minst en tredjedel av användarna angående 

den nuvarande processen. 

Positivt Negativt 

Enkel Ostylad 

Snabb Tråkig 

Användarvänlig Tom 

Inte för komplicerad Otydlig 

 

5.2 Design av ny process 

Nedan beskrivs resultatet utifrån genreanalysen, kravspecifikationen samt skärmbilder från den 

svenska och engelska Hi-Fi prototypen. 

 

5.2.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen som togs fram identifierades internt på företaget och bestod av de krav 

som behövde involveras i den nya registreringsprocessen. Användaren måste ha möjlighet att 

fylla i en mailadress och välja ett valfritt lösenord. Användaren måste även ange sitt kön och 

ålder (personen får inte vara född före 1914 eller efter 2003). Ett femsiffrigt postnummer måste 
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även anges. Det sista kravet innebär att användaren måste mottaga ett e-mail där e-mailadressen 

och kontot kan aktiveras och slutligen måste information angående avregistrering finnas 

tillgängligt i mailet.  

 

Tabell 5. Kraven som identifierats och bör finnas med i prototypen. 

Resultatet utifrån kravspecifikationen 

Användarens e-mailadress 

Ett valfritt lösenord 

Användarens kön (man/kvinna) 

Användarens ålder (1914–2003) 

Postnumret där personen är bosatt (5 siffror) 

Captcha (Jag är inte en robot) 

E-mail (aktiveringsmöjlighet och information angående avregistrering) 

 

5.2.2 Genreanalys  

Gemensamt för de konkurrenter som analyserades inom samma domän, med fokus på 

internetbaserade undersökningar, var att de någon gång i processen krävde personlig 

information av användaren. Mängden information som efterfrågades varierade och kunde bestå 

av exempelvis e-mailadress, lösenord, förnamn, efternamn, kön, ålder, postort och postnummer. 

Ytterligare något gemensamt för dessa processer var att ett aktiveringsmail skickades till den 

registrerade e-mailadressen där en valideringslänk eller knapp fanns tillgänglig. Vid 

analyseringen av registreringsprocesser inom andra domäner identifierades både likheter och 

skillnader. Två av processerna krävde enbart att e-mailadress och lösenord fylldes i för att 

registreringen skulle slutföras. De två andra processerna krävde en större mängd personlig 

information vid begäran av medlemskap. Samtliga registreringsprocesser avslutades med att ett 

bekräftelsemail skickades där användaren fick information om att kontot registrerats.  

 

I tabellen nedan presenteras genreanalysen utifrån de fyra hemsidor som undersökts. Samtliga 

processer följde ett liknande mönster och krävde information från användaren samt ett skickat  
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e-mail. Den mängd information som krävdes för att bli medlem på de olika hemsidorna 

varierade. Den största skillnaden mellan registreringsprocesserna inom de olika  

domänerna var att ett aktiveringsmail (där användarna behövde aktivera sitt konto på något sätt) 

endast skickades på hemsidor kopplade till undersökningar och enkäter. Inom de andra 

domänerna skickades istället ett bekräftelsemail (där användarna enbart fick information kring 

medlemskapet). 

 

Tabell 6. Sammanställning av de fyra hemsidor som analyserats. 

 Hemsidor inom samma 

domän 

Hemsidor inom andra 

domäner 

Krävde enbart e-mail och 

lösenord 

0/4 2/4 

Krävde personlig information 4/4 2/4 

Skickade bekräftelsee-mail 0/4 4/4 

Skickade aktiveringse-mail 4/4 0/4 

 

5.2.3 Skissning och prototypskapande 

Utifrån de förslag på skilda registreringsprocesser som togs fram valdes det förslag som ansågs 

vara mest optimalt enligt företaget (se figur 3). Den process som valdes bestod enbart av tre 

steg med betydligt färre möjliga utfall i jämförelse med den nuvarande processen. 
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Figur 3: Figuren illustrerar den valda registreringsprocessen. Processen består av tre 

steg. Det första steget består av att registrera ett konto vilket görs genom att fylla i e-

mail och lösenord. Nästa steg i processen består av att fullfölja registreringen genom att 

fylla i mer information. Det tredje steget är att aktivera sin e-mail. 

