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Sammanfattning 

Denna studie har utgått från ett specifikt fall som slutligen resulterat i en prototyp av en app som löser 

det så kallade skolådeproblemet. Skolådeproblemet definieras som den flaskhals som uppstår när en 

redovisningsbyrås kunder sparar sina kvitton på ett ostrukturerat sätt och sedan överlämnar dessa 

klumpvis till redovisningsbyrån. Ofta saknas tillhörande information vilket resulterar i en 

hanteringsprocess som kan vara tidskrävande och kostsam för både redovisningsbyrån och deras 
kunder. I appen kan användaren istället fota sitt kvitto, välja kvittotyp och slutligen skicka iväg kvittot 

direkt till sin redovisningsbyrås bokföringsprogram. På så sätt undviks flaskhalsen och processen blir 

smidigare för samtliga parter. 

Processen för att komma fram till lösningen utgick från frågeställningen “Hur kan en mobilapp 

utformas för att lösa skolådeproblemet på ett sätt som av redovisningsbyråers kunder föredras framför 

befintliga redovisningsmetoder?”. Den bestod av tre delar: förstudie, bearbetningsfas och 

detaljeringsfas. Förstudien genomfördes i nära samarbete med redovisningsbyrån Nistra för att 

definiera problemet och den möjliga lösningen. Samma redovisningsbyrå har använts genomgående i 
studien och slutresultatet är delvis anpassat efter deras varumärke. Bearbetnings- och 

detaljeringsfasen innehöll bland annat skissarbete, avstämning med utvecklare samt skapande av 

wireframes, flödesscheman och prototyper. Utifrån de summativa användartesterna kan det 

konstateras att redovisningsbyrån Nistras kunder skulle föredra att redovisa sina kvitton via denna app 

framför befintliga alternativ. 

Studien har också resulterat i en process som, med hjälp av författarnas erfarenheter och kunskap samt 

befintliga metoder och teorier, identifierar ett problem hos ett företag och sedan hittar en möjlig 
digital designlösning på detta. 
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Abstract  

This is a case-study which resulted in a mobile application prototype that solves the so called ”Shoe 

box issue”. The shoe box issue is defined by the sticking point that occurs when accounting agencies’ 

customers collects their receipts in an unstructured way later followed by handing these over to the 

accounting agency. Additional information is often missing from the receipts which results in a time 

consuming and costly process for both the agency and the customer. In the application the customer 

can take a photo of the receipt, choose a category for the receipt and send it directly to the agency’s 
accounting program. The application helps to avoid the sticking point and the process becomes 

smoother for all parties.  

The process towards reaching the solution in this study was based on the question ”How can a mobile 

application be designed to solve the shoe box issue in a way that is preferred by an accounting 

agency’s customers instead of existing accounting methods?” and consisted of three parts: pre-study, 

processing phase and detailing phase. The pre-study was conducted in close cooperation with the 

accounting agency Nistra to define the problem and a possible solution. The same agency has been 

used throughout the study and the final result is adapted to their brand. The processing and detailing 

phases included sketching, consultation with developers, the creation of wireframes, flowcharts and 

prototypes. The final user test states that Nistra’s customers would prefer to send their receipts 

through the application rather than using existing methods. 

Using the authors’ experiences and knowledge together with existing methods and theories also 

resulted in a process that identifies a problem at a company followed by finding a possible digital 

design solution for the problem.   
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1. Inledning 
Ett viktigt moment i en redovisningsbyrås arbete är att sammanställa sina kunders kvitton och samla 

in nödvändiga detaljer om dessa, ett moment som för många kunder och redovisningsbyråer idag är 
väldigt tidskrävande. Det finns vissa lösningar vars syfte är att förenkla och digitalisera momentet, 

men dessa är inte tillräckligt anpassningsbara, utbredda eller välkända för att det ska vara praxis att 

använda dom. Bristen på den perfekta digitala lösningen skapar ett tidskrävande, rörigt och tråkigt 

problem, i denna uppsats även kallat skolådeproblemet, se Figur 1, för både kunder och 

redovisningsbyråer. Kunderna måste vara noggranna med att spara samtliga kvitton från köp de gjort 

via sina företag. Många samlar dessa kvitton i olika typer av lådor, ofta gamla skolådor. Dessa 

skolådor fylls med skrynkliga kvitton och lämnas slutligen hos redovisningsbyrån som tvingas lägga 

värdefull tid på att veckla ut skrynkliga kvitton och sortera dessa innan jobbet kan påbörjas. Denna tid 
blir både kostsam för kunden och oproduktiv för redovisningsbyrån (4.1.1). 

Kunden måste minnas detaljer om sina köp exempelvis vilken kategori köpet tillhör och fullständiga 

namn samt arbetsplatser på personer som kanske bjudits på lunch. Ibland kan det ta flera månader 

innan ett kvitto faktiskt bokförs på redovisningsbyrån, vilket gör det svårt för kunden att minnas dessa 

detaljer. Resultatet blir i sin tur att redovisningsbyrån måste ställa mängder av kontrollfrågor och 

upprepa dessa om svar uteblir, för att kunden helt enkelt inte minns eller har tappat bort kvittot i fråga. 

Med andra ord är det ett gemensamt problem som kan bli en tidskrävande frustration för kunden och 

en kostsam flaskhals för redovisningsbyrån (4.1.1). 

!  

Figur 1. Visualisering av skolådeproblemet 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att lösa skolådeproblemet genom att fram en interaktiv digital prototyp 

av en app som ska underlätta för redovisningsbyråers kunder vid inlämning av kvitton. Uppsatsens 

utgångspunkt är frågeställningen “Hur kan en mobilapp utformas för att lösa skolådeproblemet på ett 

sätt som av en redovisningsbyrås kunder föredras framför befintliga redovisningsmetoder?”. 

1.2 Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till att endast ta fram en prototyp av en app för mobiltelefonmodellen 

iPhone 6, tillverkad av Apple. Lösningen anpassas till redovisningsbyrån Nistra, deras befintliga 

grafiska profil kommer att appliceras på appen och därmed kommer inga teorier om varumärken eller 
grafiska identiteter att användas. Nistras önskemål kommer att tas i beaktande under projektets gång 

men arbetet är också avgränsat till att endast fokusera på den eller de funktioner som förstudien visade 

var viktigast, även om det eventuellt finns önskemål och behov av fler funktioner i framtiden. 

1.2.1 Redovisningsbyrån Nistra 

Nistra är en Norrköpingsbaserad redovisningsbyrå som erbjuder allt ifrån bokföring och redovisning 
till rådgivning och lönehantering för både små och stora företag i många olika branscher (Nistra u.å). 

De har en långsiktig vision om att bli helt digitala och vill nu lösa detta skolådeproblem genom att ta 

fram en brandad app där deras kunder löpande kan redovisa sina kvitton på ett enkelt och effektivt 

sätt, utan att riskera att utelämna relevant information eller glömma bort densamma (4.1.2). 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2. Teoretisk ram 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, information, riktlinjer och begrepp som kommer att ligga 

till grund för processen och dess resultat. 

2.1 Interaktionsdesign och UX 

Design av en interaktiv produkt som på något sätt syftar till att interagera med användarnas vardagliga 

liv och underlätta i deras kommunikation kallas också för interaktionsdesign. Interaktionsdesign ska 

förstärka, förenkla och förbättra sättet som människor kommunicerar, jobbar och interagerar med 

varandra på (Sharp, Preece & Rogers, 2007). Kortfattat handlar det om att designa digitala utrymmen 

för mänsklig interaktion och kommunikation (Winograd, 1997). 

UX är en förkortning av User Experience (användarupplevelse på svenska) och innebär att en 

designar med människan i fokus. Det handlar framför allt om användarupplevelsen vid en interaktion 

mellan människa och dator. Interaktionen ska vara så smidig och lätt som möjligt för användaren att 

förstå och navigera sig igenom utan att behöva tänka för mycket och störas av komplicerade steg på 

vägen (Arvola, 2011). 

Interaktionsdesign och användarupplevelse går alltså hand i hand. Grunden är en interaktionsdesign 
som sedan förgylls med en genomtänkt användarupplevelse som pricken över i (Arvola, 2011). 

2.2 Applikation 

En app, förkortning för applikation, är en typ av program vars syfte är att låta användare genomföra 

ett praktiskt moment (Ne, 2018a). Kort och gott är det en bit mjukvara till en smartphone, precis som 

ett program är för en dator. Det som en vanligtvis menar när en pratar om appar är det som kallas för 

native application, som är skapad för att fungera för en specifik plattform och måste laddas ner från 
någon typ av appbutik (Cuello & Vittone, 2013). Dessa appar har tillgång till telefonens hårdvara som 

exempelvis mikrofon och kamera (Stark, 2010). De nedladdningsbara appar som finns i dessa 

appbutiker kan vara konstruerade av fristående utvecklare men måste godkännas av Apple innan de 

publiceras i butiken (Ne, 2018a) vilket kan anses vara en nackdel eftersom att det bidrar till en 

långsam utvecklingscykel. Alternativet till native app kallas för web app och är en hemsida som är 

anpassad för att fungera och se ut som en app. En web app kan inte laddas ner via en appbutik utan 

har istället en webbadress som användaren måste gå in på via sin webbläsare i telefonen (Stark, 2010). 

Det finns flera olika kategorier av appar, till exempel underhållningsappar, sociala appar och 
produktivitetsappar. Produktivitetsappar tillhandahåller vanligtvis verktyg för att lösa problem som 

ofta är väldigt specifika för olika branscher och företag (Cuello & Vittone, 2013). 

2.3 Designmönster 

Designmönster kan beskrivas som en sammanfattning av en väl beprövad designlösning (Cuello & 

Vittone, 2013). De är inte några guider, processer eller regler, utan förslag på konkreta delar och dess 

samverkan med varandra samt något att förhålla sig till och något som kan ge vägledning när en 
designar användargränssnitt. Vid design av olika typer av appar är det också viktigt att vara medveten 

om de riktlinjer och komponenter som en bör förhålla sig till beroende på vilken digital enhet, som till 

exempel iPhone 6, en designar för (Arvola, 2014). 

!9



2.3.1 Gränssnittsdesign för mobil 

Designmönster bör alltid anpassas till varje unikt projekt och designers måste själva avgöra vilka 

mönster som är relevanta för ett projekt (Tidwell, 2011). Nedan presenteras författarnas urval av 
designmönster rörande gränssnittsdesign baserat på teorier av Jennifer Tidwell. 

