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Sammanfattning

Människor utsätts för mer information än någonsin tidigare. För att under-
lätta processandet av information är det viktigt att presentera informationen
på rätt sätt - anpassat efter användaren. Detta projekt genomfördes i samar-
bete med Linköpings kommun och det övergripande syftet var att undersöka
hur man kan utforma ett gränssnitt för de återkopplingsrapporter som ska
nå ut till anställda på företaget. För den första frågeställningen “Vad önskar
förvaltningarna för information/data i en återkopplingsrapport?” valdes en
kvalitativ ansats och en tematisk analys utfördes utifrån data från nio in-
tervjudeltagare som arbetade på kommunen. Analysen visade att den data
förvaltningarna var mest intresserad av handlade om volym, kategorier, vi-
darekopplingar, service och jämförelser med andra förvaltningar. Resultaten
av den tematiska analysen lade även grunden för att besvara resterande två
frågeställningar - “Hur bör denna information visualiseras för att den lättast
ska kunna förstås och användas?” samt “Hur skulle ett gränssnitt för åter-
kopplingsrapporten till förvaltningarna kunna se ut?”. För att besvara dessa
frågeställningar presenterades tidigare forskning om hur rapporter utformas
idag och teori kring existerande gestaltlagar samtidigt som det producerades
en persona, kontextscenarier, en kravspecifikation samt skisser och en tem-
porär prototyp av dashboard-karaktär.

Nyckelord: användarcentrerad design, återkopplingsrapport, dashboard, UX,
informationsvisualisering
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Abstract

People are exposed to more information than ever before. In order to facili-
tate the processing of information, it is important to present the information
in the right way - adapted to the user. This project was carried out in col-
laboration with the municipality of Linköping, with the overall purpose of
investigating how to design an interface for the feedback reports that will re-
ach out to employees at the municipality. For the first question ”What kind of
information/data do the staff at the departments (swe. förvaltningarna) want
in a feedback report?”, a qualitative approach was chosen and a thematic ana-
lysis was performed based on data from nine interviewees who worked at the
company. The analysis showed that the staff at the departments were most
interested in volume, categories, redirects, service and comparisons with ot-
her departments. The result of the thematic analysis also laid the foundation
for answering the remaining two questions - ”How should this information
be visualized so that it can most easily be understood and used?” and ”How
could an interface for the feedback report to the departments look?”. To an-
swer these questions, previous research was used describing excisting design
of reports today and gestalt principles. After that a persona was produced
together with context scenarios, a requirement specification, sketches and a
temporary prototype of dashboard character.

Keywords: user-centered design, feedback report, dashboard, UX, information
visualization
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1. Introduktion

Utvecklingen går fort inom digitaliseringsvärlden. Fler och fler personer har
tillgång till internet via mobiler och datorer vilket innebär att man utsätts
för mer information än tidigare (Davidsson, Palm & Mandre, 2018). Informa-
tionen är lättillgänglig och det förväntas att man läser, tar det till sig och på
något sätt får användning av den (Interaction Design Foundation, 2019b).
Samtidigt delas det mängder med information på olika sociala medier och
människan tvingas filtrera vad man vill fokusera sin energi och tankekraft
på.

Denna problematik finns inte bara i vardagssituationer utan även i arbets-
livet. För att kunna utnyttja potentialen i all den information som presenteras
dag ut och dag in krävs det genomtänkta sammanställningar och rapporter
som presenterar data på ett användbart vis (Interaction Design Foundation,
2019b). Sammanställningar som utformas med användaren i åtanke.

Stora företag och organisationer skapar automatiskt större effekter av
små förändringar. 100 personer som blir överrösta med onödig information
spenderar tillsammans mycket mer tid för att bearbeta den onödiga infor-
mationen än om det endast hade varit en person som bearbetade onödig in-
formation. Denna rapport är skriven i samarbete med Linköpings kommun,
en organisation som hade 9389 anställda med månadslön år 2017 (Hjerdt,
Andersson, Ossbahr, Johansson & Eriksson, 2018). En arbetsgivare med den
mängden anställda har stor möjlighet att spara tid och effektivisera före-
taget, samt användandet av skattepengar, genom att hjälpa sina anställda
att bearbeta rätt information som dessutom är presenterad på bästa sätt.
Denna studie ämnar således att utforska vilken information det bör finnas i
återkopplingsrapporter som ska skickas ut till ansvariga personer på kommu-
nens olika förvaltningar samt hur rapporterna skulle kunna utformas utefter
användarna och dess önskemål.

1



2. Bakgrund

Detta avsnitt kommer att behandla bakgrunden till studien - varför den
utförs, syftet med den samt vad det finns för avgränsningar.

2.1 Syfte och frågeställningar

Linköpings kommun består av åtta förvaltningar som alla har ansvar över ett
visst arbetsområde. Respektive förvaltning har tidigare tagit emot och be-
handlat alla frågor från medborgarna som berör deras område. Under 2019
kommer detta att förändras då en helt ny avdelning öppnar i en av förvaltni-
narna, en avdelning som ska fungera som ett samlat center dit invånarna kan
höra av sig med frågor och funderingar. Denna förändring innebär att den
nya avdelningen tar över arbetsbelastning från respektive förvaltning. För-
valtningarna ska hållas uppdaterade på hur det går för den nya avdelningen
genom månatliga rapporter som skickas till ansvariga personer i respektive
förvaltning. För att förvaltningarna och de ansvariga ska ha användning av
rapporterna är det viktigt att anpassa utformningen efter den tänkta mål-
gruppen och att rätt information finns presenterad, exakt vilken information
det innebär är okänt i nuläget. Syftet med denna studie är således att un-
dersöka hur man, ur ett användarperspektiv, kan utforma ett gränssnitt för
de återkopplingsrapporter som ska nå ut till de anställda på företaget. Åter-
kopplingsrapporterna ska bland annat presentera och visualisera data. Detta
syfte har mynnat ut i tre olika frågeställningar:

• Vad önskar förvaltningarna för information/data i en återkopplingsrap-
port?

• Hur bör denna information visualiseras för att den lättast ska kunna
förstås och användas?
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• Hur skulle ett gränssnitt för återkopplingsrapporten till förvaltningarna
kunna se ut?

2.2 Avgränsningar

Då kommunen består av flera förvaltningar som har ansvar för olika områ-
den finns det även olika behov hos de olika förvaltningarna. Denna rapport
ämnar att ta fram en prototyp på hur en återkopplingsrapport till förvaltning-
arna kan se ut generellt sätt, med alla förvaltningars önskningar och behov
i åtanke. I framtiden kan det hända att varje förvaltning kan ha en egende-
signad återkopplingsrapport med exakt den data som är användningsbar för
dem vilket hade varit optimalt ur ett användarperspektiv. Med hänsyn till
tidsramen på projektet var detta dock inte möjligt utan det är något som
organisationen själva får vidareutveckla genom kontinuerligt arbete.

Det finns många riktlinjer kring vad man kan tänka på vid design av
visualiseringar. I detta projekt tas en del av dessa riktlinjer upp i form av
gestaltlagar. På grund av projektets omfattning kommer fokus att ligga på
dessa generella riktlinjer, inte på detaljnivå kring färger, olika sorters data-
typer samt former.
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3. Teori

Detta avsnitt redogör för det teoretiska ramverk som användes - olika ut-
formningar av rapporter idag presenteras, tillsammans med grunderna för
användarcentrerad design samt information kring hur man kan applicera ge-
staltlagarna som designprinciper.

3.1 Utformning av rapporter idag

De allra flesta företag är involverade i någon sorts rapporter, det kan vara allt
från korta återkopplingar på hur det gått den senaste tiden till information
kring hur något bör utföras. Tre sorters rapporter som används idag är dyna-
miska dokument, dashboards samt rapporter i ”utskriftsformat”. Badam, Liu
och Elmqvist (2019) presenterar i sin artikel ”Elastic Documents: Coupling
Text and Tables through Contextual Visualizations for Enhanced Document
Reading” ett dynamiskt dokument som är anpassat efter dagens tekniska
möjligheter vilket skapar mer interaktion och mervärde för läsaren än ett
vanligt statiskt dokument. Detta görs genom att tabeller och visualiseringar
skapas och visas utefter vilken information användaren håller muspekaren
på - informationen anpassas således efter användarens behov. På detta sätt
blir dokumentet mer användaranpassat. Författarna beskriver i artikeln hur
elektroniska dokument är ett av de mest använda digitala medierna idag och
att många av dokumenten innehåller mycket komplex data i olika former -
både text, tabeller, fotografier och illustrationer. Problemet, som de ser det,
är att dokumenten designas som de alltid har gjort efter den statiska, ut-
skriftsvänliga, världen och innehåller därför endast statisk information som
inte är optimerad för att läsas elektroniskt (Badam m. fl., 2019). På grund av
detta används inte de möjligheter till olika dynamiska funktioner som finns
med hjälp av dagens teknik. Badam m. fl. (2019) anser att man istället bör
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se ett dokument som en samling av olika sorters mediatyper som kan för-
ändras dynamiskt utefter användarens mål och teknikens restriktioner. En
typ av media är olika sorters visualiseringar. I artikeln ”Effective Practices
for Developing Reading Comprehension” presenteras tankar kring hur man
kan hjälpa skolbarn att lära sig saker och förstå texter enklare (Duke &
Pearson, 2008). Författarna menar att en visuell skärm hjälper läsarna att
organisera, förstå och komma ihåg innehåll bättre vilket leder till att inne-
hållet blir mer konkret och minnesvärt. De visar att det är lättare att få
en överblick av text som visualiseras i form av ett flödesschema än om den
endast skrivs i text. Ett sätt att använda mycket visualiseringar är genom
så kallade dashboards. En informationsdashboard kan definieras som ett tyd-
ligt medium för att kommunicera mycket information direkt (Ware, 2012).
Dashboards används inom organisationer för att få en överblick av olika ak-
tiviteter och processer (Eckerson, 2010). De kan användas för att förenkla
analysen av relevant information som presenteras från olika perspektiv samt
som beslutsstöd. Eckerson förklarar att en dashboard lyfter fram viktig da-
ta och fungerar som ett stöd för organisationen. Dashboards används även
inom andra områden för att presentera viktig information för användaren,
bland annat inom e-utbildningar för att användaren och den som utbildar
ska kunna hålla koll på hur det går i utbildningen (Bodily, Ikahihifo, Mackley
& Graham, 2018) och som beslutstöd inom sjukvården (Kunjan, Doebbeling
& Toscos, 2019). Kunjan m. fl. (2019) lyfter även fram hur viktigt det är att
den data som presenteras i dashboarden är användaranpassad och utgör ett
syfte för användarna.

3.2 Användarcentrerad design

I takt med att teknologin och tekniska produkter fått mer avancerade funktio-
ner har också marknaden för dessa tekniska prylar utökats till att involvera i
princip hela befolkningen (Holtzblatt & Beyer, 2017). Var och varannan män-
niska äger en mobil, dator och platta som kan hantera alla möjliga program.
Enligt Holtzblatt innebär detta att programmen och produkterna behöver
vara lättförståeliga och designade för enkel användning, ”vanliga” människor
ska kunna använda dem. Tekniken är ingenting för sig självt, istället är det
människans behov och mål som leder till att saker utvecklas (Preece, Sharp &
Rogers, 2015). Nya behov, vanor och sociala mönster leder till nya innovatio-
ner och bakom det hela står människan - både som utvecklare och användare.
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Därmed blir det ett naturligt steg att människan har en central funktion i
det hela.

Användarcentrerad design innebär att sätta den slutgiltiga användaren i
fokus under en designprocess (Arvola, 2014; Preece m. fl., 2015; Holtzblatt &
Beyer, 2017). Genom att se till slutanvändarens behov och krav ökar chansen
att produkten kommer att vara användbar samt användas och det är först
när produkten kommer till användning som värde skapas (Arvola, 2014).

Den internationella organisationen för standardisering (ISO) har presen-
terat en standard med riktlinjer för hur en användardcentrerad designprocess
för datorbaserade interaktiva system bör utformas (ISO 9241-210, 2010). En-
ligt ISO bör processen bestå av följande fyra aktiviteter:

• Förståelse och specificering av brukssituationen

• Specificering av användarkrav

• Producering av potentiella designlösningar

• Utvärdering av designen

Processen är tänkt som en iterativ process där de olika aktiviteterna är
nära sammankopplade och kan utföras flertalet gånger om så behövs (ISO
9241-210, 2010). Arvola (2014) beskriver att dessa aktiviteter genomförs i tre
olika faser - konceptfasen, bearbetningsfasen och detaljeringsfasen.