 

Skissningsprocessen resulterade i en Hi-Fi prototyp i syfte att visualisera den valda processen. 

Samtliga skärmbilder ur den svenska prototypen presenteras i figur 4 nedan (se bilaga 7 för 

prototypen på engelska). Processen bestod av färre och kortare steg i syfte att förenkla 

processen för användarna. 
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Figur 4: Figuren illustrerar samtliga steg i den svenska framtagna prototypen. Först 

fyller användaren i personlig information, sedan mottager användaren ett e-mail 

och slutligen aktiverar användaren sitt konto. 
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5.2.4 Utvärdering av prototyp 

Intervjun som hölls i samband med användbarhetstesten involverade frågor angående 

användarnas generella uppfattning och erfarenhet kring undersökningar och internet2. Under 

intervjuerna framgick det att samtliga användare antingen hade en positiv eller neutral bild av 

undersökningar generellt. Fem av sex användare hade besvarat undersökningar tidigare varav 

fyra personer ansåg sig göra detta relativt ofta. Samtliga användare ansåg sig ha stor erfarenhet 

av internet.  

 

Tabell 7. Användarnas uppfattning och förhållande till internetbaserade undersökningar 

internet generellt. 

 Nej Ja Vet ej/Neutral 

Positiv uppfattning om undersökningar 0/6 4/6 2/6 

Besvarat undersökningar förut 1/6 5/6 0/6 

Besvarar undersökningar ofta 2/6 4/6 0/6 

Stor erfarenhet av internet 0/6 6/6 0/6 

 

Under användbarhetstestet beskrev användarna hur de uppfattade processen och vad de hade 

velat förbättra vilket presenteras i tabellen nedan. Några av användarna ansåg att 

förloppsindikatorn kunde förtydligas och att det skulle vara ett mer konsekvent användande av 

ord som bättre representerade den information som efterfrågades. En person ansåg att 

förloppsindikatorn kunde tas bort. Samtliga användare lyckades att fullfölja registreringen.  

 

Tabell 8. Förbättringsförslag med tillhörande förklaring given av användarna. 

Förbättringsförslag Varför? 

Förtydliga förloppsindikatorn (vart användaren 

befann sig) inklusive ordval  

Försäkrar användaren vart i processen 

hen befinner sig och vad detta innebär 

Förtydliga ”visa lösenordsikonen” Betydelsen är inte självklar 

Konsekvent användande av ord överallt Tydligare för användaren (mindre 

förvirringar) 

                                                           
2 Samtliga svar har inte tagits upp till diskussion eller behandling. 
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Förkorta informationen angående e-mail och 

beskriva handlingen först (formulera om texten) 

Upprepning av information, handlingen 

bör stå först för att snabbt kunna gå 

vidare 

Förtydliga att registreringsprocessen är slutförd Användaren får bekräftelse  

 

Efter användbarhetstestet ställdes eftertestfrågor som resulterade i positiva och negativa åsikter 

kring processen som presenteras i tabellen nedan. Användarna beskrev processen med adjektiv 

som snabb, enkel, tydlig och användarvänlig. Ett tydligt problem som uppstod under 

användbarhetstesten var att den första sidan påminde om en inloggningssida vilket ansågs vara 

något negativt. Något som upprepades vid eftertestfrågorna var att utformningen av 

förloppsindikatorn inte ansågs vara tillräckligt tydlig. Användarna var förvirrade både gällande 

var i processen de befann sig samt innebörden av respektive steg. Lösenordsikonen skapade 

förvirring då betydelsen inte betraktades som självklar. Några deltagare tyckte att det saknades 

information genomgående i processen medan andra ansåg att mängden information kunde 

reduceras.  

Tabell 9. Positiva och negativa åsikter beskrivna av minst en tredjedel av användarna angående 

prototypen. 