Vertical Stack/Vertikal stapling 

Att stapla innehåll vertikalt är ett fördelaktigt och vanligt sätt att samla innehåll i en mobilapp 

eftersom det underlättar navigeringen. 

Habituation/Tillväjning 

Vissa moment och rörelser blir reflexmässiga efter ett tag, som till exempel att svepa uppåt på 

sin smartphone för att scrolla nedåt i ett flöde. Dessa rörelser återanvänds på samma sätt i 

majoriteten av alla appar idag, och att designa med återkommande och kontinuerliga element 

är ett bra och enkelt sätt att få användarna att känna sig som hemma i ett gränssnitt redan 

första gången de använder det. 

Filmstrip/Filmremsa 

Samla viktiga sidor bredvid varandra i en app där en sveper höger eller vänster för att komma 

åt dessa. Tack vare habituation är funktionen enkel att förstå sig på för de flesta användare. 

Bottom Navigation/Navigering i botten 

Mobila enheter behöver för tydlighetens skull ha någon typ av global navigation. Denna är 

oftast bäst att göra relativt smal med ikoner som radas upp horisontellt och bör placeras i 

botten av designen, gärna fixerad så att den inte förflyttar sig när användaren rör sig genom 

appen.  

Värt att ha i åtanke är att olika gester ibland kan göra olika saker beroende på enhet, även om 

vissa av de allra vanligaste gesterna som till exempel dra, klicka, dubbelklicka och rotera är 

samma i både iOS, Windows Phone och Android (Cuello & Vittone, 2013). 

Generous Borders/Generösa marginaler 

På enheter med pekskärm bör knappar och annat som användaren ska klicka på ha generösa 

marginaler för att användare med stora fingrar inte ska riskera att trycka fel. Genom att 

undvika feltryckningar besparar en också användaren en del irritation som kan leda till en 

negativ upplevelse av appen. 

Streamlined Branding/Genomgående branding 

Alla appar som på något sätt är kopplade till ett företag bör applicera företagets grafiska profil 

för att skapa igenkänning och utnyttja det renommé som företaget i fråga förhoppningsvis har.  

Appen bör ses som en förlängning av varumärket och reflektera varumärkets identitet på ett 

tydligt sätt (Cuello & Vittone, 2013). 

Picture Manager/Bildhanterare 

Om det på något sätt ska finnas ett bildgalleri i en app är det bra att hålla sig till den struktur 

som gallerier brukar ha. Tumnagelbilder i en enkel grid är en bra utgångspunkt. 
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Settings Editor/Inställningar 

Inställningar bör vara lätta att hitta och gärna även hålla sig till en sida för att ge användaren 

en översikt över vilka val som finns att göra. 

Sign-in Tools/Inloggningsverktyg 

Om en app kräver att användaren loggar in är det viktigt att ha ett inloggningsverktyg. Ofta är 

verktyget placerat i övre högra hörnet bredvid exempelvis kundvagn, profil och inställningar. 

Genom att placera inloggningsverktyget på den plats där användarna förväntar sig att det ska 

vara bidrar det på ett enkelt sätt till en mer positiv användarupplevelse. 

Control Choice/Valmöjligheter 

Det finns många olika sätt att presentera och möjliggöra val i en app. Kryssruta, 

rullgardinsmeny, radioknappar, växlingsknapp, envalslista, textruta och kalender är några av 

dessa som alla finns i olika varianter. 

2.3.2 Utökad användarupplevelse 

Vid valet av designmönster ska användaren alltid finnas i åtanke (Tidwell, 2011). Nedan presenteras 

författarnas urval av designmönster för en utökad användarupplevelse baserat på teorier av Jennifer 

Tidwell. 

Progress Indicator/Framgångsindikator 

En indikator som visar hur långt laddningen av en sida har kommit eller hur långt fram i en 

process användaren är skapar tålamod och kan även göra så att laddningstiden känns kortare 

än vad det faktiskt är, vilket i sin tur bidrar till en mer positiv användarupplevelse. 

Instant Gratification/Omedelbar tillfredsställelse 

Instant Gratification innebär att gränssnittet på något sätt belönar användaren när hen har 

genomfört något. Det skapar självförtroende hos användaren och en positiv inställning till 

appen. 

Safe Exploration/Säker utforskning 

När en användare är ny i en app är det bra om hen kan utforska appen utan att av misstag 

riskera att göra något som ger negativa konsekvenser. Att kunna utforska en app i säkerhet 

bidrar till en positiv upplevelse. 

Changes in Midstream/Förändringar i processen 

Ibland vill en avbryta eller pausa något mitt i aktiviteten utan att behöva göra om hela 
momentet från början för att komma tillbaka till samma punkt igen. Detta innebär att en app 

inte bör “låsa in” sina användare i olika moment, utan alltid ha en utväg tillgänglig och även 

möjliggöra för användaren att senare återvända till samma plats. 

Deferred Choices/Uppskjutna val 

Ibland vill användare av olika anledningar hoppa över moment i en process om möjligheten 

finns. Finns möjligheten inte är risken att användaren väljer bort en app helt. Med andra ord 
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så bör en app till exempel göra det möjligt att hoppa över vissa delar som inte är absolut 

nödvändiga och tydligt markera det som är obligatoriskt. En kan också göra det möjligt att 

återvända till de moment som en tidigare har hoppat över, samt använda sig utav bra och 

anpassade standardinställningar som effektiviserar och underlättar en process. 

Microbreaks/Mikropauser 

Microbreaks är korta stunder i vardagen där människor, frivilligt eller ofrivilligt, tar en paus i 

några minuter. I dessa pauser är det vanligt att exempelvis kolla mejlen, läsa nyheter, kolla sin 

Facebookapp eller spela ett spel. Att skapa en app som fungerar under microbreaks är ett bra 

sätt att få sina användare att vara kortvariga men frekventa - förutsatt att appen i fråga 

fungerar på det sättet. För att göra detta bör en hålla laddningstider korta, viktiga funktioner 
lättillgängliga och inloggningsprocessen enkel och snabb. 

Animated Transitions/Animerade övergånger 

Med hjälp av enkla animationer vid övergångar eller andra moment så upplevs en händelse 

som mer naturlig och det kan också göra att appens struktur blir lättare att förstå och hitta i. 

Animationer kan också användas för att visa resultatet av ett moment och på så sätt förstärka 

Instant Gratification, dra uppmärksamhet till olika funktioner eller helt enkelt bara vara 

snygga och bidra till en rolig användarupplevelse (Cuello & Vittone, 2013). 

 

2.4 Intuitiva gränssnitt 

Ett gränssnitt ska alltid fokusera på användaren, det ska vara så lätthanterligt att användarens intuition 
tar över, alltså att denne kan manövrera utan att tänka (Szilágyi, 2006). För att ett intuitivt gränssnitt 

så kan det vara bra att utgå från tre grundfrågor med användaren i fokus: vem ska använda produkten, 

hur ska den användas och var kommer den användas (Sharp, Preece & Rogers, 2007). 

2.5 Ikoner 

En ikon för en funktion som inte kan beskrivas med ett vedertaget begrepp eller bild kan avbildas som 

en metafor av funktionen. Associationen av metaforen kan föra tankarna till var ett knapptryck 

kommer att leda användaren. Exempelvis kan en ikon som föreställer ett papper med ett par streck 

och en penna föra tankarna till handlingen skriva (Mullet & Sano, 1995). 

2.6 Gränssnittskomponenter 

Hur en navigerar i en app kan variera beroende på innehåll och funktioner. Det finns dock vissa 

riktlinjer och så kallade gränssnittskomponenter som kan kännas igen över flera plattformar och 

enheter. Exempelvis är ett av de mest vanligt förekommande navigeringsverktygen för att sortera 

innehåll någon typ av meny. Beroende på hur innehållet ska sorteras finns det olika typer av menyer 

för olika ändamål. Vill en sortera efter bild kan en använda sig av en bildkarusell, intervaller kan 

presenteras i olika typer av dragreglage och vill en visa flera vyer i taget kan ett fliksystem utformas 

(Arvola, 2014). 
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2.6.1 Designa för iPhone 

Vid design för iPhone finns ett stort bibliotek av riktlinjer, både specifika för olika typer av enheter 

men också generella sådana. Genom att följa dessa så säkerställs den förväntade kvalitén som avgöra 

huruvida en app blir godkänd eller inte när den ska läggas upp i App Store, den appbutik som Apple 

äger och som en app måste finnas i för att iPhoneanvändare ska kunna ladda ner en app till sin telefon 

(Apple, u.å.). 

Format och upplösning 

En iPhone 6 i porträttläge har upplösningen 750x1334 pixlar. Knappar bör vara minst 44x44 

punkter stora för att enkelt kunna tryckas på med ett finger. Text bör vara minst 11 punkter för 

att säkerställa god läsbarhet utan att användaren behöver zooma. Radavstånd och 

teckenavstånd kan ökas något mer än vanligt för att förbättra läsbarheten ytterligare. Vad 
gäller upplösning bör eventuella bilder vara @2 för att se skarpa ut på iPhone 6 med 

Retinaskärm. Vid design av grafik bör en utgå från en grid med 8x8 pixlar och om möjligt 

lägga linjer på denna grid för att undvika halva pixlar och oskarpa detaljer som kan uppstå när 

grafiken skalas ner. Det format som bör användas för denna typ av grafik är PNG, eller JPEG 

för bilder. Om möjligt, använd 8-bitars färgpalett för PNG-grafik för att hålla nere filstorleken 

(Apple, u.å.). 

Startskräm 

En startskärm är en bra möjlighet att introducera användare till appen samtidigt som den 

laddar. För att flytta fokus från eventuella laddningstider kan enklare information eller 

underhållning användas. Vid datainmatning är det om möjligt fördelaktigt att presentera 

alternativ istället för att endast ge användaren en textruta att fylla i. För att underlätta 

användandet av textrutor kan en enkel antydan på vad som förväntas skrivas i textrutan stå 

där (Apple, u.å.). 