I konceptfasen tar man reda på vad som ska tas fram och varför, vilket of-
ta sker via någon typ av informationsinsamling (Arvola, 2014). Konceptfasen
kan även kallas användarundersökning och data kan samlas in både kvalita-
tivt och kvantitativt genom såväl intervjuer, enkäter, användbarhetstester
som observationer (Goodwin, 2009). Enligt Goodwin kan användarundersök-
ningen i sin tur resultera i olika representationer av data så som personas,
scenarier och kravspecifikationer.

Bearbetningsfasen är den fas där produktens huvuddrag definieras genom
skissning och grova prototyper (Arvola, 2014). Det skapas ett sorts ramverk
för kommande produkt och det är viktigt att tänka på helheten, inte bara på
specifika delar av designen (Goodwin, 2009). Enligt Goodwin skapas skisserna
för att gestalta hur man tänker samt för att utforska möjligheter.

I den sista fasen, detaljeringsfasen, förfinas produktens utformning och
detaljer i utformningen fastställs (Arvola, 2014). Arvola uttrycker även att
det i denna fas är relevant att utvärdera och testa produkten eller eventuell
protoyp för att säkerställa dess funktion samt bemöta krav och mål.
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3.3 Informationsvisualisering och användning av
designprinciper

Informationsvisualisering innebär konsten att presentera data på ett sätt
som gör den enkel att förstå och manipulera (Interaction Design Founda-
tion, 2019b). I vår omgivning observerar vi stora mängder information och
beroende på vilket sätt informationen är presenterad så stimulerar den olika
sinnen (Chan, 2008). Visuell information processas av mängder neuroner i
ögat samt i hjärnans bakre del (Purves, 2012). Processen sker parallellt och
olika neuroner har olika fokus - vissa fokuserar på att hitta specifika möns-
ter medan andra fokuserar på färg eller rörelse (Ware, 2012). Vill man att
människor ska förstå information snabbt bör den därför presenteras på ett
sätt som är lätt att identifiera och upptäcka av dessa neuroner. Förståelsen
kring mönsterigenkänning applicerar denna kunskap och kan sammanställas
i abstrakta designprinciper kring hur man bör presentera information för att
viktiga strukturer ska lyftas fram (Ware, 2012).

3.3.1 Användande av gestaltlagar i design

Ett av de första försöken till att förstå sig på mönsterigenkänning gjordes
i Tyskland av en grupp psykologer vilket resulterade i flertalet gestaltlagar
som ofta används som designprinciper (Ware, 2012). Gestaltlagarna är inte
den enda sortens designprinciper som finns i dagens litteratur. Designprinci-
per används av interaktionsdesigners för att lättare kunna fundera över olika
aspekter av designen de skapar (Preece m. fl., 2015). Det finns designprinci-
per som fokuserar mer på interaktionen mellan människa-maskin, exempel-
vis synlighet (eng. visibility), återkoppling (eng. feedback) och begränsningar
(eng. constraints) (Preece m. fl., 2015) medan andra principer fokuserar mer
på detaljer i designen så som typografi, färg och bilder (Lee & Boling, 1999).
I detta projekt kommer det att skapas en temporär prototyp med begränsad
interaktion och utan färger varpå det faller sig naturligt att fokusera på ge-
staltlagarna som istället fokuserar på mönsterigenkänning och hur elementen
bör placeras. I ett senare stadie av framtagandet av produkten kan det vara
fördelaktigt att applicera även andra sorts principer, det är dock inget som
täcks av detta projekt.

Gestaltlagarna presenteras flitigt inom forskningsfältet med liknande de-
finitioner (Ware, 2012; Lupton & Philips, 2014; Kobourov, Mchedlidze &
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Vonessen, 2015). För detta projekt används definitionerna av Ware (2012)
då han har fokuserat på hur dessa lagar kan översättas till en grupp av de-
signprinciper för informationsdisplayer. Lagarna och designprinciperna som
presenteras i Ware (2012) är följande:

• Närhetslagen (eng. Proximity)
Närhetslagen innebär att saker som befinner sig nära varandra percep-
tuellt grupperas tillsammans (Ware, 2012). Vid design av informations-
displayer är det därför viktigt att placera symboler som presenterar
relaterad information nära varandra.

• Likhetslagen (eng. Similarity)
Likhetslagen innebär att element som liknar varandra tenderar att
grupperas tillsammans (Ware, 2012). Vid design av informationsdis-
player kan man använda likhetslagen för att utnyttja färger och struk-
turer samt tydliggöra olika mönster, exempelvis genom att färga varan-
nan rad i en tabell.

• Samhörighetslagen (eng. Connectedness)
Samhörighetslagen innebär att element som har ett samband mellan
sig, exempelvis en linje som förbinder elementen, grupperas ihop (Wa-
re, 2012). Vid design av informationsdisplayer kan man använda sam-
hörighetslagen genom att länka samman grafiska representationer via
linjer eller färgband.

• Gemensamma riktningens lag (eng. Continuity)
Gemensamma riktningens lag innebär att det är troligare att män-
niskan skapar visuella enheter av element som är jämna, mjuka och
kontinuerliga än av element som abrupt ändrar riktning (Ware, 2012).
Vid design av informationsdisplayer kan man använda gemensamma
riktningens lag i diagram där det är många noder som kopplas ihop,
det är då tydligare om linjerna mellan är rundade.

• Symmetrilagen (eng. Symmetry)
Symmetrilagen hjälper till att skapa en starkare helhetskänsla (Ware,
2012). Istället för att placera två element bredvid varandra som de är,
kan man exempelvis skapa en tydligare symmetri genom att placera
den ena spegelvänt från den andra. De presenterar fortfarande samma
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data men det blir lättare att jämföra punkter mellan dem. Vid design
av informationsdisplayer är det effektivt att använda symmetri för att
förenkla mönsterjämförelser.

• Slutenhetslagen (eng. Closure and Common Region)
Slutenhetslagen innebär att människan har en tendens att stänga kon-
turer och figurer som har öppningar i sig (Ware, 2012). En cirkel som
överlappas av ett annat föremål och därför inte är helt sluten ses fort-
farande som en hel cirkel då hjärnan föreställer sig att den är stängd.
Vid design av informationsdisplayer är det effektivt att använda sluten-
hetslagen genom att sätta relaterad information inuti en stängd kon-
tur/form.

• Figur-grundfenomenet (eng. Figure and Ground)
Figur-grundfenomenet gestaltar skillnaden mellan saker som ses som
figurer och saker som ses som bakgrund (Ware, 2012). En figur är en
objektliknande sak som upplevs finnas i förgrunden, grunden är det
som befinner sig bakom figuren. Samtliga gestaltlagar bidrar med att
skapa figurer istället för bakgrunder.
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4. Metodteori, Metod & Resultat

Det här avsnittet beskriver existerande teori kring de designmetoder som an-
vändes i projektet, motivering kring varför just dessa metoder användes, de-
taljer kring hur de olika faserna genomfördes samt presentation av resultatet
som det resulterade i. Information kring deltagare och etik presenteras också.
För att kunna besvara frågeställningarna utfördes en användarstudie i form
av kvalitativa intervjuer. Därefter utfördes en enkel typ av transkribering,
analys av datan med hjälp av tematisk analys, skapande av persona, kon-
textscenario, kravspecifikation, skissande samt en enklare pappersprototyp.
Projektets faser genomfördes enligt ordningen gestaltad i Figur 4.1. Skrivan-
det av rapporten skedde kontinuerligt under projektets gång.

LITTERATUR-
SÖKNING INTERVJUER TEMATISK

ANALYS PERSONA KONTEXT-
SCENARIO

KRAV-
SPECIFIKATION SKISS TEMPORÄR

PROTOYP

Figur 4.1: Den genomförda arbetsprocessen, läses från vänster till höger.

4.1 Deltagare

Nio personer intervjuades för projektet. Deltagarna var anställda i organi-
sationen, hade någon typ av ansvarsroll inom de olika förvaltningarna samt
var personer som troligtvis kommer att ha användning av återkopplingsrap-
porterna när de producerats. Även om rapporten kan komma att läsas av
fler personer inom organisationen var den primära målgruppen för projek-
tet personer som hade någon typ av ansvarsroll, vilket var anledningen till
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att dessa valdes. Vid planeringen av intervjuerna bestod kommunen av sju
förvaltningar, detta ändrades vid årsskiftet till åtta. Detta innebar att alla
förvaltningar utom en representerades i projektet.

Deltagarna tillfrågades om de kunde tänka sig att delta genom att förfat-
taren av rapporten berättade kring projektet på ett möte, därefter skickades
ett mail ut med ytterligare detaljer och intervjuerna planerades in. Två av
intervjuerna skedde i par, på efterfrågan av deltagarna. Beslutet togs att det
viktigaste var att deltagarna kände sig bekväma i intervjusituationen och
därför godkändes parintervjuer.

Samtliga deltagare var medelålders (35 - 65 år) och alla utom en hade
någon form av högskoleutbildning. Samtliga deltagare angav att deras ar-
betsuppgifter bestod av mycket möten, att deras arbete innebar något sorts
ansvar samt att de var väldigt vana vid att använda mobil och dator, såväl i
arbetet som på fritiden.

4.2 Etik

Ett samtyckesformulär användes i projektet för att säkerställa ett informerat
samtycke samt för att efterfölja de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och
ställer etiska krav på forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002). Ett infor-
merat samtycke innebär att deltagaren får ta del av sina rättigheter, allmän
information om deltagandeprocessen, syftet bakom studien samt information
om hur insamlad data kommer att hanteras och användas.

Samtliga deltagare var medvetna om sina rättigheter, myndiga samt fullt
benägna att ta egna beslut om att delta. Deltagarnas namn samt namnet på
förvaltningen de arbetade på nämns inte i studien med hänsyn till deltagarnas
anonymitet. Deltagarnas arbetsroller i kombination med vilken förvaltning de
arbetade på skulle kunna möjliggöra identifiering av deltagarna vilket hade
varit problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Samtyckesformuläret finns att
hitta bland bilagorna, se avsnitt 6.

I och med dessa försiktighetsåtgärder har studien tagit hänsyn till in-
formationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitets-
kravet enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning inom humaniora och
samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002).
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4.3 Steg 1 - Intervjuer

Första steget som utfördes var intervjuer med deltagarna. I detta avsnitt
presenteras allmän teori kring intervjuer samt proceduren som följdes i detta
projekt. Intervjuerna resulterade inte i ett separat resultat, det datamaterial
som uppstod analyserades istället i Steg 2 - Tematisk analys, se avsnitt 4.4.

4.3.1 Teori

För att få reda på en deltagares tankar, erfarenheter, åsikter och attityder
kan man utföra intervjuer (Martin & Hanington, 2012). Enligt Martin och
Hanington (2012) kan observationer vara bra som komplement till intervju-
er, deltagarna kan exempelvis göra saker som de inte är medvetna om vilket
fångas upp genom observationer. I detta projekt genomfördes inga observa-
tioner då det ansågs att mängden data man skulle vinna på det inte hade
varit värd den tid det hade tagit med hänsyn till projektets omfattning. Det
fanns inte heller någon specifik tidigare produkt att observera användarnas
interaktion med.

Det finns strukturerade intervjuer där alla frågor är tydligt förutbestäm-
da och semistrukturerade intervjuer där intervjuaren mer utgår från ämnen
som önskas beröras under intervjun vilket gör förloppet mer flexibelt (Mar-
tin & Hanington, 2012). Inom kvalitativ forskning är det vanligt att använda
sig av intervjuer som är semistrukturerade (Blandford, 2013). Enligt Martin
och Hanington (2012) blir sådana intervjuer mer som en konversation vil-
ket skapar en bekvämare stämning för deltagaren då intervjuaren kan ställa
oplanerade följdfrågor. Vid semistrukturerade intervjuer är det vanligt att
förbereda både öppna och stängda frågor (Preece m. fl., 2015). Naturligt är
att lägga största delen av intervjun på att ställa översiktliga frågor från ett
brett ämne med syftet av få deltagaren att förmedla information och beskriva
större aktiviteter (Goodwin, 2009).

Semistrukturerade intervjuer användes i projektet då målet var att un-
dersöka intervjupersonernas erfarenheter kring rapporter, deras åsikter kring
hur visualisering bör ske samt vad de hade för önskemål kring olika sorters
data vilket semistrukturerade intervjuer, som ovan presenterat, passar bra
till.

Intervjuer kan även ske parvis eller gruppvis (Martin & Hanington, 2012).
Enligt Martin och Hanington (2012) innebär detta att deltagarna blir mer
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avslappnade vilket leder till ett mer naturligt samtal där de kan påminna och
hjälpa varandra att minnas olika saker.

Det är fördelaktigt om intervjuerna kan ske i den miljö där användningen
av framtida produkter kommer att ske (Goodwin, 2009). Samtliga intervju-
deltagare kommer att motta samt läsa rapporterna på sina kontor, därför
genomfördes även intervjuerna i samma miljö.