Positivt Negativt 

Snabb Första sidan liknar en inloggningssida 

Enkel Otydlig förloppsindikator 

Tydlig Otydlig lösenordsikon 

Lättförståelig För mycket information generellt 

Smidig För lite information generellt 

Professionell  

Användarvänlig  

 

5.3 Slutgiltiga prototypen 

Nedan presenteras de betydande förändringar som genomfördes på prototypen utifrån den 

feedback som användarna gav under användbarhetstesten och intervjuerna (se bilaga 8,9 för de 

fullständiga registreringsprocesserna). Förändringarna som genomfördes var följande: 

• De två första sidorna i prototypen sattes samman till en sida 

• Visa lösenord ikonen avlägsnades 
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• Födelseår och postnummer placerades på en horisontell linje (en pin nål ikon lades till) 

• Förloppsindikatorn avlägsnades 

• Texten angående ett skickat e-mail formulerades om 

• Informationen angående att processen var slutförd förtydligades 

 

 

Figur 5. De två första sidorna från prototypen sattes samman till en sida och en del justeringar genomfördes. 

 

 

Figur 6. På sidan där användaren informerades om att ett e-mail skickats togs förloppsindikatorn bort och texten 
omformulerades. 

 

 

Figur 7. Informationen angående att processen var slutförd förtydligades och formulerades om.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet och metoden utifrån arbetet som utförts. En diskussion kring 

studiens reliabilitet och validitet samt förslag på framtida forskning diskuteras även.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att skapa en prototyp bestående av en förbättrad 

registreringsprocess sett ur ett användarperspektiv. Frågeställningen syftade därför på hur 

registreringsprocessen bör visualiseras för att åstadkomma en ökad mängd medlemmar. 

Användbarhetstesten relaterade till den nuvarande registreringsprocessen resulterade i att fem 

av sex användare lyckades att fullfölja registreringen. Ett flertal användbarhetsproblem 

identifierades under testen och förbättringsförslag visualiserades därefter i form av en Hi-Fi 

prototyp. De användbarhetstest som genomfördes på prototypen resulterade i att samtliga 

användare lyckades att fullfölja registreringen. Prototypen beskrevs med avsevärt fler positiva 

än negativa ord och endast ett fåtal förbättringsförslag identifierades. Eftersom att samtliga 

användare lyckades att registrera ett konto tyder det på att fler människor skulle fullfölja 

registreringen vid utformningen av processen likt prototypen vilket i sin tur troligen skulle öka 

antalet medlemmar. Användarna ansåg att prototypen var användarvänlig och inga större 

förvirringar uppkom vilket resulterade i en positiv uppfattning kring processen. De faktorer som 

påverkade användarnas uppfattning av registreringen var främst hur enkelt det var att registrera 

ett konto samt processens tydlighet. Ett fåtal förbättringsförslag identifierades under 

användbarhetstestet av prototypen och mindre justeringar genomfördes på Hi-Fi prototypen. 

Resultatet utifrån användbarhetstesten av prototypen tyder på att användarna ansåg att den 

framtagna processen var både enklare och tydligare uppbyggd än den nuvarande processen sett 

ur ett användarperspektiv.  

 

Förbättringsförslagen som applicerades på prototypen (se avsnitt 5.3) baserades på de 

användbarhetstest och intervjuer som genomfördes på prototypen. De två främsta 

användbarhetsproblem som identifierades var att den första sidan i prototypen, där användarna 

fyllde i e-mailadress och lösenord, ansågs likna en inloggningssida samt att förloppsindikatorn 

ansågs vara förvirrande av diverse anledningar. För att undvika dessa problem sattes de två 

första sidorna i prototypen samman till en sida (se figur 5). Detta resulterade i att den första 

sidan i processen inte längre liknade en inloggningssida då betydligt mer information krävdes  
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av användarna i jämförelse med vad som vanligen krävs på en inloggningssida. I och med denna 

förändring avlägsnades även förloppsindikatorn. Anledningen till detta var för att den skapade 

mer förvirring än vad den gjorde nytta. När dessa förbättringsförslag applicerades bestod 

processen enbart av två steg vilket innebar att förloppsindikatorn inte längre var nödvändig då 

det inte längre fanns en lika stor risk att användarna skulle bli förvirrade angående vart i 

processen de befinner sig. Ikonen som syftade på att visa lösenordet valdes även att tas bort då 

den enbart förvirrade användarna. Ytterligare en anledning till att den avlägsnades var för att 