Gester 

Vad gäller gester är det alltid bäst att hålla sig till standardiserade sådana, som till exempel 

klicka, dra, svepa, nypa samt klicka och håll in. För att komplettera vanliga knappar bör 

genvägar möjliggöras via gester. Exempelvis kan en högersvepning komplettera en 

tillbakaknapp. Dessa bör dock inte ersätta varandra utan endast fungera som komplement för 

att passa fler typer av användare och deras olika vanor (Apple, u.å.). 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3. Metod 
En fallstudie är en metod för insamling av data som ringar in ett specifikt problem eller fenomen i ett 

avgränsat sammanhang, exempelvis en individ, en organisation eller ett företag (Ne, 2018b). I detta 
projekt ska en fallstudie genomföras för att undersöka hur en interaktiv prototyp kan utformas för att 

underlätta vid redovisning av kvitton och underlag för en redovisningsbyrås kunder, i detta fall 

redovisningsbyrån Nistra, samt för att undersöka hur appen ska se ut för att kunderna ska föredra att 

använda den framför befintliga metoder. Lösningen kommer att resultera i en interaktiv digital 

prototyp. 

Processen är inledningsvis uppbyggd av en förstudie som genomförs för att kunna formulera syfte och 

forskningsfrågor, kartlägga mål och visioner och definiera ett problem och möjliga lösningar. Därefter 
följer en design- och prototypningsprocess med två huvudfaser: bearbetning och detaljering. 

I denna rapport arbetar författarna med forskning genom design som är en av tre typer av 

designforskning. Vid forskning genom design vill en skapa och utforska nya möjligheter och 

lösningar (Designfakulteten, u.å.). Att lösningsdrivande utgå från ett problem som först identifieras 

för att sen generera en lösning som implementeras för utvärdering som i sin tur möjliggör ett 

utvecklande av fler designmöjligheter (Bowers, 2011). Slutresultatet baseras ofta på en kombination 

av konstnärliga kvaliteter, etiska dilemman och funktionella krav och kan bland annat, som i detta 

fall, leda till utvecklingen av en konkret produkt (Designfakulteten, u.å.). 

3.1 Förstudie 

För att ta reda på vilka funktioner som appen bör innehålla samt kartlägga de önskemål, behov och 
idéer som Nistras kunder och medarbetare har kring appen innan projektets början kommer tre olika 

moment genomföras i förstudien. Dessa tre moment är en intervju med två av Nistras delägare, en 

workshop med samtliga medarbetare på Nistra samt en digital undersökning med Nistras kunder i 

form av en enkät. Informationen som samlas i förstudien kommer sedan att användas för att formulera 

ett syfte med tillhörande forskningsfråga samt utgöra grunden för designarbetet. 

3.1.1 Workshop 

Som första steg i förstudien kommer en workshop, alltså ett slags öppet seminarium med någon typ av 

resultat som mål (Ne, 2018c), med medarbetarna på Nistra genomföras. Workshopen kommer att vara 

planerad i den mån att upplägget och de olika delarna är bestämda i förväg, sedan får deltagarnas 

diskussioner leda workshopen. På detta sätt får deltagarna en översikt över workshopens olika delar 

och mål samt på författarnas förväntningar på deltagarna, samtidigt som det ger utrymme för 

deltagarna att föra diskussioner som författarna inte räknat med i planeringen. Eftersom att författarna 

inte är vedertaget insatta i ämnet kan det vara svårt att förutse hur workshopen kommer att utvecklas, 
vilket också är varför ett flexibelt upplägg är att föredra i denna fas. 

Workshopen kommer att vara uppdelad i tre delar och deltagarna får genomföra dessa i grupper om 

två. Inledningsvis presenteras delägarnas idé om att utveckla en app för att lösa någon typ av problem 

samt workshopens syfte och upplägg. I den första delen får grupperna i 5 minuter diskutera vem 

appen skulle kunna vara för, varför den borde finnas och vilka förväntningar som finns på den. Sedan 

får deltagarna 20 minuter på sig för att brainstorma idéer kring temat funktioner. Den andra delen 

avslutas med en uppsamling och öppen diskussion i helgrupp där samtliga deltagare får presentera 

sina tankar och diskutera dessa för och emot. Samma struktur kommer användas för den sista delen i 
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workshopen, där fokus ligger på att appens olika sidor och hur funktionerna kan kategoriseras och 

placeras i appen. Det avslutande momentet går ut på att workshopledaren går igenom alla tankar och 

idéer med hela gruppen och skriver dessa på en whiteboard. Här ges mycket utrymme för ytterligare 

diskussion. Efter workshopens slut så sammanställs samtliga idéer i en tabell. 

3.1.2 Intervju med delägare 

Utifrån tabellen som sammanställs efter workshopen kommer en intervju med delägarna att hållas. 

Delägarna får definiera vilket problem som de önskar lösa samt sedan fritt diskutera de olika 

funktioner och sidor som genererats vid workshopen och markera de som känns mest relevanta att ha 

med för att kunna lösa definierat problem. De funktioner som väljs bort för denna version stryks över. 

Dessutom får de diskutera syftet med appen samt deras ambitioner och kapacitet till att producera den. 
Delägarna har det yttersta ansvaret för beslutet för att genomföra projektet och därför är det relevant 

att låta dom fritt få diskutera fram deras tankar om projektets syfte. 

Intervjuobjekten och författarna ska ha en öppen dialog med varandra om det redan insamlade 

materialet och diskussion om hur projektet skulle tas vidare utifrån det. Dessutom ska de förklara mer 

ingående om de olika sätt som Nistras kunder idag har för att redovisa sina kvitton och underlag, samt 

appens potentiella målgrupp och Nistras framtidsvisioner vad gäller digital utveckling i allmänhet och 

appen i synnerhet. Intervjun kommer att hållas utifrån ovan nämnda samtalspunkter men utan 

specifika frågor från en intervjuguide. På så sätt kan författarna uppmuntra delägarna till att ha en 
öppen diskussion. 

3.1.3 Digital enkätundersökning 

Den primära målgruppen för projektets syfte är Nistras kunder. För att få en uppfattning om hur 

definierat problem upplevs hos kunderna och för att undersöka deras intresse av att kunna använda sig 
av Nistras app kommer en digital undersökning i form av en enkät, se Bilaga 1, skickas ut till ett urval 

av Nistras kunder via mail. Enkäten utformas utifrån etiska aspekter och de tillfrågade svarar anonymt 

och under samtycke att ta del i undersökningen. Urvalet görs av Nistras delägare som också mailar ut 

enkäten utifrån ett antal kriterier som författarna formulerat. Dessa kriterier är att kunderna ska vara 

från olika branscher, ska ha olika nivåer av relevans i att använda appen, ska redovisa kvitton och 

underlag i olika mängd och olika frekvent, ska kunna tänka sig att svara på enkäten och ska vara 

minst 10 stycken. 

Kriterierna valdes ut för att få ett bredare underlag från olika typer av kunder. Att skicka ut en digital 
enkät kan dock innebära risken att respondenterna svarar i all hast utan att tänka igenom alternativen, 

inte svarar ärligt eller inte svarar alls, vilket sänker trovärdigheten på resultatet. Urvalet riskerar också 

att bli homogent även om enkäten skickas ut till en heterogen grupp, eftersom att författarna inte kan 

kontrollera vilka som slutligen svarar på enkäten. En positiv faktor är att det är lätt att nå ut till en stor 

grupp potentiella respondenter på ett effektivt sätt. Dessutom blir svaren anonyma vilket kan få 

respondenterna att känna sig trygga och svara ärligt. Tröskeln till att gå med på att svara på en digital 

enkät överhuvudtaget blir också betydligt lägre än om författarna hade valt att till exempel göra 

djupintervjuer. Det hade tagit betydligt mycket mer tid för både respondenterna och författarna, även 
om resultatet kanske hade blivit mer trovärdigt. Med andra ord är valet av digital enkät till stor del 

tidsrelaterat, eftersom att projektet har en begränsad tidsram leder det till att tidseffektiva lösningar är 

att föredra. 
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3.2 Design- och prototypningsprocess 

I valet av processmetod finns många tillvägagångssätt att följa och inspireras av (SVID, u.å.). En 

design kan växa fram på många olika sätt och det finns lika många processer som det finns designers. 

Processen till att ta fram den interaktiva prototypen kommer därmed mestadels vara färgad av 

författarna med inspiration från Mattias Arvolas bearbetnings- och detaljeringsfas. Den inledande 
konceptfasen i Arvolas process kan liknas vid rapportens förstudie och författarna anser därför att den 

är överflödig. Inom ramarna för dessa faser finns diverse metoder som kommer leda arbetet från idé 

till färdig prototyp. Faserna kommer inte utnyttjas till fullo, endast de delar som av författarna anses 

vara relevanta för att svara på syftet samt fungera som stöttepelare för att avancera i designarbetet 

kommer att användas. 

Arvolas principer går i god med författarnas tidigare erfarenheter av att arbeta med interaktionsdesign 

och ger därmed en möjlighet till att tidigt kunna få en överblick av de moment som väntar och ska 

utföras samt hur en kan modifiera processen för att göra den ultimat för just denna rapports syfte. 

Nedan följer en beskrivning av bearbetningsfasen och detaljeringsfasen samt de metoder som de 

omfattar. 

3.2.1 Bearbetningsfas 

Av det material som samlats in i förstudien består bearbetningsfasen av mycket skissarbete. Många 

möjliga versioner av koncept ska skissas fram och därefter variationer av variationer som ska kunna 

knytas till syfte och koncept. Utifrån de detaljer som tas fram från i skissandet kommer en första lo-fi 

prototyp kunna utvecklas, testas och beroende på testernas utfall eventuellt även justeras. I denna fas 

ingår vid behov även kompletterande intervjuer samt utformning av webbkarta, flödesschema och 

gränssnittsskissning. Den prototyp som slutligen testas och justeras i denna fas kommer i 

detaljeringsfasen utvecklas ytterligare (Arvola, 2014). 

3.2.2 Detaljeringsfas 

Om det som tagits fram i bearbetningsfasen inte behöver kompletteras med ytterligare intervjuer, 

undersökningar eller tester kan utvecklingen av en hi-fi prototyp ta form. Här fastställs utseendet och 

känslan som appen ska kommunicera till användaren. Därefter kan en interaktiv prototyp visualiseras 

och testas på slutanvändare. Eventuella justeringar genomförs innan resultatet slutligen kan anses vara 

färdigt och eventuellt då även överlämnas till utvecklare (Arvola, 2014). 