4.3.2 Procedur

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerat format, beskrivet i avsnitt 4.3.1.
I intervjuerna användes en intervjuguide med övergripande kategorier samt
frågor att utgå ifrån. Frågorna formades kring studiens frågeställningar vilket
innebar att de involverade ämnen så som vilka deltagarna är, vad de gör i sin
vardag samt vad de har för vana av olika typer av datahantering, rapporter
och sammanställningar. Det undersöktes även i vilken form de trodde sig
vilja få data presenterad och visualiserad samt vilken information de ansåg
nödvändig i återkopplingsrapporten. Hela intervjuguiden presenteras bland
bilagorna, se avsnitt 6. De övergripande kategorierna var följande:

• Öppningsfrågor om deltagaren som individ

• Arbetsrutiner

– Vardagliga sysslor

– Kommunikation

• Jämförelse mellan olika sorters visualiseringar

• Tidigare erfarenheter av rapporter och visualisering

– Preferenser

• Återkopplingsrapporten

– Önskat innehåll

– Användning av den

• Övrigt
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För att dokumentera vad som sades under intervjuerna användes anteck-
ningsmaterial i form av ett kollegieblock, ett häfte med intervjuguiden samt
en penna. Anteckningar fördes för att dokumentera intryck, tankar och kom-
mentarer som skedde på intervjun samt möjliga observationer angående hur
deltagarna uttryckte sig med gester och kroppsspråk. För att säkerställa att
allt material registrerades användes även inspelningsutrustning. Intervjuerna
spelades in med en mobiltelefon av modellen Oneplus 6 och applikationen
som användes var ”Inspelning”. Efter att all data hade samlats in samt doku-
menterats påbörjades nästa steg i processen - att analysera datan med hjälp
av tematisk analys.

4.4 Steg 2 - Tematisk analys

Andra steget som genomfördes var en tematisk analys av datamaterialet
som uppkom från intervjuerna. I detta avsnitt presenteras allmän teori kring
tematisk analys, proceduren som följdes i detta projekt samt vad det resul-
terade i.

4.4.1 Teori

Det finns olika sorters kvalitativa analysmetoder - de som är bundna till te-
ori eller kommer från en teoretisk bakgrund (hypotetiskt-deduktiva), och de
som inte är det utan fungerar mer utforskande (induktiva) (Blandford, 2013).
Interpretative phenomenological analysis (IPA) och Conversation Analysis
(CA) är två metoder som är starkt sammankopplade med teori, vid använ-
dande av dem finns det inte så mycket varians i hur metoderna tillämpas
(Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys är ett exempel på en metod som in-
te behöver vara bunden till teori vilket gör att den kan appliceras inom många
olika områden (Braun & Clarke, 2006). Enligt Braun och Clarke (2006) ut-
går induktiv tematisk analys från insamlad data och går ut på att identifiera
mönster och teman för att senare kunna dra slutsatser kring materialet -
datamaterialet får tala för sig självt utan att koppla det till eventuella forsk-
ningsfrågor eller förväntade teman.

Då detta projekt inte var bundet till ett specifikt teoretiskt ramverk utan
snarare hade som mål att låta teman växa fram från insamlad data ansågs
induktiv tematisk analys vara den mest passande analysmetoden. Tematisk
analys är även en grundläggande kvalitativ metod som är relativt enkel att
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använda för nybörjare inom området (Braun & Clarke, 2006), vilket gör den
än mer lämplig för detta projekt.

Braun och Clarke (2006) definierar sex olika faser som bör genomföras för
att skapa en genomarbetad tematisk analys. Faserna presenteras i kronologisk
ordning men ordningen de utförs i kan komma att variera under arbetets
gång. De olika faserna presenteras nedan.

1. Bekanta sig med datan. Först ska materialet som har samlats in
undersökas vilket utförs genom upprepad läsning samt aktiv genomgång
där man är uppmärksam på eventuella mönster (Braun & Clarke, 2006).
Det går att bekanta sig med datan via anteckningar och transkribering.
Det är inte nödvändigt med en detaljerad transkribering, det viktiga
är att alla yttringar finns med.

2. Generering av intialkoder. Denna fas involverar skapandet av initi-
ala koder (Braun & Clarke, 2006). En kod identifierar en egenskap av
data som verkar intressant och relevant i sammanhanget.

3. Sökande efter teman. Denna fas innebär att analysera initialkoderna
och sortera dem i gemensamma kategorier - möjliga teman (Braun &
Clarke, 2006). Sorteringen är en iterativ process och det kan skapas en
hierarki bland olika teman i form av huvudteman och underteman.

4. Granskning av teman. Den fjärde fasen involverar granskning och
förfining av tidigare framtagna teman (Braun & Clarke, 2006). Här
säkerställs det att varje tema har tillräckligt mycket data som under-
bygger dem.

5. Fastställning och namngivning av teman. Den femte fasen invol-
verar förfining av framtagna teman, här ska det definieras vad varje
tema innehåller (Braun & Clarke, 2006). Detta genomförs genom att
använda sig av utdrag för varje tema tillsammans med en beskrivande
text. Varje tema bör även namnges med ett tydligt namn som direkt
indikerar vad temat handlar om.

6. Producering av rapport. Den sista fasen består av att skriva en
rapport som presenterar resultatet av metoden (Braun & Clarke, 2006).
Målet med rapporten är att gestalta den komplexa historien bakom
datan på ett sätt som övertygar läsaren om analysens validitet. Här
inkluderas utdragen och texterna som tagits fram i steg fem.
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4.4.2 Procedur

Den tematiska analysen genomfördes enligt Braun och Clarke (2006) restrik-
tioner, beskrivet i avsnitt 4.4.1. De sex olika stegen genomfördes enligt nedan.

1. Bekanta sig med datan. Författaren till uppsatsen bekantade sig
med datan på flertalet sätt. Under intervjuerna antecknades det på se-
parata intervjuguider för respektive intervju, dessa digitaliserades ge-
nom att allt skrevs över i separata dokument på datorn. Anteckningar-
na kompletterades sedan med att varje ljudinspelning lyssnades igenom
och anteckningar skrevs ned om de viktigaste delarna, det vill säga en
form av enkel transkribering. Det inspelade materialet lyssnades ige-
nom två gånger. Allt material lästes även igenom.

2. Generering av initialkoder. I fas två genererades intialkoder för var-
je intervju, dessa skrevs som kommentarer i de separata dokumenten.
Alla initialkoder överfördes sedan till ett gemensamt dokument som då
innehöll samtliga initialkoder. Varje unik deltagares koder markerades
med en färg (exempelvis kunde alla koder som genererats från inter-
vjuperson 1 markeras blåa), detta för att underlätta vid senare analys
om det skulle behöva förtydligas vad koden handlade om.

3. Sökande efter teman. Fas tre genomfördes genom att initialkoderna
flyttades runt i dokumentet och delades in i gemensamma kategorier.
Detta steg resulterade i potentiella teman.

4. Granskning av teman. I denna fas säkerställdes det att koderna
inom varje tema hörde ihop och att framtagna teman var tydligt sepa-
rerade. Detta utfördes genom att samtliga koder för respektive tema
lästes igenom. Alla teman skrevs sedan upp på post-itlappar för att
skapa en överblick, lapparna flyttades sedan så att de skapade en sorts
kartläggning över hierarkin med över- och underteman.

5. Fastställning och namngivning av teman. Det arbetades fram
namn för respektive tema som beskrev dem på ett intuitivt sätt, dessa
ersatte de tidigare använda arbetsnamnen. Det säkerställdes att samt-
liga teman innehöll citat som tydligt uttryckte och förklarade dess in-
nehåll. I de fall där uttrycken inte var exakta gick författaren tillbaka
till ljudfilerna för respektive intervjuperson och hämtade hela citatet.
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Varje tema gicks igenom grundligt och det undersöktes vad varje te-
ma stod för samt hur det passade in i det större sammanhanget med
resterande teman.

6. Producering av rapport. I det sista steget skapades det slutgiltiga
avsnittet i rapporten med samtliga teman i form av citat och text.
Det skapades även en tabell som illustrerar teman, underteman samt
exempelkoder för respektive tema.

4.4.3 Resultat

Nedan presenteras resultatet från tematiseringen av intervjumaterialet. Re-
sultatet besvarar tillsammans med framställda personas (avsnitt 4.5.3) fråge-
ställningen “Vad önskar förvaltningarna för information/data i en återkopp-
lingsrapport?”. För att användarna ska kunna förstå och använda informa-
tionen i återkopplingsrapporterna är det givande att veta vad de har för
tidigare erfarenheter och åsikter kring rapporter och visualiseringar. Nedan
presenterade teman tillsammans med presenterad teori i teoriavsnittet (av-
snitt 3) besvarar således även frågeställningen “Hur bör denna information
visualiseras för att den lättast ska kunna förstås och användas?”.
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Tabell 4.1: De teman som den tematiska analysen mynnade ut i samt exem-
pelkoder från respektive tema.

Teman Underteman Exempelkoder
Utmaningar & Frustrationer Tidsbrist - Saknar tid för reflektion på jobbet

- Det är komplicerat använda tiden 
man har effektivt

Brist på teknik - Teknikutvecklingen haltar efter 
- Stor utmaning att det finns brist på 
digitalisering på arbetsplatsen

Erfarenhet av 
återkopplingsrapporter

Fördelning av text och visualisering - Van vid långa rapporter med 
massor av text 
- Van vid massor av text, sällan något 
färgglatt eller visualiserat

För mycket text - Problem att dagens rapporter 
endast presenteras i textform 
- Dagens rapporter har för mycket 
flytande text och hade behövt 
förkortas

Erfarenhet av diagram Prefererade diagram - Van vid och trivs med 
stapeldiagram
- Inte van låddiagram

Viktigt med tydlighet och transparens - Viktigt med tydlighet
- Viktigt att det är tydliga färger

Användningsbehov Ekonomiskt & resursfördelande - Kommer främst använda underlaget 
ekonomiskt
- Reflektera över hur resurserna kan 
användas på mest effektiva sätt

Komplettering av information - Uppföljning av de frågor som inte 
besvaras på rätt sätt
-  Kommer att användas i 
förebyggande syfte, för att ge ut rätt 
information

Önskad data Volym - Antal ärenden
- Volym/förvaltning

Uppdelat efter kategorier - Ärenden per kategori
- Kategorifördelning

Vidarekopplingar - Topp 10 vidarekopplade samtal
- Antal vidarekopplade ärenden till 
förvaltningen

Service - Upplevd servicegrad/bemötande
- Servicekvalitet och väntetid är 
intressant men måste inte finnas i 
rapporten

Jämförelser och revidering efterhand - Jämförelser över tid (både mellan 
månader på året & mellan år)
- Är intresserad av allt man kan få ut, 
kan vara intressant
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Eventuell demografisk information och personliga erfarenheter som framkom
från intervjuerna presenteras inte i materialet, den informationen har istället
använts för att skapa personas.

Utmaningar & Frustrationer

Ett huvudtema som framkom vid tematiseringen var att deltagarna upplevde
olika sorters frustrationer och utmaningar i sitt arbete. Frustrationerna kun-
de främst delas upp i två olika inriktningar - “tidsbrist” och “brist på teknik”.

Tidsbrist
Ett återkommande mönster var att tiden är en bristande åtgång. Samtliga
deltagare uttryckte att de ofta sitter i möten, varav flertalet beskrev det som
att dessa möten inte alltid är så effektiva.

“Inte alltid effektiva möten, det kan man väl lägga till”

- Intervjuperson 7

“(...) när alla har massor att säga och sen blir det ju ingen tid till
att diskutera någonting så man skulle ju kunna använda mötena
mer effektivt.”

- Intervjuperson 2

Bristen av tid speglar även tiden som kommer att finnas tillgänglig för att
läsa återkopplingsrapporten och sätta sig in i innehållet. Det är en frustration
som redan existerar i organisationen.

“Har svårt att läsa allt i alla rapporter för att de är så långa. Vi
får så otroligt mycket, det är sådant informationsflöde idag. Vi
får otroligt mycket mail, mycket rapporter, mycket underlag som
ska läsas igenom och i det behöver du egentligen prioritera och
sålla, vad är det som är viktig information för mig att veta”.

- Intervjuperson 9
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Brist på teknik
Den teknik som används i organisationen idag upplevs som bra så länge den
fungerar.

“Teknik är ju som allting annat, när det fungerar bra så tänker
man ju inte på det”

- Intervjuperson 9

Det finns en generell känsla att det existerar många tekniska lösningar som
skulle kunna användas men som inte har implementerats inom de olika för-
valtningarna ännu. Deltagarna ser det som en stor utmaning att på lång sikt
anpassa sig till de tekniska möjligheter som finns, och anser att det kan vara
svårt med tanke på organisationens storlek.