den inte passade in i flödet då den placerades bredvid textrutan där lösenordet fylldes i. Vid 

användning av denna placering är det svårt att mobilanpassa gränssnittet vilket kommer att vara 

ett framtida krav vid eventuell lansering. Födelseår och postnummer valdes att placeras jämte 

varandra för att ta upp mindre yta. En pin nål ikon lades till för att få ett symmetriskt intryck 

med ikoner på den högra sidan på samtliga textfält. Texten angående att ett aktiveringsmail 

skickats redigerades och handlingen i processen placerades tidigare i texten för att förenkla 

processen ytterligare för användarna. Slutligen förtydligades texten där registreringen är 

slutförd och e-mailadressen aktiverad för att inga användare ska behöva tveka angående om 

processen är slutförd eller ej.  

 

De främsta adjektiv som användarna valde att beskriva prototypen med under 

användbarhetstesten var enkel och tydlig. De applicerade förändringarna på prototypen 

resulterade i att processen gick betydligt fortare att genomföra vilket troligen inte påverkar 

användarupplevelsen i en negativ bemärkelse. I och med att prototypen endast består av två 

steg exklusive det skickade e-mailet tyder det på att denna process är ännu tydligare då den är 

kortare och inga större förvirringar bör uppstå under denna korta tid. Detta innebär att genom 

användbarhetstesten på den framtagna prototypen, och med de applicerade 

förbättringsförslagen, bör användarupplevelsen förbättras vid en eventuell lansering av denna 

tjänst. Detta skulle i sin tur förmodligen leda till en ökad mängd medlemmar hos företaget.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras kritik mot metodval, studiens validitet och reliabilitet samt förslag på fortsatt 

forskning inom området.  
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6.2.1 Rekrytering av deltagare 

I denna studie rekryterades 12 deltagare, sex deltagare till utvärderingen av den nuvarande 

registreringsprocessen och sex deltagare till utvärderingen av prototypen.  En jämn fördelning 

mellan länderna Sverige och USA eftersträvades. Anledningen till detta var för att undvika  

eventuella skillnader som möjligtvis hade kunnat uppstå beroende på var användarna var 

bosatta. En jämn fördelning av användare skulle då resultera i en mer rättvis fördelning. En 

fördel skulle ha varit att inte använt ett bekvämlighetsurval då individerna valdes subjektivt. 

Anledningen till att ett bekvämlighetsurval användes var eftersom att alldeles för få deltagare 

anmälde intresse. Trots att en relativt liten mängd användare har utvärderat 

registreringsprocesserna hävdar Nielsen (2012) att om fler än fem användare utvärderar en 

produkt eller tjänst är risken stor att enbart identiska användbarhetsproblem uppkommer. Detta 

tyder på att den mängd användare som har utvärderat respektive process är tillräckligt stor för 

att kunna dra relevanta slutsatser kring. Målgruppen för denna tjänst är dock relativt stor och 

det skulle därför möjligtvis ha varit fördelaktigt att ha genomfört användbarhetstesten med en 

större deltagarmängd. Detta skulle innebära att användbarhetstesten även skulle kunna 

genomföras med användare från ännu fler länder. Nackdelen med en större deltagarmängd är 

att en betydligt större budget krävs i kombination med en längre rekryteringsprocess. 

 

Samtliga deltagare rekryterades via internet vilket antyder att de har någon typ av erfarenhet av 

att använda sig av internet och datorer vilket även bekräftades under intervjuerna. För att få en 

bredare täckning av deltagare och för att representera fler potentiella användare skulle det varit 

till fördel att även ha rekryterat människor med mindre erfarenhet. Anledningen till att detta 

inte prioriterades var eftersom att de potentiella användarna troligen är relativt vana 

internetanvändare då processen och medlemskapet kräver att användarna kan navigera sig 

online. Dock är självfallet målet att samtliga individer ska kunna slutföra registreringsprocessen 

för att bli medlemmar vilket är anledningen till att det hade kunnat vara av intresse.  