Brainstorming 

Som en del av detaljeringsfasen kommer ett brainstormingtillfälle att genomföras tillsammans 

med två stycken av Nistras medabetare. Syftet med brainstormingen är att ta fram förslag på 

ikoner som kan symbolisera de sex olika kvittotyperna i appen. Därför kommer 

brainstormingen att utföras genom att låta deltagarna fritt associera kring följande kategorier: 

representation, inköp av material, förbrukningsmaterial, personalkostnad, resekostnad och 

förbrukningsinventarie. För varje kategori får deltagarna 1,5 minut på sig att skriva ner olika 

ord och associationer till kategorin. 

Värdering av resultatet kommer att ske genom en gemensam diskussion ledd av författarna, 

där deltagarna får gå igenom och förklara tanken bakom de ord som de skrivit. De ord som 

deltagarna anser vara bäst för att beskriva respektive kategori kommer i sammanställningen 
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att markeras med grönt. Med hänsyn till denna värdering kommer beslut tas av författarna 

gällande vilket ord som ur ett designperspektiv passar bäst som ikoner. Dessa ord kommer i 

sammanställningen att markeras med rött. 

Som ett sista steg i brainstormingen kommer deltagarna bli ombedda att gemensamt och så 

kortfattat som möjligt beskriva de olika kvittotyperna. Dessa meningar kommer eventuellt att 
användas i appen för att förklara de olika kategorierna och ge användaren en chans att 

bekräfta om hen valt rätt kategori innan kvittot skickas. 

Att använda sig utav brainstorming i denna fas skapar en möjlighet för författarna att få nya 

tankar och idéer från personer med expertiskunskap inom redovisning, något som författarna 

själva inte besitter. Författarnas egna idéer kan med hjälp av detta moment antingen styrkas 

eller strykas vilket skapar större trovärdighet för resultatet. Dessutom är denna metod 

tidseffektiv då flera personer kan delta vid samma tillfälle istället för att exempelvis göra 

enskilda intervjuer med deltagarna. Det finns också utrymme för diskussion och dialog, både 
mellan deltagarna själva samt mellan deltagarna och författarna. Om brainstormingen ersatts 

med exempelvis en digital enkät så hade den möjligheten försvunnit. Utfallet kan också bli 

annorlunda om brainstormingen planeras och genomförs på ett annat sätt. Värt att ha i åtanke 

är dock att ansvaret för resultatet av brainstormingen till stor del läggs på deltagarna. Det kan 

kännas stressigt att utföra denna typ av moment under tid och därför är det viktigt att skapa en 

lugn, trygg och lättsam stämning för att deltagarna ska vara bekväma och därmed kunna bidra 

på så bra sätt som möjligt till studien. 

3.2.3 Prototyp 

Att skapa en prototyp för användartester kan liknas vid en fysisk förhandsvisning av hur produkten 

kan komma att användas och se ut. Det inger en möjlighet att ställa olika funktioner, verktyg och 

designbeslut mot varandra för att slutligen landa i de mest ultimata lösningarna för produkten. 

Utvärderingen av prototypen görs fördelaktligen genom användartester på potentiella slutanvändare 
(Arvola, 2014). Det program som kommer att användas för att skapa prototyper i detta projekt är 

programmet Adobe XD. Där finns möjligheten att både skapa enklare wireframes och mer detaljerad 

design samt att importera färdig design från andra program som till exempel Adobe Illustrator eller 

Adobe Photoshop. I Adobe XD kan en också få en tydlig överblick på de olika sidorna i en app och på 

ett enkelt sätt koppla ihop dessa för att i sin tur göra prototypen klickbar med enklare animerade 

övergångar (Adobe, u.å.). 

Lo-Fi 

En del av bearbetningsfasen är framtagning av en lo-fi-prototyp. Lo-fi står för Low Fidelity 

och innebär att detaljeringsgraden är låg, inga designbeslut vad gäller färg och form är 

medräknade utan endast exempel på hur gränssnittet kan se ut, detta för att funktionerna och 

användningen av dessa ska vara i fokus. En prototyp i det här stadiet kan göras i pappersform 

som klipps, limmas och klistras ihop för att sedan testas på användare. Denna metod är 

tidssparande då ingen kodning behövs, den kan göras fort på skissnivå och skapar en 
samhörighet över produkten vid testning (Arvola, 2014). 

Istället för att göra en analog pappersprototyp kan en idag använda något av alla de digitala 

verktyg, exempelvis Adobe XD, Sketch eller InVision, som finns just för detta ändamål och 
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ändå nå likvärdiga resultat, det vill säga snabbt kunna bygga en enkel interaktiv prototyp på 

skissnivå utan att koda, vilket författarna har valt att göra i denna studie. Denna metod kan 

likställas med pappersprototyp men med den avgörande skillnaden att den digitala prototypen 

är interaktiv utan att en människa måste “spela dator”, något som kan vara distraherande för 

testpersonen. Det blir lättare för testpersonen att interagera med prototypen, eftersom att den 

är mer realistisk och hen kan klicka runt i prototypen på samma sätt som hen är van vid i 
riktiga appar. Något som är värt att ha i åtanke oavsett vilken typ av lo-fi-prototyp som 

används är att testpersonen kanske inte har någon förkunskap om användartester och 

prototyper i allmänhet och wireframes med låg detaljeringsgrad i synnerhet. Testpersonen 

kanske funderar på varför designen ser ut som den gör och varför det inte finns några ikoner 

eller andra attribut som hen är vad vid att se i appar. För att undvika att detta blir en 

distraktion kan en göra en enkel genomgång av processen och innebörden av wireframes och 

lo-fi-prototyp innan användartestet börjar. 

Hi-Fi 

Utifrån lo-fi-prototypens fastställande av funktioner, navigering och innehåll ska en hi-fi-

prototyp skapas. En hi-fi-prototyp har hög detaljeringsgrad och ofta också interaktiva 

egenskaper, medan en lo-fi-prototyp är på skissnivå som enklare wireframes så är hi-fi-

prototypen en förhandsvisning nästintill identisk med hur den slutgiltiga produkten ska se ut 

och användas. Prototypen används sedan vid användartester där en värdering görs på hur 
användaren svarar på designbesluten, designmönster och valet av gränssnittsskomponenter 

(Arvola, 2014).   

 

Vid testerna kommer hi-fi-prototypen som tidigare nämnt ha hög detaljeringsgrad när det 

kommer till design. Dock kommer funktionerna begränsas till vad programvaran kan utföra, 

vilket också innebär att prototypen hade kunnat se annorlunda ut om den hade skapats i en 

annan programvara än den som författarna valt. Exempelvis att svepa, ta kort och skriva text 

uteblir och detta kan göra att testpersonen blir förvirrad och får uppfattningen om att appen är 
krånglig eller inte helt fullständig, i och med att de kanske inte har några förkunskaper kring 

processen att ta fram en prototyp sen tidigare. Även om testpersonen inte kommer få den fulla 

upplevelsen av appen så är dessa användartester ett gynnsamt sätt för författarna att analysera 

testpersonernas interaktion med appen och hur de svarar på den satta utformningen. 

3.2.4 Användartester 

Vid användartesterna får potentiella slutanvändare interagera med en prototyp, där tillverkare kan 

observera och analysera hur användaren svarar på exempelvis funktioner, design och utformning 

(Arvola, 2014). Som ett sista steg i bearbetningsfasen kommer pilot- och användartester av den 

interaktiva lo-fi-prototypen genomföras. Pilottestet kommer att genomföras på två personer som väljs 

ut spontant efter tillgänglighet. De efterföljande användartesterna ska genomföras på ett större antal 

testpersoner, 10-20 stycken vore att föredra då det är genomförbart i relation till tidsplanen och även 

tillräckligt många för att få ett trovärdigt utfall. Då projektet är avgränsat till att endast ta fram en app 

för iPhone är iPhonevana ett krav för deltagarna i användartesterna (Arvola, 2014). 

Användartesterna kommer kräva att författarna möter testpersonerna personligen eftersom de vill 

observera hur personen interagerar med prototypen. Fördelaktigen ska personerna vara representanter 

från den primära målgruppen. Svårigheten med detta är att den primära målgruppen inte alltid är 
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flexibla och kanske inte har luckor under den bestämda testperioden. Personer som inte tillhör den 

primära målgruppen kan alltid bidra med värdefulla synpunkter men den kanske inte är lika relevant 

för syftet eftersom prototypen i första hand inte är utformad för dom. 

 

Att rätta sig efter testpersonernas tider är betydligt mer tidskrävande för författarna än att exempelvis 

skicka en länk till prototypen via mail tillsammans med ett utvärderingsformulär. Att utföra testet utan 
att författarna observerar skulle kanske låta testpersonen få utforska prototypen mer fritt, få en bättre 

uppfattning och därmed också kunna bidra med ärligare synpunkter på grund av anonymiteten. 

Fördelen med att kunna iaktta interaktionen och höra testpersonens tankar i realtid skulle då dock 

försvinna. Ett personligt möte ger också utrymme för diskussion, frågor och kommentarer vilket kan 

vara värdefullt i den här delen av processen. Dessutom så finns möjlighet för författarna att notera 

olika detaljer kring testet som annars skulle fallit bort. 

Lo-Fi 

Som förberedelse till testet av lo-fi-prototypen kommer först ett litet antal frågor formuleras 

där nödvändig information som exempelvis ålder och sysselsättning samlas in. Utöver det 

adderas en fråga om samtycke och information kring rätten att avbryta testet. Därefter skapas 
ett scenario där det förklaras för testpersonen att hen ska skicka in kvitton via deras nya app, 

samt fyra uppgifter som formuleras i enkla kortfattade steg där författarna förklarar vad 

testpersonen ska göra. Här läggs det mycket tyngd på att inte förklara hur något ska göras, 

eftersom att syftet med testet är att undersöka om testpersonerna själva utan vidare 

information eller påverkan kan genomföra olika uppgifter i prototypen. Testpersonerna 

kommer att ombes att tänka högt genom varje steg så att författarna kan ta del av deras 

tankegångar och intryck. Uppgifterna kommer att delas upp mellan författarna för att ge ett 

organiserat och samlat intryck till testpersonen. De olika uppgifterna är dels att samla in 
nödvändig information och anteckna under testets gång och dels att beskriva scenariot och 

vägleda testpersonen genom testet (Arvola, 2014). 