“Alltså en stor utmaning är digitalisering för att vi måste (...),
det är ju många medborgare som är beroende av den här förvalt-
ningen så där har vi en jätteutmaning att ta oss an det. Att förstå
vad det är vi ska göra, öka kompetensen internt, få alla med på
tåget och börja reda i vilka delar vi ska prioritera. Så det är ett
jättearbete.”

- Intervjuperson 7

“Vi har en jättestor utmaning framåt att vi ska göra lika mycket
som vi gör idag utan extra resurser och då måste vi utveckla den
tekniska biten mycket mer än vad vi gör idag. Det finns alltså,
vi tar steg, men det behöver vi göra än mer och det finns teknik
idag men det är alltid en sådan sak, man måste ha resurser och
sen måste man ha uthållighet så det landar och det blir imple-
menterat, för blir det inte implementerad då ger det inte den där
effekten. ”

- Intervjuperson 5

Trots frustrationen kring långsam digitalisering ser man också värdet i att
det inte ska gå för fort. Tekniken ska inte skapa mer frustration utan istället
arbeta tillsammans med verksamheten mot något bättre.
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“Verksamheten befruktar tekniken och tvärtom, tekniken befruk-
tar verksamheten”

- Intervjuperson 5

Sammanfattning av ”Utmaningar & Frustrationer”
Det finns en önskan från användarna att använda smarta digitala lös-
ningar för att underlätta arbetsbördan i organisationen och det finns en
positiv inställning till teknik. Problematiken verkar ligga i hur tekniken
på bästa sätt kan integreras i verksamheten. Det bör has i åtanke i de-
signprocessen att deltagarna upplever en tidspress, de har inte mycket tid
över till att sätta sig in i produkten utan behöver hjälp med att prioritera
och filtrera informationen. Designen skulle exempelvis kunna ha en kort
sammanfattning eller liknande för att möjliggöra en snabb överblick för
användaren.

Erfarenhet av återkopplingsrapporter

Ett annat huvudtema som uppkom vid tematiseringen var vad deltagarna ha-
de för tidigare erfarenheter kring olika sorters återkopplingsrapporter. Den-
na typ av information är relevant för att kunna anpassa prototypen efter
organisationen och användarna. Deltagarnas erfarenheter av återkopplings-
rapporter skiljde sig mellan de olika förvaltningarna och arbetsrollerna men
två underteman växte fram vid analysen - “fördelning av text och visualise-
ring” samt “för mycket text”.

Fördelning av text och visualisering
Det tydliggjordes under tematiseringen att de flesta rapporter som delta-
garna arbetar med innehåller mycket text, ibland kompletterat med olika
visualiseringar i form av diagram och i enstaka fall siffror.

“Dokument finns det ju mycket, text och text och text och kanske
någon liten tabell i slutet men inte de här färgglada så att man
lätt kan förstå eller följa saker”

- Intervjuperson 7

“Dokument har vi ju till förbaskelse, mycket skrivet”
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- Intervjuperson 6

Deltagarna uttryckte att även om de flesta rapporter innehåller mest text så
kände de sig även vana vid andra sorters data.

“Ofta mycket text men jag läser mycket rapporter som innehåller
väldigt mycket både text, diagram och siffror”

- Intervjuperson 9

Siffror och tabeller var mindre frekvent förkommande, även om det förekom
ibland. Det uttrycktes att innehållet inte blir läst om det bara är siffror
överallt utan förklaringar.

“Siffror det kan man också, men då är det siffror som är, inte
massor med siffror utan i sådana fall är det någon siffra som bara
ska tydliggöra mer ett diagram typ”

- Intervjuperson 5

“Inte kolumn upp och kolumn ned med siffror alltså, folk läser
inte det”

- Intervjuperson 4

Det fanns en deltagare som särskiljde sig i detta avseende, personen uppgav
att hen endast mottog, och framför allt skapade, rapporter i form av tabeller
och siffror. På frågan “Använder ni er av text ibland?” svarade deltagaren:

“Nej, men alltså tabeller och tabellformar kanske snarare.”

- Intervjuperson 3

Detta indikerar att det fanns en variation i hur de olika förvaltningarna arbe-
tar med rapporter och återkoppling i dagsläget. Trots detta var det vanligast
med mycket text kombinerat med lite visualisering.

För mycket text
Vid frågan om vad de upplevde som negativt med de rapporter som de mottar
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idag svarade flertalet deltagare att rapporterna var för långa och oftast bara
presenteras i textform. Deltagarna uttryckte att det ofta är mer text än vad
som behövs och att det blir svårt att få sig en överblick av innehållet snabbt
om det inte finns visualiseringar.

“(...) mycket av våra presentationer som där man ska förmedla
ett budskap är ju tyvärr väldigt mycket text och det är ju ganska
opedagogiskt och många skriver väldigt mycket.”

- Intervjuperson 2

“Mycket kommer ju just i textform, vi får ju någon lunta á 20-30
sidor och säger att här, läs igenom den här, och då blir ju den så
mastig så man tar sig ju igenom sammanfattningen gärna.”

- Intervjuperson 6

“Mycket lättare med ett diagram där man ser”

- Intervjuperson 4

Deltagarna upplevde att det kan vara svårt att göra på något annat sätt
än att ha mycket text, men att det uppskattades om det gick att ha med
visualiseringar. Ett perspektiv som lyftes fram var att det är viktigt att
fundera på mernyttan - hur kommer detta innehåll att kunna bidra med
något och hur bör det visualiseras för att kunna göra det. Det uttrycktes
en önskan om att den som producerar rapporten funderar på vad som är
relevant och vad som kommer att användas i olika uppföljningar.

“Fokusera på vad som är kärnan av någonting”

- Intervjuperson 9

Generellt fanns det en positivt syn på att minska texten och gå mer mot
visualisering.

“Däremot så tror jag generellt att vi kan jobba mycket mer mot
visualisering av saker och ting därför att visualisering är något
som vi har lätt att ta till oss och förstå”
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- Intervjuperson 9

Deltagarna hänvisade dock till att det är viktigt med någon sorts komplet-
terande text för att skapa kontext, även om det finns visualiseringar involve-
rade.

“Diagram i sig säger ju ingenting om man inte har text till det”

- Intervjuperson 8

Sammanfattning av ”Erfarenhet av återkopplingsrapporter”
Sammanfattningsvis är deltagarna vana vid rapporter med mycket text
men önskar att det fokuserades mer på vad som faktiskt är viktigt i rappor-
terna och att man använde sig av mer visualiseringar när det är möjligt.
Detta bör has i åtanke vid skapandet av prototypen.

Erfarenhet av diagram

Ett huvudtema som kom upp vid tematiseringen var deltagarnas erfarenhe-
ter och åsikter kring olika sorters diagram. Alla deltagare hade inte samma
erfarenheter men det gick att urskilja mönster i insamlad data. Det hitta-
des två underteman - “prefererade diagram” och “viktigt med tydlighet och
transparens”.

Prefererade diagram
För att få en tydligare bild över vad det är för sorts diagram som används i
organisationen idag ställdes en intervjufråga där det presenterades sju olika
diagram. Deltagarna skulle svara på vilka diagram de var vana vid och kände
sig bekväma vid, samt prefererade eller disprefererade. Det påpekades att
det berodde på vilken data som skulle visualiseras, men generellt uttryckte
deltagarna en positiv inställning till stapeldiagram, cirkeldiagram och linje-
diagram. Detta var diagram som användes kontinuerligt i olika sammanhang
och som deltagarna kände sig bekväma med.

“Nej men det är väl sådana här som vi använder mycket (pekar
på cirkel, staplar samt linjediagram)”

- Intervjuperson 2
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Det togs även upp att även om man var van vid dessa typer av diagram
så upplevdes de inte alltid som “roliga”. Det uttrycktes en känsla av att det
fungerade men kunde bli bättre.

“De här stapel, de är ju alltid bra för de är lätta att följa på ett
sätt men de blir ju också så torra lätt, det blir så torrt liksom”

- Intervjuperson 7

Deltagarna hade delade åsikter om den sortens diagram som i intervjuguiden
kallades för “Bubble chart”, som på svenska kan översättas till bubbeldiagram.
Vissa deltagare uppskattade det mer mjuka i diagrammet, vissa upplevde
diagrammet som ett bra sätt att se förändringar över tid och andra ansåg
att det var plottrigt samt svårt att förstå sig på.

“Ja, jag gillar den där väldigt mycket (pekar på bubble chart),
den hade vi väldigt mycket på xx när vi tittade på tillväxten och
vilka, alltså vilka branscher som växer mer eller att man kan följa
dem liksom under tid men jag tror också det är att man, jag är
nog också mer tilldragen de här mer mjuka formerna”

- Intervjuperson 6

“Den där tycker jag är rörig (pekar på bubble chart)”

- Intervjuperson 5

“Bergsdiagram” och “Låddiagram” uppfattades som mer svårtolkade och an-
vändes inte kontinuerligt i organisationen.

“Inte den, inte den och inte den (pekar på låddiagram, bergsdia-
gram och bubble chart)”

- Intervjuperson 4

“Jag skulle säga att den här, låddiagrammet, är det som folk har
svårt, det är man inte jättevan vid. Det här bergsdiagrammet tror
jag inte heller att folk är så vana vid”
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- Intervjuperson 9

Viktigt med tydlighet och transparens
Diagram används för att förenkla och tydliggöra information och skillnader
i rapporter.

“Ofta är ju tanken med ett diagram att man ska översätta någon-
ting som egentligen går att läsa då i siffror exempelvis till att
bli enklare, men ibland tycker jag att de kan vara kluriga och så
känner man sig lite dum och så vågar man inte fråga och så sitter
det ett rum och ingen vågar fråga för man tänker ‘det är nog bara
jag som inte fattar’ ”

- Intervjuperson 7

Det är viktigt att kunna hjälpa användarna att förstå vad det är de ser.
Deltagarna upplevde tydlighet som den viktigaste aspekten och egenskapen
för ett diagram - att det är angivet vad de olika parametrarna står för och
vad de har för relation till varandra.

“Sedan är ju texten det viktigaste, alltså att man förstår x- och
y-axeln då, eller vad det nu är för någonting så att man vet att
‘den här stapeln står för den här delen’ ”

- Intervjuperson 1

“Det viktigaste är ju att man fort får koll på parametrarna, tycker
jag”

- Intervjuperson 3

Deltagarna uttryckte även att det är lätt att missförstå diagram och att det
kan leda till felaktiga slutsatser. Därför ansåg deltagarna att det är viktigt
att vara tydlig med vad som återges, att rätt skala används och att det
presenteras hur man kommit fram till det som visas.

“Du kan ju ljuga med statistik också, därför är det otroligt viktigt
när man har diagram att man faktiskt vet vad står det på de här
axlarna”
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- Intervjuperson 8

“Jag själv har jobbat mycket med undersökning, har hållt på myc-
ket med metod både kvantitativ och kvalitativ och så den veten-
skapliga delen att det är, att det finns en tillförlitlighet den delen
är ju också väldigt viktig. Hur har man kommit fram till det? Inte
bara källor i sig utan hur har man gått tillväga. ”

- Intervjuperson 9

Sammanfattning av ”Erfarenhet av diagram”
Sammanfattningsvis uttryckte deltagarna en positiv inställning till stapel-
diagram, cirkeldiagram och linjediagram. Andra diagram upplevdes ibland
som roligare men det fanns inte samma vana vid att använda dem. “Bergs-
diagram” och “Låddiagram” uppfattades som mer svårtolkade vilket är vik-
tigt att ha i åtanke vid skapandet av prototypen. För att kunna uppfylla
tillförlitlighet hos användarna är det viktigt med någon sorts förklaring
till hur aktuell data tagits fram samt att det finns en transparans i arbets-
sättet. De visualiseringar som används bör därför ha tydliga parametrar
och en kompletterande text som anger vad det är för data som använts
och hur den tagits fram.

Användningsbehov

Ett annat huvudtema som dök upp var hur deltagarna upplevde att de skulle
kunna ha användning av informationen som kommer att presenteras i åter-
kopplingsrapporterna. Deltagarna upplevde främst två olika användnings-
områden för informationen, vilket blev underteman för detta huvudtema -
“ekonomiskt och resursfördelande” samt “komplettering av information”.

Ekonomiskt & resursfördelande
Att öppna upp kontaktcentret är något nytt, och precis som alla nya sa-
ker kostar det mycket pengar i början. Förvaltningarna kommer i framtiden
att få betala i relation till den andel ärenden som kontaktcentret hanterar
för respektive förvaltning. Detta innebär att omorganisationen delvis blir en
ekonomisk fråga, vilket förvaltningarna var mycket medvetna om. Deltagarna
var därför måna om att kunna använda informationen från återkopplingsrap-
porterna för ekonomisk planering.
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“Vi kommer använda underlaget ekonomiskt för att stötta val vi
gör”

- Intervjuperson 1

“Rapporterna kommer ju att användas till rapportering till be-
slutsfattare på vad sätt vi använder Kontakt Linköping“

- Intervjuperson 2

De ärenden som kommer att tas över av kontaktcentret har förvaltningarna
tidigare ansvarat för själva. Genom omorganisationen ville deltagarna därför
använda informationen för att undersöka hur resurserna fördelas.