 

I utvärderingen av den nuvarande registreringsprocessen deltog personer som var mellan 24–

32 år. I utvärderingen av prototypen deltog personer som var mellan 21–60 år vilket innebär att  

en större spridning i åldrar förekom under denna utvärdering. Målet var att försöka uppnå en 

liknande åldersfördelning vid båda utvärderingarna, dock uppstod större svårigheter än vad som  

förväntades vid rekrytering av deltagare bosatta i USA. Eftersom att det ansågs viktigt att 

genomföra testet med samma mängd deltagare som vid den tidigare utvärderingen prioriterades  
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därför inte åldern när den sista deltagaren rekryterades. För att få en rättvisare och jämnare bild 

skulle det ha varit till fördel att ha rekryterat användare med en jämnare åldersfördelning.  

 

Kriterierna för att delta i studien var att inte tidigare ha registrerat sig som medlem på en panel 

tillhörande Cint eller en likartad hemsida, vara bosatt i Sverige eller USA och behärska svenska 

eller engelska samt vara minst 18 år. Anledningen till att fokus låg på användare som inte 

tidigare registrerat sig som medlemmar i liknande tjänster var för att en objektiv inställning till 

denna typ av registreringsprocess eftersträvades. Om deltagarna tidigare slutfört denna, eller en 

liknande registrering, finns det en möjlighet att deras personliga åsikter om det specifika 

företaget skulle ha påverkat deras åsikter kring den aktuella processen som utvärderades. Vid 

en större studie skulle även denna målgrupp kunna involveras för att undersöka om några större 

skillnader skulle identifieras. Trots att deltagarna i detta skede möjligen skulle ha en positiv 

eller negativ inställning till ett visst företag eller panel skulle det vara intressant att se om den 

stämmer överens med, eller påverkar hur de uppfattar den aktuella processen som utvärderas. 

 

6.1.2 Metodval 

Metoden som låg i fokus i denna studie var användbarhetstest. Metoden valdes att användas då 

det är en lämplig metod för att identifiera användbarhetsproblem (Buley, 2013). Metoden 

kompletterades även med eftertestfrågor för att få en bättre förståelse kring hur användarna 

uppfattade processen. Kombinationen av metodvalen resulterade i en tydlig bild av användarnas 

upplevelse kring processen inklusive de problem som användarna stötte på. Ett annat metodval 

som stundtals används i kombination av användbarhetstest är en uppmätning av antalet steg och 

den tid som det tar för användaren att slutföra ett specifikt scenario. Anledningen till att dessa 

metodval inte inkluderades i studien var eftersom att tänka-högt tekniken istället användes som 

komplement. Detta innebar att användarna många gånger stannade upp och beskrev vad de 

tänkte på och klickade sig runt för att undersöka processen. Både användning av stegräkning 

och tidtagning skulle därför resulterat i en missvisande bild. 

  

Ett kompletterande metodval som hade varit intressant att använda sig av för att mäta 

användarupplevelsen är SUS-enkäter. Denna metod skulle kunna ge en tydligare bild av hur  

användarna uppfattade processen. Anledningen till att denna metod inte inkluderades var för att 

användbarhetstesten genomfördes på distans. Att använda sig av SUS-enkäter vid detta tillfälle  
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hade blivit problematiskt av åtskilliga anledningar. Den största anledningen är att deltagarna 

skulle haft svårigheter att besvara enkäten på egen hand då användbarhetstesten genomfördes 

på distans. Detta skulle inneburit att användarna skulle ha behövt besvara enkäten och därefter 

skicka den till testledaren vilket hade försvårat processen oerhört samt krävt en betydligt större 

ansträngning av användarna. Användbarhetstesten valdes att genomföras på distans då syftet 

var att undersöka hur människor bosatta i Sverige och USA upplevde processen. 

Användbarhetstest på distans täcker enligt Krug (2010) 80 % av fördelarna som att genomföra 

testet i samma rum som användaren. För att dra nytta av samtliga förmåner med metoden skulle 

det därför varit gynnsamt att ha genomfört användbarhetstesten tillsammans med användarna. 

Nackdelen med denna metod är att användbarhetstest endast hade kunnat genomföras med 

människor bosatta i Sverige. Detta innebär att mängden potentiella användare hade minskat. 

Detta metodval skulle även ha krävt att deltagarna hade behövt lägga ned mer tid i och med att 

de skulle behövt ta sig till en specifik plats för att genomföra testet.  