Inledningsvis kommer ett pilottest med två testpersoner genomföras för att få en inledande 

förståelse för huruvida prototypen är användbar överhuvudtaget och om det finns några större 

problem med den som måste åtgärdas redan innan de första användartesterna. Pilottesterna 

genomförs med ovan nämnda struktur. Resultatet från användartesterna sammanställs 

slutligen i form av anteckningar i en tabell och åtgärdas i en ny version av prototypen 

(Arvola, 2014). 

Hi-Fi 

På hi-fi-prototypen kommer ett slutgiltigt användartest att genomföras på slutanvändarna, det 

vill säga Nistras kunder. För att få många svar och därmed också ett nyanserat resultat men 

ändå lyckas hålla sig inom tidsramen för projektet så bedömer författarna att 20 stycken 
testpersoner vore idealt. För att få tag på dessa testpersoner kommer Nistras VD att användas 

som mellanhand, eftersom att författarna av sekretesskäl inte kan ta del av Nistras kundlista. 

Vid testtillfället kommer testpersonens samtycke samt ålder att bekräftas, precis som ovan. 

Själva användartestet kommer att bestå av 8 stycken uppgifter som presenteras på lappar. 

Testpersonen får genomföra dessa utan muntlig vägledning från författarna. Dessa uppgifter 

kommer att röra appens alla funktioner för att försäkra att testpersonen får interagerar med 
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alla delar. Uppgifterna kommer att vara formulerade som scenarion, exempelvis “Du har köpt 

en flygbiljett till en jobbresa. Skicka in kvittot.”. Testpersonen uppmuntras att tänka högt och 

förklara sina steg samt ställa frågor och ge kommentarer på design och funktion under testets 

gång. 

Även om målet är att genomföra testet på 20 personer så finns risken att det inte går att få tag 
på rätt antal testpersoner i tid. De personer som författarna vill testa hi-fi-prototypen på är 

Nistras kunder som alla på något sätt driver företag och har mycket att göra, vilket ökar risken 

för att de helt enkelt inte vill eller kan delta. Eftersom att författarna inte har direkt tillgång till 

Nistras kunder blir det också en mellanhand vid urvalet av vilka förfrågan skickas ut till, 

vilket ökar risken för att de som väljer att ställa upp är en homogen grupp, något som i sin tur 

gör resultatet mindre trovärdigt. För att undvika detta bör författarna vara ute i god tid samt 

formulera förfrågan på ett sätt som gör att de potentiella testpersonerna inte upplever att det 

som väntas av dom är jobbigt eller tidskrävande. Att författarna planerar testet noga, kan säga 

exakt hur lång tid det förväntas ta, är väl förberedda och åker runt till de olika testpersonernas 
egna kontor kan också underlätta för de potentiella testpersonerna att gå med på att delta i 

användartestet. 

3.2.5 Värdering 

Innan det slutgiltiga användartestet av hi-fi-prototypen genomförs med respektive testperson så 
kommer de att få fylla i en kort digital enkät med frågor rörande vilken metod de använder idag för att 

redovisa kvitton, samt en värdering av denna metod. Värderingen består av fyra frågor där 

testpersonen på en skala får värdera huruvida hen upplever sin befintliga metod för att redovisa 

kvitton som smidig eller tidskrävande, tydlig eller rörig, rolig eller tråkig samt lätt eller svår. De 

positiva orden specificerade Nistras delägare under förstudien vilket är varför författarna bedömde 

dessa som relevanta att använda vid utvärderingen av appen. De positiva ordens negativa motsats 

valde författarna ut. 

Efter användartestet får testpersonen svara på en digital utvärderingsenkät där hen utifrån samma 

variabler istället värderar upplevelsen av prototypen. På så sätt kan svaren ställas mot varandra vilket 

ger en mer nyanserad bild av testpersonens upplevelse. Slutligen får testpersonen, i enkäten, svara på 

frågan “Hade du föredragit den här appen framför ditt befintliga sätt att redovisa kvitton?”. 

Svarsalternativen är ja eller nej, vilket slutligen hjälper författarna att svara på uppsatsens inledande 

forskningsfråga. Eftersom att författarna kommer att närvara när testpersonen fyller i enkäten finns 

dock ändå möjlighet för testpersonen att ställa frågor och fritt diskutera tankar och idéer som 

eventuellt går utöver det som enkäten frågar efter. 

Denna värderingsmetod klargör om målen med prototypen har uppnåtts och att den är att föredra i 

sammanhanget (Arvola, 2014), det vill säga när en kund redovisar kvitton och underlag till en 

redovisningsbyrå. En fördel med att ha en digital enkät och inte genomföra en muntlig utvärdering 

med testpersonen är att svaren blir anonyma, vilket ökar chansen för att testpersonen svarar helt ärligt 

på frågorna. 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4. Process och resultat 
Detta avsnitt presenterar i kronologisk ordning processens tre steg med tillhörande resultat: förstudie, 

bearbetningsfas och detaljeringsfas. 

4.1 Förstudie 

Som ett första steg genomfördes en förstudie med syftet att definiera ett problem och en möjlig 

lösning för att ge det fortsatta arbetet en tydlig riktning, ett syfte och ett konkret fall. Valet av fall föll 

på Redovisningsbyrån Nistra och förstudien baserades helt på kontakt med företaget och deras kunder 

i form av en intervju, en workshop och en enkätundersökning. Genom dessa metoder kunde 

skolådeproblemet undersökas och definieras, företagets ambitioner och önskemål lyftas, målgruppens 
inställning till en digital lösning undersökas och appens funktioner specificeras och avgränsas. 

4.1.1 Skolådeproblemet 

En flaskhals i Nistras process är momentet då de ska sammanställa underlag i form av kvitton från 

sina kunder för att sedan kunna bokföra dessa. Ofta krävs det att Nistras medarbetare ringer eller 

mailar till kunderna för att ta reda på information som saknas gällande underlagen, vilket är 
tidskrävande och ofta också frustrerande både för Nistra och deras kunder. Ibland går det så pass lång 

tid att kunden har glömt bort exempelvis vilka hen bjöd på lunch, vilket skapar ytterligare problem. 

Det finns några digitala verktyg för att underlätta detta moment, men inget som Nistra upplever som 

så pass bra att de aktivt vill rekommendera det till sina kunder. Deras kunder lämnar in sina kvitton på 

olika sätt, men det är vanligt att kunden helt enkelt samlar sina kvitton i en mapp, plastficka eller 

skolåda för att sedan lämna den till Nistra. Att lägga tid på att sortera, veckla ut och gå igenom dessa 

kvitton är både tidskrävande och frustrerande för medarbetarna på Nistra. 

4.1.2 Syfte och ambitioner 

Nistras delägare ser ett behov av att ta fram en app för att lösa det så kallade skolådeproblemet. De 
anser även att en lösning i form av en app skulle gå i god med deras varumärke, delvis för att deras 

slogan lyder “Lite enklare, lite roligare” men framförallt för att de satsar på att digitalisera sin 

verksamhet. En app skulle förhoppningsvis göra redovisning av kvitton och underlag till något som 

inte känns som ett tråkigt måste utan något som går enkelt och smidigt. Målet är att kunderna ska 

känna sig positiva inför att använda appen framför befintliga alternativ. Delägarna uttryckte ett 

önskemål om att appen ska upplevas som smidig, tydlig, rolig och lätt. 
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4.1.3 Möjliga funktioner 

Efter workshopen så sammanställde författarna resultatet i en tabell, se Tabell 1, som visar de olika 

kategorier och tillhörande funktioner som Nistras medarbetare kommit fram till under workshopen. I 
samråd med delägarna värderades resultatet och de funktioner som inte ansågs vara nödvändiga i den 

första versionen av appen ströks över. 

Tabell 1. Resultat av workshop 

Appens primära funktion ska innebära att användaren loggar in, tar ett foto på sitt kvitto, väljer rätt 

kvittotyp och skickar informationen direkt till Nistras bokföringsprogram. De olika kvittotyperna är 

representation, inköp av material, förbrukningsmaterial, personalkostnad, resekostnad och 

förbrukningsinventarie. 

4.1.4 Grafisk profil 

Under förstudien överlämnades Nistras grafiska profil och fulla rättigheter att använda denna till 

författarna. Den grafiska profilen innehåller olika versioner av logotypen, färger och teckensnitt se 

Figur 2. 

MENY PÅMINNELSER LÄNKAR/INFO KAMERA KVITTOINFO

Logga in Notiser Kundens bank Ta kort Välja bolag?

FortNox Uppdaterade dokument Inlogg FortNox Scanna kvitto Välja kort?

Bank ID Löner Skatteverket Upprätning Inköp av material

Vanligt konto Bokföring Inlogg skattekonto PDF Representation

Flerbolagsfunktion Moms Skaffa Bank ID Resekostnad

Flikar Månaden är slut? FAQ Personalkostnad

Fast menyrad

Förbrukningsinventar

ie

Förbrukningsmaterial

ATTEST NYHETSFLÖDE KONTAKT PROFIL INSTÄLLNINGAR

Lön Öppettider Boka möte Användare Användare/namn

Bank ID Avvikelser Mailadresser Företagsinfo Notiser ja/nej?

Godkänna Aktuellt Supportmail Notis till Nistra

Förinställd 

kvittoinfo?

Tänk på Chatta Logga ut

Nya lagar/regler Ringa
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Figur 2. Nistras logotyp, färger och teckensnitt 

4.1.5 Målgrupp 

Appens målgrupp är primärt Nistras kunder av olika kön och ålder, från olika branscher och som har 

en iPhone samt genomför kort- eller kontantköp i arbetet. 

4.1.6 Befintliga redovisningsmetoder 

I dagsläget är de vanligaste metoderna för redovisning av kvitton och underlag att skicka in dessa via 

fysisk post eller maila direkt till Nistras bokföringsprogram. 6 av 10 tillfrågade kunder redovisar sina 

kvitton flera gånger i månaden och lika många redovisar fler än 10 kvitton per tillfälle . Kunderna 

upplever deras befintliga redovisningsmetoder som lätta att genomföra men tråkiga, tidskrävande och 

lite röriga, se Bilaga 1. 

4.1.7 Målgruppens inställning 

En majoritet av Nistras kunder anser att ett behov av en ny digital metod för att redovisa kvitton och 

underlag finns och att de skulle använda sig av den om den fanns. De har i allmänhet en positiv 
inställning till digitala lösningar.  