“Vi kommer nog titta på just det där med bemanning, om det
kommer att ändra sig något utifrån Kontakt Linköping, att vi får
mindre samtal. Behöver vi ha den bemanning som vi har på vår
support eller kan vi göra några skruvningar på det.”

- Intervjuperson 3

“Den kommer att användas till analys, för hur vi kan leverera ett
ännu bättre kundbemötande men också kring hur vi kan använda
våra resurser och Kontakt Linköpings resurser på mest effektiva
sätt tänker jag”

- Intervjuperson 6

Komplettering av information
Med ett nystartat projekt är inte arbetssättet och tillgångarna genomarbeta-
de och anpassade för det nya direkt. Deltagarna upplevde därför ett behov av
att använda informationen från återkopplingsrapporterna för att komplettera
med nödvändig information i de fall där informationen är bristande.

“Ja det är ju om man ser att det är upprepade frågor runt samma
sak liksom, då är det ju så att man kanske ska lägga in en stöt
på information där, lite bättre”

- Intervjuperson 4
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Informationen är tänkt att hjälpa de anställda på Kontakt Linköping genom
att utveckla deras material och möjliggöra ett bättre kundmöte i slutändan.

“Dels så kommer ju vi då att använda den i kvalitetsutvecklings-
syfte - vad kan vi ge Kontakt Linköping för information för att
de ska kunna svara istället för oss”

- Intervjuperson 2

Deltagarna uttrycker även ett behov av att kunna använda informationen för
att förmedla kompletterande och förtydligande information direkt till invå-
narna vid behov. Det poängteras att det är invånarna, kunderna, som är det
viktiga.

“För hur vi kan leverera ett bättre kundmötande”

- Intervjuperson 6

Genom att förtydliga information som existerar på hemsidor eller andra kom-
munikativa kanaler kan således en bättre kundupplevelse skapas samtidigt
som det underlättar för de anställda.

Sammanfattning av ”Användningsbehov”
Det finns tre mål med vad informationen från rapporten ska användas till.
Den ska användas som ekonomiskt underlag, som underlag vid resursför-
delning samt för att veta vilken information som saknas kring specifika
frågor. Då detta är de främsta målen som användarna har är det viktigt
att ha det i åtanke vid design av produkten. Innehållet som krävs för att
detta ska kunna genomföras bör vara prioriterad, exempelvis kan det fin-
nas information om vilka frågor som är frekvent förekommande samt hur
mycket samtal som kommer in och vad det kostar förvaltningen.

Önskad data

Kommunen är en stor organisation med många förvaltningar som har olika
arbetsuppgifter vilket leder till att förvaltningarna kan ha behov av olika
sorters data på olika abstraktionsnivå. Denna rapport ämnar att ta upp vad
det finns för gemensamma önskemål på data, vilket gör att om det endast
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var en förvaltning som önskade någon specifik data kan den ha plockats bort
från detta material. Trots detta visade det sig genom huvudtemat “Använd-
ningsbehov” att förvaltningarna har samma mål med all insamlad data vilket
indikerar att det bör finnas intresse för liknande innehåll i rapporten. Den
tematiska analysen resulterade i fem underteman av huvudtemat ”Önskad
data” - “volym”, “uppdelat efter kategorier”, “vidarekopplingar”, “service” och
“jämförelser och revidering efterhand”.

Volym
Som nämnt tidigare är kontaktcentret delvis en ekonomisk fråga. Deltagarna
uttryckte det därför som väldigt viktigt att få information kring hur många
ärenden tillhörande respektive förvaltning som kom in till kontaktcentret.
Detta önskades sättas i relation till det totala antalet inkommande ärenden.

“Det jag också vill ha är någon form av uppföljning på hur många
procent av inkommande samtal svarar Kontakt Linköping på åt
våran förvaltning och hur många blir ärenden in till oss”

- Intervjuperson 6

Tabell 4.2: Sammanfattning av den data intervjudeltagarna önskade inom
temat volym.

Sammanfattning volym

Antal ärenden per förvaltning

Andel ärenden per förvaltning av totalt inkommande ärenden

Uppdelat efter kategorier
Respektive förvaltning är stor och arbetar inom många olika kategorier. Ut-
bildningsförvaltningen har, som exempel, uppdelningar i form av grundskola,
gymnasium, särskola med mera. För att kunna utnyttja den information och
statistik som presenteras i återkopplingsrapporterna uttrycker deltagarna ett
behov av att få veta fördelningen av ärenden utefter dessa kategorier.
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“Men man skulle vilja veta statistik av antal ankommande samtal
eller mail inom respektive område”

- Intervjuperson 1

För att få bättre koll på vad de olika ärendena handlar om önskades även
någon form av topplista över de vanligast förekommande frågorna. Det vari-
erade huruvida deltagarna önskade att ha en topplista generellt för de mest
frekventa frågorna, eller om det önskades en topplista per kategori. Det ge-
mensamma målet var dock att använda informationen för att kunna undvika
liknande frågor i framtiden.

“Det gör ju också att då kan ju vi, tänker jag, utifrån den sta-
tistiken ta fram informationsstrategier eller informationsmaterial
för att undvika den typen av frågor”

- Intervjuperson 8

Därmed får det i skissandet tas ett beslut kring detta med det gemensamma
målet i åtanke.

Tabell 4.3: Sammanfattning av den data intervjudeltagarna önskade inom
temat kategori.

Sammanfattning kategorier

Antal ärenden per kategori

Topplista inkommande frågor (per kategori)

Vidarekopplingar
Det ekonomiska spelar även in när man kollar på hur många samtal som
har kopplats vidare till respektive förvaltning. Då förvaltningarna betalar
kontaktcentret för att ta hand om deras kundsupport är det viktigt att de
kan uppnå de gemensamt satta målen kring detta och att inte för många
samtal kopplas vidare. Deltagarna önskade därför statistik på hur många
ärenden som kopplades vidare till förvaltningarna.
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“Hur mycket hänvisas vidare till oss, det är jag ju definitivt in-
tresserad av”

- Intervjuperson 3

Vissa samtal ska vidarekopplas då de berör mer komplicerade saker eller
områden där det krävs mer spetskompetens. För att veta om det är rätt
ärenden som har kopplats vidare önskar deltagarna någon sorts återkoppling
på vad det är för ärenden som har skickats vidare.

“Och vilken fråga är det som går vidare, är de fortfarande inom
de frågor som Kontakt Linköping de facto skulle svara på. (...)
Vi kommer ju inte heller kunna genomföra utbildningar eller ta
hand om alla frågor som kopplas vidare men däremot om man
kanske får en topp 10 så kanske vi hinner analysera och fundera
på varför kommer just de här frågorna tillbaka väldigt mycket”

- Intervjuperson 6

Det togs även upp tankar kring att det måste vara möjligt för förvaltningarna
att felrapportera tillbaka till Kontakt Linköping när de kopplat ärenden som
de borde ha svarat på från början. Detta är något som kanske kommer att
ske utanför denna rapport, men deltagarna uttryckte en önskan om att få ta
del av statistik kring hur många felrapporteringar som registrerats.

“Så vi skulle också behöva ha koll på hur många, alltså återrap-
porterade ärenden som vi känner att det här skulle vi inte ha, det
skulle jag vilja ha statistik på”

- Intervjuperson 6
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Tabell 4.4: Sammanfattning av den data intervjudeltagarna önskade inom
temat vidarekopplingar.

Sammanfattning vidarekopplingar

Antal vidarekopplade ärenden

Andel vidarekopplade ärenden av totalt antal ärenden

Antal felrapporteringar

Service
Samtliga deltagare ansåg att det var viktigt att servicen är bra och att med-
borgarna känner att de får svar på sina frågor på ett smidigt sätt.

“Själva tanken med Kontakt Linköping är ju inte bara digitalise-
ring, även om det är digitalt först, utan det är ju även serviceut-
manande, och att man ska få svar på sin fråga utan att flyttas
runt.”

- Intervjuperson 2

Det var dock varierande åsikter kring hur viktigt det är att ha med statistik
kring serviceupplevelsen i rapporten. En del ansåg att det var det viktigaste
i hela rapporten.

“Någonstans landar det ju i kundnöjdheten i slutändan, att de
får rätt information från början”

- Intervjuperson 6

Andra ansåg att det hade kunnat vara intressant att ta del av informationen
men att ansvaret för service ligger hos ansvarig person på Kontakt Linköping.
Flera deltagare ansåg att det är sådan information som kan förmedlas via
möten eller liknande. På frågan “Upplevd servicekvalitet och väntetid och så
då, är det något du upplever att ni är intresserade av?” svarade en deltagare:
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“Ja men det är ju, jag är intresserad av egentligen allt sånt men
jag tror ju att det är någonting som säkert kommer att visas på
möten när det väl är igång.”

- Intervjuperson 3

Detta är något som kommer att has i åtanke vid skapandet av prototypen.
I framtiden kommer förhoppningsvis endast de förvaltningar som vill ta del
av statistiken kring service göra det. Deltagarna lyfte även fram att det är
viktigt att eventuella klagomål eller synpunkter når förvaltningen och inte
försvinner.

“Nej men det som är viktigt för oss, och det har vi ju pratat om,
Kontakt Linköping kommer ju förutom allmäna frågor så kommer
man naturligtvis att kontaktas av folk som har synpunkter och
klagomål och den typen av information är ju väldigt viktigt för
oss att ta del av, alltså vad har man synpunkter på eller vad har
man klagomål kring”

- Intervjuperson 8

Huruvida det behöver finnas i återkopplingsrapporten eller om det krävs en
snabbare kommunikation mellan förvaltningen och de anställda på Kontakt
Linköping är något som behöver undersökas.

Tabell 4.5: Sammanfattning av den data intervjudeltagarna önskade inom
temat service.

Sammanfattning service

Upplevd servicekvalitet

Eventuella klagomål
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Jämförelser och revidering efterhand
Deltagarna ansåg att det var viktigt att sätta statistiken i relation till något
och önskade således jämförelser mellan tidigare mättillfällen, möjligtvis en
representation av hur det förändrats mellan månaderna eller en jämförelse
med statistiken från samma tidpunkt tidigare år. Detta är något som inte
kommer att vara möjligt i början av produceringen av återkopplingsrappor-
ten, utan något som kommer att behöva växa fram med tiden.

Flera deltagare menade att de första rapporterna endast kommer att va-
ra testrapporter och att de kommer att behöva revideras allt eftersom de
inblandade blir mer medvetna om vad som behövs och vad som är möjligt. I
samband med det uttryckte flertalet deltagare att de gärna tar emot all data
som det går att få ut i början, då det är intressant och ger en bra bild.

“Jag är ju allätare, jag tycker det är spännande med statistik
oavsett liksom, oavsett om det har skickats vidare till oss eller
om det rör kommunen som helhet”

- Intervjuperson 3

En deltagare menade att det inte är ett problem när hen får information
som inte är relevant. Det är snarare prefererat att rapporten kommer ut fort,
prioriteringen är enklare att göra själv då personen vet vad som önskas.

“Jag får en klumpgrej sedan sållar jag det jag behöver ha, det har
jag inga problem med att göra. Jag tror det underlättar den som
skickar ut också för ‘det där ska dem ha, det där ska dem ha’,
ut med det så jag får tid att titta på mitt, alltså all tid till den
underställde chefen brukar jag säga.”

- Intervjuperson 1

Detta går lite emot vad som sades i tidigare teman där deltagarna ansåg
att rapporterna var långa och innehöll för mycket text. Det kan vara en
individuell preferens, alternativt att det istället behöver visualiseras för att
minska arbetsbelastningen att läsa igenom en lång rapport.
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Tabell 4.6: Sammanfattning av den data intervjudeltagarna önskade inom
temat jämförelser och revidering efterhand.

Sammanfattning jämförelser och revidering efterhand

Upplevd servicekvalitet

Sammanfattning av ”Önskad data”
I Tabell 4.7 presenteras de generella önskemål som framkom i den tema-
tiska analysen.
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Tabell 4.7: Sammanfattning av samtlig data intervjudeltagarna önskade.

Önskad data

Antal ärenden per förvaltning

Andel ärenden per förvaltning av totalt inkommande ärenden

Antal ärenden per kategori

Topplista inkommande frågor (per kategori)

Antal vidarekopplade ärenden

Andel vidarekopplade ärenden av totalt antal ärenden

Antal felrapporteringar

Upplevd servicekvalitet

Eventuella klagomål

Jämförelser med tidigare mättillfällen

Efter att alla teman hade hittats och definierats påbörjades nästa steg i
processen - att skapa en persona med hjälp av det insamlade intervjumate-
rialet samt definierade teman.