 

En genreanalys genomfördes även för att få inspiration kring hur andra företag använt sig av 

liknande processer. Med hjälp av denna metod identifierades ett flertal olika tillvägagångssätt 

angående hur en registreringsprocess kan utformas. Fördelen med denna metod var att 

registreringsprocesser hos både företag som arbetade inom liknande och inom skilda domäner 

analyserades. Detta resulterade i en distinkt bild av både likheter och skillnader kring 

registreringsprocessers uppbyggnad. Utifrån genreanalysen och den feedback som användarna 

gav under användbarhetstestet av den nuvarande processen visualiserades tre skilda processer i 

form av flödesdiagram på alternativa registreringsprocesser. Dessa processer diskuterades 

internt och slutligen valdes den process som ansågs mest lämplig. För att säkerställa att rätt 

process valts hade förslagsvis Lo-Fi prototyper kunnat skapas av samtliga förslag för att sedan 

genomföra ett mindre antal användbarhetstest på respektive process. Detta hade antingen 

kunnat styrka att den mest gynnsamma processen valts eller visat att en annan process hade 

varit mer fördelaktig. I och med att detta steg inte prioriterades fanns betydligt mer tid att lägga 

på användbarhetstesten på den framtagna prototypen och även möjligheten att ta fram 

förbättringsförslag på det valda förslaget baserat på samtliga användbarhetstest. 

 

6.1.3 Validitet och reliabilitet 

Något som stärker validiteten i denna studie är den kombination av metoder som använts. I och 

med att användbarhetstesten spelades in samtidigt som tänka-högt tekniken användes tyder 
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detta på att relevant data samlats in angående hur användarna agerat och även hur de tänkt under 

testets gång. Detta kompletterades även med intervjuer vilket gav en djupare insikt i hur 

användarna resonerat. Metodvalen resulterade i kännedom kring användarnas tankar under 

processens gång samt en mer detaljerad förklaring efteråt angående varför användarna agerat 

som de gjort. Eftersom att användbarhetstesten spelades in kan det dock ha resulterat i att 

användarna inte presterade likadant som de annars gjort. I denna studie fick användarna i 

uppgift att registrera ett konto vilket i en eventuell lansering, inte kommer att ske. Det är därför 

svårt att uttala sig om det finns en möjlighet att användarna i denna studie hade valt att avbryta 

registreringen om de inte hade blivit uppmanade att registrera ett konto. Reliabiliteten i 

projektet är svår att uttala sig om då detta var en kvalitativ studie. Det är svårt att säkerställa att 

samtliga individer skulle uppleva processen på ett likadant sätt. Det går inte heller att säkerställa 

att individer från andra länder skulle uppfatta processerna på ett liknande sätt. Genom 

användbarhetstesten har dock ett mönster identifierats och upplevelserna skiljde sig inte åt allt 

för mycket mellan deltagarna. Detta tyder på att om studien skulle replikeras finns det en stor 

sannolikhet att liknande resultat skulle uppmätas. 

 

6.1.4 Framtida forskning 

För att säkerställa att den framtagna prototypen med de applicerade förbättringsförslagen har 

resulterat i en förbättrad användarupplevelse skulle det vara intressant att genomföra liknande 

användbarhetstest på den slutgiltiga prototypen. För att vidare utforska registreringsprocessen 

skulle det även vara intressant att genomföra liknande användbarhetstest med personer från ett 

flertal skilda länder. I denna studie identifierades inga större skillnader mellan människor 

bosatta i Sverige och USA, utan de olikheter som upptäcktes tolkades snarare som 

identitetsskillnader. Det finns dock inget som säkerställer att det inte finns några skillnader 

kring hur människor uppfattar denna process eller processer generellt beroende på var i världen 

de är bosatta. Företaget Cint har medlemmar i över 80 länder och det skulle vara intressant att 

genomföra en betydligt större utvärdering inkluderande en större mängd personer bosatta på 

flera olika kontinenter. Ytterligare något som skulle vara intressant att undersöka skulle vara en 

liknande utvärdering av registreringsprocessen fast med deltagare med en större 

åldersspridning. Uppfattar människor i 18-årsåldern processen annorlunda än människor i 80-

årsåldern och har de skilda preferenser kring vad som uppfattas som en god 

användarupplevelse? Detta skulle vara intressant att titta närmare på och det finns stor 

utvecklingsmöjlighet vid intresse att forska vidare inom detta område. 