4.1.8 Sammanfattning 

Genom denna förstudie har ett syfte formulerats och Nistras problem och ambitioner för att lösa detta 

har kartlagts. Det så kallade skolådeproblemet ska lösas genom en app för iPhone. Appen ska 
innebära ett enklare sätt för kunden att redovisa sina kvitton på. Detta ska ske genom att kunden i 

appen fotar kvittot, väljer kvittotyp och slutligen skickar kvittot direkt till Nistras bokföringsprogram. 

Målgruppen är primärt Nistras kunder som har en iPhone och genomför kort- eller kontantköp i sitt 

arbete. Dessa är uteslutande positivt inställda till digitala lösningar på praktiska problem. Majoriteten 

av Nistras kunder redovisar mer än 10 kvitton per tillfälle, flera gånger i månaden. 

4.2 Bearbetningsfas 

Utifrån förstudien och de insikter som framkom där påbörjades en bearbetningsfas där fokus låg på att 

fastställa en struktur för appen samt att skissa. Samtliga skisser i denna fas gjordes för hand med 

papper och penna för att bibehålla en låg detaljeringsgrad och inte riskera att hamna i nästa fas för 

snabbt. 
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4.2.1 Webbkarta 

Som ett första steg i bearbetningsfasen fastställdes de funktioner och egenskaper som appen skulle 
innefatta utifrån förstudien. En webbkarta, se Figur 3, utformades för att få en överblick om vilka 

funktioner som hänger ihop och hur de är beroende av varandra. Webbkartan visar hur kamera och 

kvittotyp är de primära funktionerna och hur resterande funktioner nås utifrån dom. 

!  

Figur 3. Webbkarta 

4.2.2 Flödesschema 

Utifrån webbkartan skapades ett flödesschema, se Figur 4, som gav en mer detaljerad 

sammanställning och översikt av appens innehåll och dess flöde. Flödesschemat presenterar de olika 
sidorna och hur de hänger ihop med varandra. 

!  

Figur 4. Flödesschema över appen 
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4.2.3 Gränssnittsskissning utifrån designmönster 

Med flödesschemat som grund påbörjades gränssnittsskissningen som delades upp i tre rundor för att 

ge utrymme för förfining, där första rundan skulle vara helt fri och den sista rundan skulle resultera i 
konkreta beslut. 

Första skissrundan 

I den första skissrundan, se Bilaga 2, skapades slarviga och snabba skisser på initiala idéer 

och tankar på hur respektive sida i appen skulle kunna se ut. Syftet med denna skissrunda var 
att få ner eventuella idéer från förstudien på papper utan att värdera resultatet vidare. 

Andra skissrundan med urval av relevanta designmönster 

Utifrån de första skisserna utformades den andra skissrundan, se Bilaga 3, för att mer konkret 

applicera designmönster och gränssnittskomponenter på skisserna som senare värderades och 
ställdes mot varandra. 

Tredje skissrundan med värdering 

Den tredje och sista skissrundan, se Bilaga 4, var mer strukturerad än tidigare rundor och för 

varje sida skissades tre olika varianter fram med olika typer av gränssnittskomponenter och 

designmönster. Dessa skisser värderades sedan genom att markera styrkor med ett plustecken 
samt svagheter med ett minustecken. Slutligen så togs beslut om vilken av de tre skisserna för 

respektive sida som var mest lämplig att ta vidare i processen. Dessa slutgiltiga beslut togs 

med syfte, målgrupp och Nistras ambitioner i åtanke. 

4.2.4 Interaktiv digital lo-fi-prototyp 

Med flödesschemat och de slutgiltiga skisserna som grund skapades en digital prototyp, se Bilaga 6, 

som sedan gjordes interaktiv i programmet Adobe XD CC. Syftet med framtagandet av prototypen var 

att kunna testa den för att undersöka användarvänligheten. I denna fas brandades inte prototypen 
eftersom att fokus låg på funktioner, navigering och användarvänlighet. Därför fick prototypen ett 

enkelt och avskalat utseende med funktionerna i fokus. Färg, form, teckensnitt etc. applicerades 

senare i detaljeringsfasen. 

4.2.5 Användartester 

Båda testpersonerna hade under pilottestet problem med att förstå hur de skulle använda kameran i det 

första steget eftersom att det inte fanns någon knapp att ta kort med, något som författarna hade valt 

att ta bort i skissfasen eftersom att det gav ett mer modernt och avskalat intryck. Tanken var att 
användaren skulle ta kortet genom att trycka var som helst på skärmen. Efter pilottesterna beslutades 

det därför att en skulle lägga till en knapp för att ta kort med med anledning att skapa en miljö som 

känns igen och därmed undvika att samtliga testpersoner i de kommande användartesterna skulle 

uppleva samma problem. 

Efter att pilottestet genomförts och problemet åtgärdats inleddes användartesterna där testpersonerna 

fick fyra uppgifter att utföra på prototypen, se Bilaga 5. Dessa tester kunde på grund av tidsbrist inte 

genomföras på de potentiella slutanvändaerna. Istället valde författarna att genomföra testerna på 

Nistras egna medarbetare eftersom de har god insyn i detta projekt och framförallt stor förståelse och 
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kunskap kring de problem, frustrationer och frågor som deras kunder ställs inför. Medarbetarna är 

även i olika åldrar och har varierande erfarenhet av att interagera med appar och smartphones.  

Efter att samtliga tester genomförts sammanställdes anteckningarna och det blev tydligt att flera 

testpersoner haft problem med samma moment och bidragit med liknande kommentarer om dessa, se 

Tabell 2. 

!

Tabell 2. Användartester av lo-fi-prototyp 

Majoriteten av testpersonerna förstod inte att de skulle dra i fliken med texten “välj kvittotyp”, utan 
försökte istället klicka på texten. De var även förvirrade kring hur de skulle komma tillbaka till 

kameraläget när bekräftelsesidan dykt upp efter att de skickat iväg ett kvitto och uppfattade inte heller 

att menyn var designad för att kunna scrolla i. 

4.2.6 Avstämning med utvecklare 

Efter användartesterna genomfördes en avstämning i form av ett samtal med två utvecklare. Syftet 

med mötet var att få ett expertutlåtande från ett utvecklarperspektiv för att ta reda på om den design 

som hittills arbetats fram var realistisk och genomförbar. Under mötet konstaterades att några små 

ändringar behövdes göras för att designen på ett så effektivt och användbart sätt som möjligt skulle gå 

att implementera. Den största ändringen som avstämningen ledde till var att helt ta bort utkastet då det 

blir ett extra steg och uppmanar till att inte färdigställa en uppgift. Utöver det gjordes ett antal mindre 
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ändringar. Här konstaterades också att designen på kamerarullen ska utgå från den mobila enhetens 

standard vilket innebär att ingen design behöver tas fram för den skärmen. 

4.2.7 Justeringar av prototyp 

Efter att resultatet från användartesterna och utvecklarnas rekommendationer sammanställts så 

gjordes ett antal justeringar på prototypen, se Figur 5. De ändringar som gjordes var följande: 

● Byta ut fliken vid “välj kvittotyp” till en knapp 

● Ersätt scrollfunktionen i menyn med knappar 

● Skapa en automatisk övergång från bekräftelsesidan tillbaka till kameran 

● Ta bort utkast helt och ersätt utkastknappen i menyn med inställningar 

● Gör dialogrutan “val av kvittotyp” till en egen sida 
● Ta bort onödiga alternativ i inställningar 

● Ändra “skapa konto” till “logga in” och justera copy 

!  

Figur 5. Lo-fi-prototyp före och efter användartester samt rekommendationer från utvecklare 

De nya ändringarna, exempelvis borttagandet av “Utkast” ledde till ett uppdaterat flödesschema, se 

Figur 6.  
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Figur 6. Nytt flödesschema efter rekommendationer från utvecklare 

4.2.8 Sammanfattning 

Bearbetningsfasen inleddes med insikterna från förstudien som primärt rörde de funktioner som appen 

skulle ha. Genom de olika metoderna och iterationerna i bearbetningsfasen samt rekommendationer 

från utvecklare så kunde slutgiltiga wireframes för appen tas fram som sedan blev grunden för 

detaljeringsfasen. 

4.3 Detaljeringsfas 

Med de insikter och resultat som bearbetningsfasen resulterat i kunde detaljeringsfasen påbörjas. Här 

förflyttades fokus från funktioner och wireframes till design som slutligen förverkligades i en digital 

hi-fi-prototyp och användartester av denna. 

4.3.1 Brainstorming 

Tillsammans med två av Nistras medarbetare utfördes en brainstorming där associationer till de olika 

kvittotyperna skulle tas fram, för att författarna i sin tur skulle kunna utforma ikoner. Orden 

markerade i grönt i tabellen, se Tabell 3, är de ord som efter gemensam diskussion mellan författarna 

och deltagarna i brainstormingen ansågs ha mest potential som ikoner, framförallt eftersom att de 

snabbt kunde associeras som ett exempel till respektive kvittotyp. De rödmarkerade är de ord som 

författarna slutligen valde att utforma till ikoner. 
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Tabell 3. Nistras medarbetares associationer av kvittotyper 

De meningar som deltagarna gemensamt formulerade som förklaringar till de olika kategorierna är 

följande: 

Representation: När företaget bjuder kunder eller personal på något, exempelvis middag, fika, gåva. 
Inköp av material: Varor som ska säljas vidare eller material som behövs för att kunna utföra en 

tjänst. 

Personalkostnad: Kostnader som gäller all  personal, exempelvis frukt, kaffe, gymkort. 

Resekostnad: Kostnader i samband med resa, exempelvis tågbiljett, parkering, taxi, hotell, hyrbil. 

Förbrukningsinventarie: Inventarier värda mindre än 22 750 kr, som håller längre än ett år, 

exempelvis dator, kaffebryggare, skrivare. 

Förbrukningsmaterial: Material som förbrukas löpande, exempelvis toalettpapper, glödlampor, 

kontorsmaterial och toner. 

4.3.2 Grids och designspecifikationer 

För att skapa ett konsekvent gränssnitt genom hela appen skapades en grid över placeringen för 

designelement såsom navigeringsmeny, verktygsfält, statusbar och marginaler i enlighet med Apples 

riktlinjer för iOS, se 2.19.1. Utifrån denna grid och Nistras grafiska profil, se Figur 2, kunde 

designspecifikationer utformas, se Figur 7. 

!  