4.5 Steg 3 - Personas

Tredje steget som genomfördes var skapandet av en persona utifrån data-
materialet som uppkom i intervjuerna. I detta avsnitt presenteras allmän
teori kring personas, proceduren som följdes i detta projekt samt vad det
resulterade i.

4.5.1 Teori

För att anpassa designen efter användarna är det viktigt att alla som ska
designa produkten föreställer sig de tänkta användarna på samma sätt (Ar-
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vola, 2014). Arvola (2014) förklarar att denna process förenklas genom att
skapa en eller flera personas som lyfter fram de viktigaste egenskaperna och
aspekterna hos användarnas personer. Personan blir en tydlig och praktisk
gestaltning av de behov och mål som produkten bör designas efter (Preece
m. fl., 2015). För detta projekt var det givande att producera en persona då
projektets slutgiltiga prototyp endast kommer att vara ett förslag på gräns-
snitt och något som behöver vidareutvecklas. Personan kan således fungera
som ett stöd för de personer som inte har utfört datainsamlingen men som
kommer att ta över produktutvecklingen i ett senare skede.

För att skapa en persona använder man sig av insamlad data och defi-
nierar variabler som kan användas för att hitta mönster i datan (Goodwin,
2009). Enligt Goodwin (2009) går det att dela in variablerna i två grupper -
beteendevariabler och målvariabler. Beteendevariablerna handlar om hur an-
vändarna beter sig i olika situationer, exempelvis hur ofta de kommunicerar
via mail. Goodwin beskriver att det för beteendevariablerna ofta skapas en
skala, exempelvis kan ena sidan vara ”aldrig” och den andra ”alltid”. Målva-
riablerna består istället ofta av flervalsalternativ och fokuserar mer på mål,
det skulle exempelvis kunna vara tre alternativ för vad användaren har för
mål med mailandet.

Det blir mer och mer vanligt att använda sig av personas vid utveckling
av produkter, det kan hjälpa designers att fokusera på användarna, att utma-
na generella antaganden samt undvika design som skapats utifrån designerns
preferenser (Marsden & Haag, 2016). Personan hjälpte även rapportförfatta-
ren att få en enad bild av användarna och deras behov istället för att se varje
deltagare som en individ.

4.5.2 Procedur

I större projekt skapas vanligtvis flera personas, varav en är den primära
personan som man främst fokuserar på vid skapandet av produkten (Arvola,
2014). Då det i detta projekt visade sig vara en relativt homogen grupp med
liknande arbetsroll, ålder, utbildning, vana med teknik, mål och frustrationer
så skapades det endast en persona.

För att skapa personan följdes Goodwins skapandeprocess, presenterad
i avsnitt 4.5.1. Intervjumaterialet och de tidigare skapade koderna från den
tematiska analysen användes för att särskilja och identifiera beteendevariab-
ler samt målvariabler. Det skapades en tabell med de olika variablerna och
intervjupersonerna placerades ut där de passade in. De intervjupersoner som
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ofta förekom tillsammans identifierades. Dessa personer skapade således den
primära personan. Det identifierades mål för personan och beteenden, fru-
strationer samt övriga egenskaper fylldes i utifrån den data som samlats in.
Personlighetsdragen baserades på författarens subjektiva uppfattning från
data och intervjuer.

En persona ska helst ha en realistisk bild som gör det enklare att knyta
an till personan (Goodwin, 2009). Detta projekt använde istället en illust-
ration med anledning av projektets begränsade omfattning och budget. Det
skapades en bild, ett namn, viktiga beteenden, information om frustrationer,
arbetsmiljön, färdigheter, inställning, förhållanden, demografisk information
samt mål vilket Goodwin beskriver som de mest väsentliga delarna av en per-
sona (Goodwin, 2009). Personan skrevs i flytande text, inte punktform, för
att göra personan mer verklighetstrogen samt relaterbar. Designen och pre-
sentationen av personasammanställningen skapades i det digitala verktyget
Canva (www.canva.com).

4.5.3 Resultat

Personan besvarar, tillsammans med den tematiska analysen, frågeställning-
en “Vad önskar förvaltningarna för information/data i en återkopplingsrap-
port?” genom att presentera vad det finns för behov och mål hos användarna.
Personan berör även frågeställningen “Hur bör denna information visualiseras
för att den lättast ska kunna förstås och användas?” genom att det skapas en
tydligare bild av användarna vilket öppnar upp för möjligheten att visualisera
informationen utifrån dem.
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KATARINA JOHANSSON

5 1  Å R  |  C H E F
SOCIAL

FRAMÅTSTÄVANDE

ANSVARSTAGANDE

 

Katarina anser att en viktig del av arbetet som chef är att reflektera 
över hur olika beslut som tagits blivit i slutändan. En stor frustration 
i Katarinas liv är därför att hon upplever en sådan tidsbrist, det finns 
aldrig tid för ordentliga reflektioner. Istället läggs den mesta tiden 
på möten - inte alltid effektiva sådana. Ibland kan Katarina motta 
rapporter som består av 20 - 30 sidor med text, ofta slutar det med 
att hon bara hinner skumma igenom sammanfattningen vilket 
innebär att hon kanske missar en massa viktig information som står 
längre fram i dokumentet. Detta frustrerar Katarina och hon 
upplever en känsla av otillräcklighet. 
 
Att arbeta på en relativt stor fövaltning gör att förändringsarbete tar 
tid och blir otroligt komplext vilket hon upplever som en 
frustration. För att effektivisera användandet av tiden krävs mer 
digitalisering men den processen tar tid, kräver ökad kompetens och 
gemensamt åtagande. Avsaknaden av effektiva tekniska lösningar är 
minst sagt frustrerande!

FRUSTRATIONER

En stor motivation för Katarina är att se till medborgarnas bästa, 
att de förändringar och förbättringar som görs i organisationen har 
medborgarnas perspektiv i åtanke. Katarina har därför tre delmål 
som hon vill ska kunna åstadkommas med information från den 
kommande återkopplingsrapporten. 
 

MOTIVATION & MÅL

VEM ÄR KATARINA 
JOHANSSON?

Katarina bor i ett radhus i utkanten 
av Linköping tillsammans med sin 
man och hennes två tonårsbarn. 
Katarina uppskattar friheten som 
kommit med mobilernas utveckling 
och använder sin mobil och dator 
till allt möjligt i vardagen.

ARBETSROLL

Katarina arbetar på en medelstor 
förvaltning med 450 anställda i 
Linköpings kommun. Hon har en 
högskoleexamen inom 
beteendevetenskap och arbetar för 
tillfället som chef, vilket hon har 
gjort de senaste två åren. I 
arbetsrollen tar hon mycket ansvar 
och dagarna består av väldigt 
mycket möten i kombination med 
en del administrativa uppgifter. På 
mötena diskuteras bland annat olika 
rapporter som Katarina har mottagit, 
det kan handla om ekonomiska 
sammanställningar eller 
uppdateringar om olika projekt. 
Utöver allt socialt utbyte som sker 
via hennes möten kommunicerar 
hon med sina kollegor via mail samt 
samarbetsrum där de kan dela 
gemensamma dokument. 

Få underlag till att kunna skapa bättre kundservice genom att 
komplettera med saknad information till samhällsvägledarna och 
medborgarna.

Få underlag till att kunna fördela arbetskraft och resurser på ett 
effektivt sätt mellan förvaltningen och Kontakt Linköping.

Få underlag för diskussioner med andra anställda och 
beslutsfattare kring exempelvis ekonomiska frågor.

“Någonstans landar det
 ju i kundnöjdheten 

i slutändan”

Figur 4.2: Den primära personan, Katarina Johansson, skapad utifrån det
insamlade datamaterialet.
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Efter att personan hade skapats påbörjades nästa steg i processen - att
skapa scenarier där personan använde sig av den tilltänkta produkten i olika
kontexter.

4.6 Steg 4 - Kontextscenarier

Fjärde steget som genomfördes var skapandet av kontextscenarier utifrån
datamaterialet och framtagen persona. I detta avsnitt presenteras allmän
teori kring kontextscenarier, proceduren som följdes i detta projekt samt vad
det resulterade i.

4.6.1 Teori

För att göra det enklare att föreställa sig hur produkten skulle kunna bli och
hur användarens interaktion med den skulle kunna gå till kan man använda
sig av scenarier (Goodwin, 2009; Preece m. fl., 2015). Enligt Goodwin (2009)
är scenarier även bra för att kunna evaluera föreslagna lösningar längre fram
i processen.

Utöver scenarier går det även att skapa så kallade användarfall (eng. use
cases) (Goodwin, 2009; Preece m. fl., 2015). Enligt Goodwin presenteras an-
vändarfall ofta i form av diagram och har mer detaljerade mål än en personas
mål medan scenarier istället beskriver framtiden ur personans perspektiv.
Då detta projekt tidigare hade producerat en persona var det istället mer
naturligt att använda dessa för att skapa scenarier och därmed få en sam-
manhängande och naturlig designprocess.

Det finns olika sorters scenarier, Goodwin menar att det första och vik-
tigaste är det som kallas för kontextscenario. Kontextscenarier är viktiga för
att lyfta fram och reflektera över mänskligt beteende, behov och framtida im-
plementering i systemet (Preece m. fl., 2015). Ett kontextscenario skrivs med
ett högnivåsperspektiv (eng. high-level perspective) vilket innebär att det inte
beskriver på detaljnivå hur användaren går tillväga när den utför olika hand-
lingar, istället hålls en mer översiktlig nivå (Goodwin, 2009). Enligt Goodwin
ska ett bra skrivet kontextscenario besvara de vanligaste journalistfrågorna -
vem, vad, var, när, varför och hur. Scenariet ska vara optimistiskt, uttrycka
det ideala beteendet av produkten samt inbegripa situationer som kommer
att ske i verkligheten (Goodwin, 2009).
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4.6.2 Procedur

I större projekt bör man skapa ett kontextscenario för varje stor funktion
som en persona kommer att vara involverad i tillsammans med produkten
(Goodwin, 2009). Efter att ha studerat datamaterialet skapades det för det-
ta projekt två stycken kontextscenarion. Skapandet skedde enligt Goodwins
riktlinjer, presenterat i avsnitt 4.6.1. Båda scenarierna utgår från datainsam-
lingen och den skapade personans mål. Framtagna teman, personlighetsdrag
och information kring deltagarnas arbetsroller lade grunden för hur scenari-
erna utspelade sig. Genom att sätta personan i interaktion med den tänkta
produkten blir det lättare att definiera vad för krav det finns på produk-
ten, därför användes kontextscenarierna även i senare skede för att ta fram
kravsammanställningen. Gestaltningen av scenarierna skapades, precis som
personan, i det digitala verktyget Canva.

4.6.3 Resultat

Det första scenariet, ”Fördelning av resurser”, skildrar när personan behöver
använda återkopplingsrapporten som underlag till att fördela om resurserna
i organisationen. Scenariot ”Komplettering av information” demonstrerar ett
tillfälle där personan använder återkopplingsrapporten som underlag för att
förbättra servicen för medborgarna.
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KONTEXTSCENARIER

KATARINA JOHANSSON

5 1  Å R  |  C H E F

Katarina sitter i sitt kontorsrum och har precis mottagit ett mail från sin chef som ber henne ta fram en plan för hur
de ska fördela sina resurser kring medborgarservicen det kommande halvåret. Kontakt Linköping har nu varit öppet
ett år och det är dags att fundera över hur Katarinas förvaltning kan omfördela sina egna resurser utefter de nya
förutsättningarna. Hon öppnar upp den senast mottagna återkopplingsrapporten och kollar på hur många ärenden
kontaktcentret har mottagit som registrerats att tillhöra förvaltningen. Det är många ärenden och hon bestämmer sig
för att leta fram lite gamla siffror som finns sparade på datorn för att ha något att jämföra med. Innan kontaktcentret
tog över medborgarsamtalen togs de emot av olika avdelningar på förvaltningen beroende på vilken kategori
ärendena handlade om. Alla avdelningar förde inte statistik på hur mycket samtal de tog emot tidigare vilket gör
jämförelsen svår och Katarina känner sig frustrerad, tur att de i framtiden kommer att ha bättre koll på statistiken
genom kontaktcentret. 
 
Katarina bestämmer sig för att hon behöver ha ett möte med de olika avdelningarna, visa på hur många samtal
kontaktcentret tar emot inom deras kategori och undersöka hur de upplever att deras arbetsbörda har förändrats. Med
tanke på andelen samtal bör de kunna fördela om resurserna, speciellt inom de avdelningar där det tas emot flest
samtal. Katarina sparar ned de visualiseringar som relaterar till antal ärenden och de olika kategorierna, skapar snabbt
en powerpoint och skickar ut en inbjudan till möte med de ansvariga inom varje avdelning. Hon känner sig
förberedd för mötet och nöjd med att ha ett bra underlag för deras diskussioner. Glad stänger hon ned datorn och går
hem för dagen.