33 
 

7 Slutsatser 

Syftet med studien var att presentera ett förslag på en ny registreringsprocess i syfte att förbättra 

användarupplevelsen. Den långsiktiga förhoppningen var därigenom att öka antalet registrerade 

medlemmar. För att kunna göra detta genomfördes ett flertal användbarhetstest och intervjuer 

relaterade till den nuvarande processen och därefter en utvärdering av en framtagen Hi-Fi 

prototyp. Studien resulterade i att den framtagna processen, i form av en prototyp, uppfattades 

som betydligt enklare och tydligare samtidigt som det gick fort att registrera ett konto. Samtliga 

användare lyckades att registrera ett konto i registreringen tillhörande prototypen till skillnad 

från den nuvarande registreringsprocessen. Den främsta faktorn som påverkade användarnas 

uppfattning kring processen var hur enkelt det var att slutföra processen. De förbättringsförslag 

som sedan applicerades på prototypen syftade enbart på att lösa de användbarhetsproblem som 

tidigare uppstått. Därför är slutsatsen att det finns en stor möjlighet att en eventuell lansering 

av den slutgiltiga prototypen skulle leda till en större mängd registrerade medlemmar samt en 

betydligt mer positiv användarupplevelse.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Nuvarande registreringsprocess 
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Bilaga 2: Enkät 

 

 

  



38 
 

Bilaga: 3 Manus  

 

Jag tänkte börja med att berätta lite kort om mig själv och företaget som jag gör detta uppdrag 

tillsammans med. Jag heter Anna och jag är en student som läser sista terminen på det 

kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Nu under sista terminen 

arbetar jag som en UX-designer och gör mitt examensarbete tillsammans med företaget Cint. 

Cint erbjuder en tjänst där man kan registrera sig för att besvara enkäter samtidigt som man får 

betalt för den tid som man lägger ned. Det du ska få testa på idag är processen som sker när en 

person har bestämt sig för att registrera sig för att sedan kunna besvara undersökningar. 

Du kommer som sagt att få ett presentkort på 200 kronor som tack för ditt deltagande och det 

kommer att skickas till din e-mailadress inom två dagar. 

Jag undrar om det är okej för dig att sessionen spelas in? Anledningen till detta är att jag kan 

kolla igenom inspelningen efteråt för att inte missa någonting viktigt som sägs. Inspelningen 

kommer endast att användas internt för att förbättra processen vid registrering. 

 

Jag tänkte börja med att ställa några korta frågor. 

1. Vad har du för uppfattning om enkäter och undersökningar rent spontant? 

2. Är du medlem i någon panel? 

3. Har du besvarat enkäter förut? 

4. Hur ofta besvarar du enkäter? 

5. Kan du beskriva hur stor erfarenhet du har av internet? 

6. Kan du beskriva din huvudsakliga sysselsättning? 

7. Hur gammal är du? 

 

Det är viktigt att komma ihåg att vi enbart utvärderar processen och inte dig. Du får ställa frågor 

när du vill och avbryta sessionen om du av någon anledning skulle känna dig obekväm. Under 

testet skulle jag vilja att du tänker-högt samtidigt som du genomför ett antal scenarier, 

kommentera gärna vad du tycker om, vad du inte tycker om, om det är något du inte förstår och 

vad du skulle vilja ändra på osv. Du behöver inte stressa igenom processen utan ta din tid och 

dela med dig utav vad du tänker. Då tänkte jag att du skulle sätta igång skärmdelning. 
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I wanted to start by introducing myself along with the company I am working for. My name is 

Anna and I am studying the final term of the cognitive science program at Linköping University 

in Sweden. Right now I am doing my thesis work as a UX-designer through the company Cint. 

Cint offers a platform where you can register to answer surveys online allowing you make some 

extra money. You are going to test the online registration process. 

 

As a thank you for your participation today we will send you a gift card worth 20 Dollar. 