Figur 7. Grids och designspecifikationer 
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4.3.3 Digital hi-fi-prototyp 

Efter att grids och designspecifikationer tagits fram applicerades Nistras grafiska profil på den digitala 

lo-fi-prototypen som var resultatet av bearbetningsfasen. Ikonerna skapades efter Nistras befintliga 
manér och applicerades i den nya versionen av prototypen. Syftet med att skapa en hi-fi-prototyp är 

att skapa en version av appen som är en nästan exakt kopia av hur den kommer att se ut på riktigt, 

med hög detaljeringsgrad och interaktiva egenskaper. Denna prototyp ska i nästa steg genomgå 

användartester med slutanvändarna. 

4.3.4 Avstämning med utvecklare 

En avstämning med samma utvecklare som tidigare bidragit med sin expertiskunskap om 

apputveckling genomfördes efter att hi-fi-prototypen tagits fram. Avstämningen resulterade inte i 

några ändringar utan bekräftade att författarna skapat något som ur utvecklarnas perspektiv var både 

välgjort, användarvänligt och tekniskt genomförbart. 

4.3.5 Användartester 

Den slutgiltiga prototypen testades på tre personer. Testpersonerna fick genomföra åtta uppgifter, se 

Bilaga 7. Samtliga testpersoner klarade av att genomföra alla uppgifter i prototypen nästintill felfritt, 
se Tabell 4. Därmed gjordes inga ändringar i prototypen till följd av användartesterna. En majoritet av 

testpersonerna upplevde appen som smidigare, tydligare och roligare än det befintliga sättet att 

redovisa kvitton. Samtliga testpersoner hade föredragit att använda appen framför det befintliga sättet 

att redovisa kvitton. 

!  

Tabell 4. Användartester av hi-fi-prototyp 

4.3.6 Sammanfattning 

Detaljeringsfasen innehöll framförallt designarbete som innebar applicering av Nistras grafiska profil 

på den lo-fi-prototyp som bearbetningsfasen resulterat i. Genom en workshop med medarbetare från 

Nistra kunde valet av ikoner fastställas och sedan formges utifrån befintligt manér. Med stöd från 

Apples riktlinjer fastställdes ett antal designspecifikationer för appen för att säkerställa en konsekvent 

och funktionsduglig design som följer den generella standarden och som lever upp till de krav som 

finns för att en app ska få distribueras via App Store. 

 

När all design applicerats på appen och en interaktiv hi-fi-prototyp byggts genomfördes 

användartester på slutanvändare. Resultatet av testerna var positiva och samtliga testpersoner svarade 

ja på frågan “Hade du föredragit den här appen framför ditt befintliga sätt att redovisa kvitton?”. 
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5. Slutsats 
Målet med denna studie var att skapa en lösning på det så kallade skolådeproblemet genom att 

utforma en app. Appens syfte är att förenkla kvittohantering i allmänhet och inlämningen av dessa, 
från kund till redovisningsbyrå, i synnerhet. Lösningen presenteras i form av en interaktiv digital 

prototyp och besvarar därmed frågeställningen “Hur kan en mobilapp utformas för att lösa 

skolådeproblemet på ett sätt som av en redovisningsbyrås kunder föredras framför befintliga 

redovisningsmetoder?”. 

Den slutgiltiga prototypen, se Figur 8, innehåller huvudsakligen tre steg som användaren går igenom 

för att skicka in ett kvitto: fota kvitto, välj kvittotyp och skicka kvitto. Först tar en kort på sitt kvitto 

med hjälp av appens kamerafunktion som återfinns på startsidan. Sedan visas en förhandsvisning av 
bilden, följt av en meny med sex olika kvittotyper som var och en visualiseras med ikoner för att 

förtydliga momentet. När användaren har valt en kvittotyp i menyn dyker en ny sida upp med en kort 

beskrivning av den valda kvittotypen och några exempel på varor och tjänster som kan bokföras under 

vald kategori. Här kan användaren antingen välja att gå tillbaka till kvittomenyn för att välja en annan 

kategori, eller skicka kvittot. Om kvittot skickas visas en bekräftelsesida och användaren skickas 

sedan automatiskt tillbaka till startsidan. Samtidigt skickas bilden på kvittot tillsammans med 

information om vilken kvittotyp användaren valt direkt in i redovisningsbyråns bokföringsprogram, 

och de kan då bokföra kvittot utan att behöva lägga värdefull tid på att ringa eller maila till kunden för 

att ta reda på vad kvittot avser. 

De användartester som genomförts i studien visar på att en redovisningsbyrås kunder skulle föredra 

denna metod framför befintliga redovisningsmetoder, se Bilaga 8. Därmed har en bättre lösning på 

skolådeproblemet skapats och studiens inledande frågeställning har besvarats. 

Studien kan ses som generaliserbar och som ett kunskapsbidrag i form av en process som, med hjälp 

av författarnas erfarenheter och kunskap samt befintliga metoder och teorier, identifierar ett problem 

hos ett företag och sedan hittar en möjlig digital designlösning på detta. 

Se prototypens design i sin helhet i Bilaga 9. 
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Figur 8. Flödesschema över den slutgiltiga designen 
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6. Värdering och diskussion 

I detta avsnitt följer författarnas egna kritiska värdering av arbetet som helhet, från inledande 

förstudie till det slutgiltiga resultatet. Alternativa lösningar och tillvägagångssätt diskuteras och 
avsnittet avslutas med rekommendationer för vidare studier. 

6.1 Förstudie 

Förstudien resulterade i det material som utgjorde underlaget för att påbörja designprocessen, alltså 

resultatet från den digitala enkäten till Nistras kunder, workshopen med Nistras medarbetare samt 

intervjun med Nistras delägare. Nistra preciserade vid förstudien sina önskemål, grafisk profil, mål 

med projektet samt målgrupp vilket skapade vissa begränsningar som sannolikt har påverkat hela 
projektet och drivit det i en given riktning redan från start. Rapportens trovärdighet kan därför anses 

vara hög ur Nistras perspektiv, men inte lika hög i ett bredare perspektiv där en undersöker 

potentialen i rapportens kunskapsbidrag till samhället i stort. 

För att få ett mer välgrundat och nyanserat utfall av förstudien hade författarna kunnat göra fler 

intervjuer och workshops med andra byråer och delägare, vilket då troligtvis hade gett författarna fler 

perspektiv på problemet och även bekräftat huruvida det finns ett behov av denna typ av lösning även 

utanför Nistras väggar eller inte. På så sätt hade rapportens kunskapsbidrag eventuellt kunnat växa. 

Enkät 

Enkäten med Nistras kunder lyckades inte nå ett så stort antal respondenter som författarna 

önskat och utfallet blev därmed en relativt dålig representation av Nistras kunder. Författarna 

hade inte någon kontroll över vilka enkäterna skickades ut till eftersom det arbetet av 

sekretesskäl sköttes av Nistras delägare, alltså kunde det inte heller säkerställas att 
respondenterna var av en heterogen grupp. Risken finns alltså att den grupp som valde att 

svara på enkäten var homogen vilket gör utfallet mer värdefullt. För att undvika detta hade 

författarna exempelvis kunnat ställa fler kontrollfrågor i början av enkäten och även ställt 

högre krav på Nistras urval gällande vilka enkäten skickades till. 

Målgrupp 

Nistras målgrupp är väldigt bred och svårpreciserad i och med att den utgörs av personer i 

olika branscher, av olika bakgrund, kön och ålder. Det enda som målgruppen har gemensamt 

är att de på något sätt driver företag eller är anställda och behöver ta del av Nistras 

bokföringstjänster. Under hela processen utgick arbetet från denna målgrupp. 

Grafisk profil 

Den grafiska profilen begränsade valet av färg och form. Resultatet skulle därför kunna ha 

sett annorlunda om författarna själva skulle valt dom efter egna preferenser eller utifrån 

tidigare forskning, eller ny sådan. Slutresultatet kanske då skulle passa fler byråer, bli mer 

generellt och öka kunskapsbidraget. Syftet med rapporten utgår dock från Nistra som 

fallstudie så designbesluten har i slutändan tjänat till ett så gott resultat som möjligt för 

ändamålet.  
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6.2 Design- och prototypningsprocess 

Författarna hade vid starten av projektet ingen större erfarenhet av interaktionsdesign vilket möjligtvis 

har påverkat resultatet i den mån att en erfaren UX-designer skulle ha gjort på ett annat vis som skulle 

kunna varit ett bättre, eller iallafall annorlunda, alternativ. En fördel kan dock finnas i att författarna 

hade ett öppet sinne för fler olika alternativ och tillvägagångssätt av projektet och valde det sätt som 
ansågs mest lämpligt i kontexten, inte jobbade efter ett inarbetat mönster och såg på projektet från ett 

annat perspektiv än en yrkesverksam UX-designer. 

6.2.1 Designbeslut 

Nedan presenteras några möjliga faktorer som kan ha påverkat de designbeslut som författarna tog 
under arbetets gång. 

Avstämning med utvecklare 

Författarna träffade i slutet av bearbetningsfasen två utvecklare med expertis kring 

framtagandet av appar och stor kunskap kring hur en app bör se ut för att vara både 

användarvänlig och genomförbar ur ett utvecklarperspektiv. Mötet var värdefullt för 
författarna då det gav nya tankar och perspektiv på prototypens struktur och uppbyggnad. De 

rekommendationer som utvecklarna bidrog med var avgörande för designbesluten och 

genererade i sin tur vissa justeringar i prototypen. Dock så skedde detta möte relativt sent i 

processen vilket gjorde att den justerade versionen av prototypen aldrig hann testas innan 

nästa fas påbörjades. Här hade det varit fördelaktigt om författarna haft tid att göra ytterligare 

användartester på den justerade prototypen, för att bekräfta att ändringarna fungerade som 

tänkt. Istället valde författarna att återigen träffa utvecklarna för att få synpunkter på designen 

innan de slutgiltiga användartesterna i detaljeringsfasen. På så sätt kunde författarna få 
bekräftat att den design som skulle testas var genomförbar och välgjord i utvecklarnas 

perspektiv, för att slutligen genomföra de sista användartesterna.  