FÖRDELNING AV RESURSER

Katarina sitter i sitt kontorsrum och har precis mottagit månadens återkopplingsrapport från kontaktcentret via sin
dator. Hon skummar igenom materialet och får snabbt en bra överblick på hur det gått de senaste månaderna. I det
stora hela verkar medborgarna ha fått svar på sina frågor och svarsfrekvensen är hög men det är ännu inte perfekt.
För att minska medborgarnas behov av att ställa frågor till kontaktcentret arbetar förvaltningen hårt för att rätt
information ska finnas lättillgänglig för medborgarna via hemsidor, broschyrer och planscher. För att få en indikation
på om detta lyckas undersöker hon de vanligast förekommande inkommande frågorna enligt rapporten och funderar
på om de kan reducera förekomsten av någon av dessa frågor genom att komplettera med mer information till
medborgarna. Hon hittar några frågor som inte bör kräva ett samtal till kontaktcentret och kontaktar
kommunikationsavdelningen för att höra deras tankar kring detta. 
 
Katarina fyller en kopp med kaffe och fortsätter sedan att tolka resultatet i rapporten. Det syns tydligt att många
ärenden har skickats vidare till förvaltningen från samhällsvägledarna på kontaktcentret. Vad underligt, kan det bero
på bristande kunskap eller bristande tillgång till korrekt information hos samhällsvägledarna på kontaktcentret? Hon
kollar igenom vad de vanligaste vidarekopplingarna handlar om och ser att de flesta ärendena är rätt hanterade, de
behöver skickas vidare till förvaltningen då de måste hanteras i deras system. Däremot finns det några enstaka som
bör kunna besvaras direkt på centret. Katarina sammanställer vilka frågor det handlar om och bestämmer sig för att ta
upp det på nästa arbetsplatsträff, de behöver uppdatera informationen på hemsidan och se till att samhällsvägledarna
har tillgång till bättre, uppdaterad information så att de kan leverera den bästa kundservicen. Nöjd med sina
upptäckter stänger hon ned datorn och beger sig till dagens nästa möte.

KOMPLETTERING AV INFORMATION

Figur 4.3: Två kontextscenarier som visar på personans framtida interaktion
med återkopplingsrapporten.
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I scenariet ”Fördelning av resurser” uttrycks följande mål:

• Kunna öppna upp gamla återkopplingsrapporter

• Kunna spara ned visualiseringar/kunna visa på presentation

• Kunna sammanställa informationen och använda i presentationer på
möte

I scenariet ”Komplettering av information” uttrycks följande mål:

• Kunna ta emot återkopplingsrapporten via datorn

• Snabbt kunna få en överblick av situationen och hur det gått det senaste

• Kunna avgöra om rätt ärenden kopplas vidare

• Kunna sammanställa informationen och använda i presentationer på
möte

Efter att scenarierna hade skapats påbörjades nästa steg i processen - att
skapa en samlad kravspecifikation av vad för behov och krav som produkten
behövde tillgodose.

4.7 Steg 5 - Kravspecifikation

Femte steget som genomfördes var utformandet av en kravspecifikation uti-
från framtagna teman, personas samt kontextscenarier. I detta avsnitt pre-
senteras allmän teori kring kravspecifikationer, proceduren som följdes i detta
projekt samt vad det resulterade i.

4.7.1 Teori

Tidigare steg i processen hade mycket fokus på hur det ser ut i organisatio-
nen i dagsläget - arbetssättet och rutinerna som används idag. För att kunna
designa en ny produkt behövs det även en kravsammanställning som uttryc-
ker vad produkten behöver för egenskaper och funktioner för att bli lyckad
(Goodwin, 2009). Att skapa kravsammanställningen är en iterativ process
som behöver utföras på ett kontrollerat sätt (Preece m. fl., 2015). Preece
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m.fl. (2015) beskriver ett krav som ett påstående om vad den framtida pro-
dukten ska kunna utföra eller hur den ska fungera. Målet är att beskriva
kraven så specifikt och tydligt som möjligt (Preece m. fl., 2015).

Enligt Goodwin (2009) kan användarstudien och den framtagna personan
bidra med perspektiv för att generera, prioritera och filtrera de olika kraven.
Genom att skriva om de behov som användarstudien och personan uttrycker
till krav har man således definierat de krav som krävs för att produkten
ska kunna tillfredställa behoven. Enligt Goodwin (2009) är det viktigt att
öppna upp för innovativt tänkande och många lösningsmöjligheter genom
att definiera de olika kraven innan man funderar på eventuella lösningar.

Det finns olika sorters krav - databehov, funktionella behov samt produkt-
och servicebehov (Goodwin, 2009). Goodwin presenterar databehov som den
typ av information användaren behöver kunna konsumera, manipulera och
använda sig av. Databehov uttrycks ofta i form av substantiv, exempelvis in-
formationstext, meddelanden eller bilder. Goodwin (2009) beskriver de funk-
tionella behoven som vad som ska kunna göras med de definierade databe-
hoven. Behoven är ofta verb, exempelvis läsa eller dela med andra. Produkt-
och servicebehov fokuserar mer på produktens uttryck, både pragmatiskt och
emotionellt (Goodwin, 2009). Det kan exempelvis vara att produkten tydligt
relaterar till organisationens varumärke, att den framkallar vissa typer av
känslor eller att den klarar olika sorters tidskrav.

4.7.2 Procedur

För kravsammanställningen användes Goodwins definitioner av de olika kra-
ven, förklarat i avsnitt 4.7.1. Först skapades en tabell med kolumnerna mål,
funktionella behov och databehov. Produkt- och servicebehov placerades
istället längst ned i tabellen då de kraven var mer generella. Samtliga mål
och behov som existerade från personan, scenarierna samt framtagna teman
identifierades och översattes till motsvarande krav. Exempelvis blev målet
”Få underlag till att kunna komplettera med saknad information” datakra-
vet/databehovet ”Informationsdel med vanligaste ämnena/ärendena”. Målen
placerades sedan i tabellen tillsammans med de funktionella behov och da-
tabehov som hörde till respektive mål.
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4.7.3 Resultat

Tabell 4.8 speglar de behov och krav som fanns på designen och sammanfo-
gar därmed samtliga steg som skapats tidigare i processen.
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Tabell 4.8: Kravsammanställningen med alla behov och krav samlade utifrån
persona, kontextscenario och samtliga teman.

Mål Funktionella behov Databehov
Persona
Få underlag till att kunna 
komplementera med saknad 
information

Möjligheten att läsa av vilka 
ämnen/ärenden som det 
kommer in mest frågor om

Informationsdel med vanligaste 
ämnena/ärendena

Få underlag till att kunna fördela 
resurser

Möjligheten att läsa av ökad eller 
minskad mängd ärenden och 
arbetsbelastning

Informationsdel med antal 
ärenden jämfört med tidigare 
antal ärenden

Få underlag för diskussioner 
kring ekonomiska frågor

Möjligheten att se förvaltningens 
kostnad genom hur många 
ärenden som hanterats

Ekonomisk redogörelse

Scenarier
Kunna öppna upp gamla 
återkopplingsrapporter

Möjligheten att spara hela 
rapporten 

Sparfunktion för hela rapporten

Kunna spara ned visualiseringar Möjligheten att se visualiseringar
Möjligheten att spara ned 
visualiseringar

Sparfunktion för specifikt utvald 
data

Kunna ta emot 
återkopplingsrapporten via 
datorn

Möjligheten att öppna rapporten 
via dator

Kompatibel med dator

Snabbt kunna få en överblick av 
situationen och hur det gått det 
senaste

Möjligheten att snabbt få en 
uppfattning om hur det går

Sammanfattning/ 
prioriteringsdel/ lättöversiktlig 
design

Kunna avgöra om rätt ärenden 
kopplas vidare

Möjligheten att läsa om vad 
vidarekopplingarna handlar om

Informationsdel med de 
vanligaste vidarekopplade 
ärendena

Kunna sammanställa 
informationen och använda i 
presentationer på möte

Möjligheten att spara ned delar 
av rapporten och använda i 
presentationer/PP

Funktion för att spara specifikt 
utvald data
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Teman 
Kunna användas vid 
tidspress/inte ta onödigt mycket 
tid 

Möjligheten att snabbt kunna 
läsa av hur det går generellt

Sammanfattning/ 
prioriteringsdel

Användning av visuella saker 
när det är möjligt

Möjligheten att läsa av 
visualiseringar

Visualiseringar

Förklaring till hur aktuell data 
tagits fram

Möjligheten att läsa förklarande 
text för hur data tagits fram

Förklarande text av hur data 
tagits fram/källa

Se antal ärenden per förvaltning Möjligheten att läsa om hur 
många ärenden som 
förvaltningen har

Informationsdel med antal 
ärenden som förvaltningen har

Se andel ärenden per förvaltning 
av totalt inkommande ärenden

Möjligheten att läsa av antal 
ärenden som förvaltningen har 
jämfört  med totalt antal 
inkommande ärenden

Informationsdel med antal 
ärenden som förvaltningen har 
jämfört med totalt antal 
inkommande ärenden

Se antal ärenden per kategori Möjligheten att läsa av antal 
ärenden per kategori

Informationsdel med antal 
ärenden per kategori

Se topplista inkommande frågor 
(per kategori)

Möjligheten att läsa av vanligast 
inkommande frågorna

Informationsdel med de 
vanligast inkommande frågorna

Se antal vidarekopplade ärenden Möjligheten att läsa av hur 
många ärenden som skickats 
vidare till förvaltningen

Informationsdel med antal 
vidarekopplade ärenden

Se andel vidarekopplade 
ärenden av totalt antal ärenden

Möjligheten att läsa av hur 
många ärenden som skickats 
vidare till förvaltningen av totalt 
antal ärenden

Informationsdel med andel 
vidarekopplade ärenden av totalt 
antal ärenden

Se antal felrapporteringar Möjligheten att läsa av antal 
felrapporteringar

Informationsdel med antal 
felrapporteringar

Se upplevd servicekvalitet Möjligheten att läsa av upplevd 
servicekvalitet

Informationsdel med upplevd 
servicekvalitet

Se eventuella klagomål Möjligheten att läsa av 
eventuella klagomål

Informationsdel med eventuella 
klagomål

Se jämförelser med tidigare 
mättillfällen

Möjligheten att jämföra med 
tidigare mättillfällen

Informationsdel med 
jämförelser från tidigare 
mättillfällen

Produkt- & Servicebehov
Med tanke på känslan av tidsbrist bör det finnas lättillgänglig information som snabbt kan ge en 
översikt av situationen och ge en känsla av att det är smidigt att använda. 
För att spegla organisationen kan det vara bra att använda sig av toner och färggivning som speglar 
deras vanliga färger. 
Gränssnittet kommer att användas av personer med god datorvana vilket gör att det med enkelhet 
kan användas välkända/välanvända ikoner och symboler. 
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Efter att kravspecifikationen hade skapats påbörjades nästa steg i proces-
sen - att använda kravspecifikationen (samt framtagna teman, personas och
scenarier) för att ta fram skisser på den tilltänkta produkten.
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4.8 Steg 6 - Skissning & Designförslag

Det sista steget som utfördes var skissning och skapandet av ett designförslag.
För att komma fram till designförslaget utgicks det från kravspecifikationen
i kombination med tidigare presenterad teori. I detta avsnitt presenteras all-
män teori kring skissning, proceduren som följdes i detta projekt samt vad
det resulterade i.

4.8.1 Teori

Skissning är en metod för att producera mängder av idéer och ett bra sätt
att kontinuerligt få ned tankar, idéer och åsikter på papper (Arvola, 2014).
Det är viktigt att skapa många olika skisser för att komma ifrån de första
idéerna som ofta är standardiserade tankar som vem som helst hade kun-
nat komma på (Arvola, 2014; Traynor, 2012). Skisserna bör annoteras med
frågetecken, plusminuslistor, alternativ och utropstecken för att möjliggöra
utvärdering och vidare utveckling (Arvola, 2014). Arvola rekommenderar att
skissa i intervall och sedan utvärdera samt välja ut det bästa konceptet som
man sedan fokuserar på i nästa intervall. Finns det möjlighet är det sedan
bra att diskutera framtaget material i grupp. Skissning är en grundläggande
arbetsprocess som är utforskande, skisserna mynnar sedan ut i den förfinade
versionen som kan testas - prototypen (Arvola, 2014). Det kan skapas pro-
totyper med olika ändamål och olika detaljeringsnivå (Preece m. fl., 2015).
Enligt Arvola (2014) skapas temporära prototyper för att utforska en idé och
testa den på ett snabbt och experimentellt sätt. Prototyperna är ofta gjorda
av papper och eftersom det inte investerats mycket tid eller pengar på proto-
typen blir det enklare att kasta bort den, vilket medför att många idéer kan
tillåtas testas innan den slutgiltiga prototypen skapas (Preece m. fl., 2015).
Motsatsen till temporära prototyper är de evolutionära (Arvola, 2014). En
evolutionär prototyp förkastas inte efter testning, istället kan den ses som
den första versionen av produkten som det sedan byggs vidare på och testas
i flera cykler.