 

Before we start, I want to ask you if it’s okay with you that we record the testing? The reason 

for this is so that I can look through and analyse your feedback afterwards. The recording will 

solely be used internally and not shared with any other external parties. 

 

I wanted to start by asking a few questions. 

1. What is your opinion about surveys spontaneously?  

2. Are you a member of any panel?  

3. Have you ever responded to a survey?  

4. How often do you respond to surveys?  

5. How often do you usally use the internet? 

6. Can you describe your main occupation?  

7. How old are you? 

 

Let’s get started. It’s important to remember that we are testing and evaluating the process and 

not your performance. If you have any questions, feel free to ask them any time and if you get 

uncomfortable for any reason during the test you can always stop the session. During the test, I 

would like you to think out loud (i.e. speak your thoughts). Feel free to comment everything 

you think of, what you like, what you don’t like, anything you don’t understand and changes 

you would like to make and so on. There’s no reason to rush through the test, so take your time 

and share your thoughts. 
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Bilaga 4: Scenarier 

 

Scenario 1 

En vän till dig har blivit medlem på en hemsida där man kan besvara enkäter för att tjäna lite 

extra pengar. Du tycker att detta låter intressant och bestämmer dig för att du också vill testa på 

detta. Din vän skickar denna länken till dig https://panel.cint.com/8696e92f-c85e-4df0-8524-

58e3180f359d/panelists/new 

Bli medlem för att kunna besvara undersökningar. 

 

Scenario 2 

Du har nu registrerat ett konto och bestämmer dig för att logga in på hemsidan för att kolla 

närmare på vad som erbjuds. Vad får du för intryck av hemsidan och vad tror du att man kan 

göra här? 

 

Scenario 3 

Du är inloggad på hemsidan och upptäcker att du inte har några tillgängliga undersökningar att 

besvara för tillfället. Du bestämmer dig därför för att fylla i mer information om dig själv för 

att bättre kunna matcha en existerande undersökning. 

Kan du hitta ett sätt att göra detta på? 

  

https://panel.cint.com/8696e92f-c85e-4df0-8524-58e3180f359d/panelists/new
https://panel.cint.com/8696e92f-c85e-4df0-8524-58e3180f359d/panelists/new
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Scenario 1 

A friend of yours has just signed up to a website where it is possible to answer surveys to earn 

some extra money. You think that this sounds interesting and you decide that you also would 

like to try it out yourself. Your friend sends you the link https://panel.cint.com/0a330686-43e2-

4f71-ba19-1a82bbe11c9a/panelists/new. 

Sign up to receive surveys. 

 

Scenario 2 

You have now created an account and decide to log on to the website to check it out. What’s 

your impression of the site and what do you think is possible to accomplish here? 

 

Scenario 3 

You have now registered an account but you can’t find any available surveys to complete at the 

moment. You decide to fill in some more information about yourself in order to try and match 

to an existing survey. 

Can you find a way to accomplish this? 

  

https://panel.cint.com/0a330686-43e2-4f71-ba19-1a82bbe11c9a/panelists/new
https://panel.cint.com/0a330686-43e2-4f71-ba19-1a82bbe11c9a/panelists/new
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Bilaga 5: Eftertestfrågor 

 

1.) Hur var ditt övergripande intryck kring processen? 

2.) Vad tyckte du fungerade bra? 

3.) Vad tyckte du fungerade mindre bra? 

4.) Är det något som du anser saknas? 

5.) Hur skulle du beskriva registreringsprocessen med ett par ord/meningar för en vän 

eller kollega? 

6.) Har du några övriga kommentarer eller frågor? 

 

 

1.) What was your overall impression of the process?  

2.) What did you think worked well?  

3.) What did you think didn’t work so well?  

4.) Is there anything that you think is missing?  

5.) How would you describe the registration process in a couple of words/sentences for a 

friend or a colleague?  

6.) Do you have any other comments or questions? 
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Bilaga 6: Prototyp (svensk version) 
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Bilaga 7: Prototyp (engelsk version) 
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Bilaga 8: Förbättringsförslag på prototyp (svensk version) 
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Bilaga 9: Förbättringsförslag på prototyp (engelsk version) 
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