Värt att ha i åtanke är dock att utvecklarnas expertkunskap utgår från deras eget sätt att arbeta 

och deras preferenser när det kommer till UX-design, vilket innebär att dessa 

rekommendationer och ändringar hade kunnat vara annorlunda om andra utvecklare hade 

tillfrågats. För att lösa detta hade författarna kunnat ta kontakt med fler utvecklare som 

oberoende av varandra kunnat bidra med synpunkter till lösningen. På så sätt hade författarna 

kunnat jämföra de olika utvecklarnas synpunkter och därmed avgjort vilka rekommendationer 
som var återkommande och därmed kunde antas vara viktigast att genomföra. 

Slutresultatet behöver inte nödvändigtvis ha påverkats av detta i större mån än att 

inhämtandet av expertkunskap hade kunnat ske tidigare och därmed givit författarna mer tid 

till designen. Det kan också anses finnas en fördel i att författarna kunde utforska fler möjliga 

alternativ och funktioner på egen hand innan experterna kopplades in, som i efterhand skulle 

kunna vara värdefulla för vidare utveckling av appen.  

Ikoner 

Vilka objekt som skulle avbildas för att representera de sex olika kvittotyperna togs fram 

under en brainstorming med två av Nistras medarbetare. Vid samma tillfälle formulerades 

även en beskrivande mening samt exempel till respektive kvittotyp med syftet att fungera som 

stöd för användare som inte är säkra på vilken kvittotyp deras kvitto tillhör. Dessa meningar 
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formulerades av medarbetarna som har relevant erfarenhet och kunskap inom området. Därför 

kan dessa meningar och exempel anses vara mycket trovärdiga. 

Resultatet från brainstormingen användes sedan för att formge ikoner som sedan applicerades 

på knappar i appen. De slutgiltiga orden som diskuterades fram vid brainstormingen valdes ut 

av författarna med hjälp av medarbetarnas expertis samt författarnas personliga preferenser 
till vad som skulle kunna vara mest passande för appen och tillräckligt simpelt för att avbilda 

i ikonform på ett effektivt sätt. Enligt användartesterna fick ikonerna med tillhörande 

beskrivningar och exempel en positiv respons från testpersonerna och brainstormingtillfället 

var givande för projektet. 

6.2.2 Användartester 

Nedan resonerar författarna kring användartesterna och olika omständigheter som kan ha påverkat 

resultatet. 

Lo-fi 

Testerna av lo-fi-prototypen inleddes med två pilottester på personer som valdes slumpvis 

utifrån den enda faktor att de inte fick ha någon vetskap om eller koppling till projektet för att 

resultaten av pilottesterna skulle bli så objektiva som möjligt. Trovärdigheten kan dock 

ifrågasättas eftersom att testpersonerna valdes ut slumpvis, inte representerade Nistras kunder 

samt bara var två stycken. Resultatet av testerna liknade varandra då de hade problem med 

samma typer av uppgifter. Författarna bedömde att dessa problem var så pass allvarliga att det 
var nödvändigt att justera prototypen inför användartesterna, utifrån denna observation. 

Vid testet av lo-fi-prototypen lyckades författarna inte få tag på slutanvändare utan valde 

istället att låta medarbetare på Nistra genomföra testet. En nackdel med detta är att 

medarbetarna troligtvis är partiska i sin bedömning av prototypen då de har insyn i projektet 

och har engagerat sig på olika sätt tidigare i processen. Däremot så bör det sannolikt inte ha 

påverkat det faktiska utfallet av användartestet eftersom att syftet med testet inte var att samla 

in åsikter kring prototypen, utan att ta reda på om testpersonerna på egen hand klarade av att 
navigera i appen och utföra olika uppgifter. Hur testpersonerna klarade användartestet bör 

med andra ord inte ha påverkats av det faktum att samtliga testpersoner jobbar på Nistra. 

Däremot hade det kunnat uppfattas som mer trovärdigt om ett annat urval av testpersoner 

hade gjorts.  

Hi-fi 

Hi-fi-prototypens användartester kan anses som lyckade eftersom att samtliga testpersoner 

svarade ja på frågan “Hade du föredragit den här appen framför ditt befintliga sätt att redovisa 

kvitton?”, som formulerades för att bidra med ett svar på studiens inledande forskningsfråga. 

Detta bekräftar att den slutgiltiga prototypen hade föredragits av Nistras kunder framför 

befintliga alternativ vilket slutligen gör att studien kan anses vara lyckad. Däremot så är 
antalet testpersoner i denna del en stor svaghet för studiens trovärdighet. Författarna hade 

tidigare bedömt att cirka 20 deltagare skulle krävas men olyckligtvis så var intresset bland 

Nistras kunder svalt gällande att delta i dessa användartester och endast tre personer, alla i 

ungefär samma ålder och av samma kön, valde att ställa upp. Med en så liten och homogen 

grupp kan resultatet ifrågasättas. För att undvika detta hade författarna kunnat planera in de 
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slutgiltiga användartesterna redan i början av projektet för att på så sätt ha mer tid att få tag på 

en större grupp passande testpersoner. Däremot så hade inget förändrat det faktum att Nistras 

kundregister är sekretessbelagt och att författarna inte har haft tillgång till detta, vilket skapar 

en beroendeställning mellan författarna och Nistra vad gäller just urval av testpersoner. 

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så kan studien anses som lyckad i och med att dess forskningsfråga är besvarad. 

Däremot kan det finnas vissa tveksamheter kring studiens trovärdighet och allmänna kunskapsbidrag, 

främst till följd av det lilla antal respondenter i de slutgiltiga användartesterna i studiens sista fas. Mer 

tid eller möjligtvis bättre planering hade varit nödvändigt för att motverka detta, samt ett bredare 

perspektiv och därmed också ett mer nyanserat urval av respondenter, testpersoner och deltagare till 

studiens olika moment. 

6.4 Rekommendationer 

Vid eventuella vidare studier och utveckling av projektet rekommenderar författarna att appens 

funktioner utökas, då Nistra har flera idéer kring utveckling och ser möjligheter i att addera funktioner 

efter att denna version har fått genomslag. För att genomföra detta krävs utökade resurser i form av tid 

och pengar. Vid framtida datainsamling bör det också tas i åtanke att inkludera fler intressenter, det 

vill säga tillfråga fler redovisningsbyråer, utvecklare och kunder. Ett bredare och mer nyanserat urval 

kan leda till säkrare beslutstaganden och trovärdigare resultat. Fallstudien skulle kunna stärka sitt 
allmänintresse genom att vara mer generell och vid utveckling även kunna konkurrera med liknande 

appar.  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Bilaga 1 - Förstudie: digital enkätundersökning 
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Bilaga 2 - Första skissrundan 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Bilaga 3 - Andra skissrundan 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Bilaga 4 - Tredje skissrundan 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Bilaga 5 - Pilot- och användartestguide, lo-fi 

Inledande frågor 

● Vad heter du? 

● Hur gammal är du? 

● Vad har du för sysselsättning? 

● Samtycker du till att delta i detta pilottest/användartest? 

Info till respondenten 
● Detta är frivilligt och du får avbryta när du vill 
● I vårt examensarbete ingår att designa en app för Nistra vars syfte är att digitalisera och 

underlätta inlämnandet av kvitton och underlag från kund till Nistra 

● Du är nu kund till Nistra och ska skicka in några kvitton med hjälp av denna app 

● Du kommer att genomföra fyra uppgifter och jag kommer att berätta för dig vad du ska göra 

● Jag kommer inte berätta för dig hur du ska genomföra uppgifterna, du får testa dig fram 

● Jag vill att telefonen ligger ner på bordet under testet så att vi kan se vad du gör 

● Jag vill att du tänker högt och beskriver för oss vad du gör och varför, även om det känns 

självklart 
● Observera att detta är en prototyp med låg detaljeringsgrad och att appen därför inte har 

någon design 

● Vissa funktioner som kamera och svepfunktioner fungerar inte i denna prototyp och vi får 

låtsas att de gör det 

Uppgifter 

1. Ta ett kort på ett kvitto 

2. Välj kvittotypen förbrukningsmaterial och skicka kvittot 

3. Återgå till startsidan 

1. Gå till galleriet och välj alla bilder på kvitton 

2. Välj det tredje kvittot 

3. Välj kvittotypen personalkostnad och skicka kvittot 

4. Återgå till startsidan 

1. Slå på notiser, återgå till startsidan 

1. Gå till utkastet och välj det fjärde kvittot 
2. Välj kvittotypen resekostnad 

3. Du ändrar dig och väljer istället kvittotypen representation 

4. Fyll i uppgifterna och skicka kvittot 

5. Återgå till startsidan 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Bilaga 6 - Lo-fi-prototyp 
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Bilaga 7 - Användartestguide, hi-fi 

Inledande frågor 

● Vad heter du? 

● Hur gammal är du? 

● Vad har du för sysselsättning? 

● Samtycker du till att delta i detta pilottest/användartest? 

Info till respondenten 
● Detta är frivilligt och du får avbryta när du vill 
● I vårt examensarbete ingår att designa en app för Nistra vars syfte är att digitalisera och 

underlätta inlämnandet av kvitton och underlag från kund till Nistra 

● Du som kund till Nistra ska nu testa att skicka in några kvitton med hjälp av denna app 

● Du kommer att genomföra åtta uppgifter som du får läsa på lappar 

● Jag kommer inte berätta för dig hur du ska genomföra uppgifterna, du får testa dig fram 

● Jag vill att telefonen ligger ner på bordet under testet så att vi kan se vad du gör 

● Jag vill att du tänker högt och beskriver för oss vad du gör och varför, även om det känns 

självklart 

● Vissa funktioner som kamera och svepfunktioner fungerar inte i denna prototyp och vi får 

låtsas att de gör det 

Uppgifter 

1. Logga in i appen. 

2. Du har köpt en flygbiljett till en jobbresa. Skicka in kvittot. 

3. Du har köpt en blomma till en kund som har bytt lokaler och bjudit in till fest. Skicka in 

kvittot. 

4. Byt namn i appen. 
5. Du har köpt frukt till kontoret och fotade då kvittot med telefonen. Nu har du tappat bort det 

fysiska kvittot. Skicka in kvittot. 

6. Du har bjudit två kunder på lunch. Skicka in kvittot. 

7. Du har köpt en ny kaffebryggare till kontoret men är osäker på om den ska bokföras som 

förbrukningsinventarie eller förbrukningsmaterial. Undersök båda kategorierna och skicka 

sedan in kvittot. 

8. Logga ut från appen. 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Bilaga 8 - Användartest av hi-fi-prototyp: digital enkät  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Bilaga 9 - Slutgiltig prototyp 
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