En risk med evolutionära prototyper är att utvecklingen och programme-
randet påbörjas i ett för tidigt stadie vilket medför att vissa delar kan ut-
vecklas innan nyttan och mervärdet med delarna har undersökts ordentligt.
I detta projekt skapades endast en enklare pappersvariant av en temporär
prototyp då målet var att ta fram ett exempel på ett gränssnitt, något som
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senare kan utvärderas och förkastas av organisationen för att utveckla den
slutgiltiga produkten vilket innebar att en evolutionär prototyp hade varit
för resurskrävande.

4.8.2 Procedur

Skissningen utfördes enligt Arvolas rekommendationer, se avsnitt 4.8.1. Fler-
talet skisser producerades för att säkerställa att många olika varianter och
idéer övervägdes. Samtliga skisser utfördes på papper. Först skissades det på
mer generella idéer kring hur upplägget och konceptet skulle se ut, i ungefär
15min, sedan annoterades de olika koncepten genom plusminuslistor, fråge-
tecken och utropstecken. Ett av alternativen valdes ut och det skissades på
olika alternativ av det konceptet. Det skapades sedan en enklare prototyp av
temporär karaktär.

Under processen användes de gestaltlagar och principer som presenterades
i teorin, se avsnitt 3.3. Detta för att säkerställa att informationen visualise-
rades på ett sätt som var användbart för användarna.

4.8.3 Resultat

Detta avsnitt besvarar delvis, tillsammans med teorin presenterad i avsnitt
3.3, frågeställningen ”Hur bör denna information visualiseras för att den lät-
tast ska kunna förstås och användas?”. Avsnittet besvarar även frågeställning-
en ”Hur skulle ett gränssnitt för återkopplingsrapporten till förvaltningarna
kunna se ut?” och det slutgiltiga designförslaget presenteras i Figur 4.4. Det
går i nuläget inte att interagera med prototypen och den behöver testas samt
utvärderas innan det produceras en färdig produkt.

51



Scanned by CamScanner

Figur 4.4: Skiss av hur gränssnittet skulle kunna se ut.
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4.8.4 Motivering

Motivering till innehåll

Innehållet i designförslaget bestämdes i enlighet med den framtagna krav-
specifikationen. Samtliga datakrav tillgodosågs förutom delen med att ha
en sammanfattning/prioriteringsdel. Denna del valdes bort med avsikt då
återkopplingsrapportens storlek redan reducerats till endast en sida. När in-
tervjupersonerna önskade en sammanfattningsdel syftades det mycket på de
rapporter som var väldigt långa, där det inte gick att få en naturlig översikt
direkt. Det problemet har löstes således genom att skapa en kort rapport.

Den översta rutan presenterar återkopplingsrapporten för användaren ge-
nom att berätta vilken förvaltning den angår samt vilken månad den avser.
Då ett av målen var starkt sammankopplat med den ekonomiska delen pla-
cerades även månadens kostnad här, vilket skulle kunna räknas ut genom
att multiplicera antal ärenden med vad de betalar per ärende. Längst till
höger presenteras även förändringen jämtemot förra månaden i procent. Den
översta rutan behandlade följande krav från kravspecifikationen:

• Ekonomisk redogörelse

• Informationsdel med jämförelser från tidigare mättillfällen

Volymrutan placerades längst till vänster då de flesta läser från vänster till
höger och den informationen ansågs som väldigt viktig. Volymrutan behand-
lade följande krav från kravspecifikationen:

• Informationsdel med antal ärenden som förvaltningen har

• Informationsdel med antal ärenden som förvaltningen har jämfört med
totalt antal inkommande ärenden

• Informationsdel med de vanligast inkommande frågorna

Kategorirutan placerades till höger om volymrutan. Tanken är att det ska gå
att klicka på staplarna som representerar olika kategorier för att få upp ett
nytt diagram med nya staplar som innehåller mer specificerad data kring den
kategorins underkategorier. Detta är något som troligtvis hade varit använd-
bart då förvaltningarna har väldigt olika indelning i kategorier, underkatego-
rier samt underkategorier till underkategorierna. Genom att implementera en
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möjlighet att välja abstraktionsnivå av informationen kan således samma de-
sign användas för samtliga förvaltningar. Kategorirutan behandlade följande
krav från kravspecifikationen:

• Informationsdel med antal ärenden per kategori

Servicerutan placerades under volymrutan och består av informationen som
hör till medborgarservicen. Här inkluderades även en del som döptes till
”Kommentarer”, tanken var att denna del ska innehålla övriga kommentarer
och information som kan vara bra för förvaltningen att veta. Till exempel
kan det inkludera eventuella klagomål som var ett önskemål från intervjudel-
tagarna. Servicerutan behandlade följande krav från kravspecifikationen:

• Informationsdel med upplevd servicekvalitet

• Informationsdel med eventuella klagomål

Vidarekopplingsrutan placerades till höger om servicerutan och handlade om
all information som vidarekopplats till förvaltningen då kontaktcentret inte
kunde svara på dem. Vidarekopplingsrutan behandlade följande krav från
kravspecifikationen:

• Informationsdel med de vanligaste vidarekopplade ärendena

• Informationsdel med antal vidarekopplade ärenden

• Informationsdel med andel vidarekopplade ärenden av totalt antal ären-
den

Felrapporteringsrutan placerades under vidarekopplingsrutan. Felrapporte-
ringarna handlar om sådana ärenden som har vidarekopplats till förvaltning-
en men som kanske inte borde ha gjort det. Felrapporteringsrutan behandlade
följande krav från kravspecifikationen:

• Informationsdel med antal felrapporteringar

Det fanns även en del generella krav som implementerades. Genom att klic-
ka på knappen längst upp till höger går det att spara ned hela rapporten
som en PDF. Sparfunktionen för specifika visualiseringar placerades under
respektive ikon med tre prickar. Här kan även andra möjligheter läggas till
i framtiden, exempelvis att användaren kan välja att dölja vissa delar innan
den sparar ned hela rapporten. Det ska även finnas en hovering-funktion när
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användaren för musen över respektive visualiseringsruta. Vid hovering ska
det stå mer detaljerad information kring hur all data tagits fram och mer
information om vad varje visualisering handlar om så att användaren kan
känna sig säker på att aktuell data är trovärdig. Anledningen till att den-
na information inte är synlig från början är för att undvika en stökig och
kluttrig rapport. Visualiseringar inkluderades också i samtliga rutor och rap-
porten är datakompatibel. Rapporten behandlade därmed följande krav från
kravspecifikationen:

• Sparfunktion för hela rapporten

• Funktion för att spara specifikt utvald data

• Förklarande text av hur data tagits fram/källa (hovering)

• Visualiseringar

• Kompatibel med dator

Motivering till design

Designen följer flertalet av gestaltlagarna presenterade i avsnitt 3.3.1.
Närhetslagen tillämpades genom att de element som hörde samman place-
rades i samma ”ruta”, exempelvis placerades allt som handlade om vidare-
kopplingar i en ruta med rubriken ”Vidarekopplingar”. Felrapporteringsrutan
placerades även nära vidarekopplingsrutan då dessa hade en indirekt kopp-
ling. Likhetslagen applicerades genom att samtliga rutor utformades med
liknande utseende för att skapa en känsla av att de hör samman samt för
att skapa ett gemensamt tema för hela rapporten. Även slutenhetslagen an-
vändes genom att linjerna och konturerna kring respektive kategori skapade
rutorna vilket bidrog till ett tydligare gränssnitt och enklare informations-
avläsning för användarna. Figur-grundfenomenet användes genom att lägga
en mörk bakgrundsfärg och ljusare rutor på denna. Det skapade en naturlig
”highligtning” av rutorna och en tydligare kontrast.

Samhörighetslagen applicerades inte i designen då det inte fanns ett be-
hov av att länka samman grafiska figurer på det sättet. I framtiden när det
kommer att finnas möjligheten att jämföra mer med tidigare års resultat kan
man tänka sig att det kommer att finnas mer behov av att använda sig av
samhörighetslagen, exempelvis via en linje som jämför olika punkter mellan
olika år. Symmetrilagen hade också kunnat tillämpas vid mer jämförelser
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mellan olika diagram och mätpunkter. Den gemensamma riktningens lag be-
hövde inte appliceras i rapporten då det för tillfället varken fanns några noder
som behövde kopplas samman eller något annat motsvarande behov.
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5. Diskussion

Denna del diskuterar projektets resultat, utförandet av det, val av metoder
samt aspekter som kan ha påverkat slutprodukten. Det presenteras även idéer
för framtida studier.

5.1 Resultatdiskussion

Projektet började med tre frågeställningar som det skulle sökas svar på. I
denna del diskuteras resultatet på dessa uppdelat på respektive frågeställ-
ning.

”Vad önskar förvaltningarna för information/data i en återkopp-
lingsrapport?”
Den första frågeställningen var ”Vad önskar förvaltningarna för informa-
tion/data i en återkopplingsrapport?” och besvarades genom den tematiska
analysen av datamaterialet som framkom från intervjuerna. Den information
som förvaltningarna främst önskade var: Antal ärenden per förvaltning, An-
del ärenden per förvaltning av totalt inkommande ärenden, Antal ärenden
per kategori, Topplista inkommande frågor (per kategori), Antal vidarekopp-
lade ärenden, Andel vidarekopplade ärenden av totalt antal ärenden, Antal
felrapporteringar, Upplevd servicekvalitet, Eventuella klagomål och Jämfö-
relser med tidigare mättillfällen.

Förvaltningarnas önskemål var inte helt oväntade, mycket av det som
önskades var sådan data de behöver för att kunna ha koll på hur det går
för organisationen och det nya kontaktcentret. Det var dock intressant att
det fanns vissa motsägelser mellan önskemålen, vissa deltagare önskade all
data som var möjlig att få fram medan andra endast ville ha det som de
såg något värde i. En sådan skillnad beror troligtvis mest på individuella
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skillnader, hur van man är att läsa av olika sorters rapporter samt vana att
sålla information.

För att kunna tillgodose samtliga användares önskemål hade det krävts
en mer anpassningsbar design som användaren själv kunnat styra mer över.
Badam m. fl. (2019) och deras elektriska dokument är en utveckling åt det
hållet, där användaren kan välja vilka delar som de vill se mer detaljerad
information kring, och kanske är det så även den här designen kommer att
utvecklas framöver. Ett förväntat resultat av projektet hade med tanke på
denna information kunnat vara att det efterfrågades något mer interaktivt
och involverande av intervjudeltagarna. Detta var dock inget som dök upp i
den tematiska analysen vilket är aningen förvånande. Kanske är interaktiva
dokument mer aktuellt för längre rapporter med mer text medan en mer
statisk dashboard är ett bra sätt att presentera mycket data med hjälp av
visualiseringar.

”Hur bör denna information visualiseras för att den lättast ska
kunna förstås och användas?”
Den andra frågeställningen ”Hur bör denna information visualiseras för att
den lättast ska kunna förstås och användas?” besvarades genom befintlig
teori inom forskningsområdet samt delvis genom den tematiska analysen som
visade mer information kring intervjudeltagarna och deras erfarenheter samt
preferenser. Den besvarades även delvis genom den framställda prototypen
då den togs fram genom användarcentrerad design.

Att besvara en frågeställning kring hur information bör visualiseras är
komplicerat, det beror givetvis på vad det är för information och vad som är
syftet med informationen. Det som ska kommas ihåg här är att frågeställning-
en är kopplad till just dessa specifika användarna och den information som
de önskar erhålla genom återkopplingsrapporten. Gestaltlagarna, presentera-
de i avsnitt 3.3.1, ger riktlinjer för hur visuell information bör presenteras
generellt sätt men för att besvara frågeställningen hur just denna informa-
tion ska visualiseras behöver man gå tillbaka till intervjumaterialet och de
teman som det resulterade i. Där framgick det tydligt att dessa användare
önskade färre textstycken och mer visualiseringar. Samtidigt visade det sig
att huvudsyftet med återkopplingsrapporten var att kunna komplettera med
saknad information, få information kring ekonomin samt kunna analysera
kring hur deras resurser ska användas på bästa sätt.

Badam m. fl. (2019) förklarar att deras dynamiska dokument ska förenkla
för användaren att kunna ta del av just den information som de individerna
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är intresserade av. Deras teknik är ett bra sätt att skapa användaranpassad
design från ett dokument där innehållet redan är satt. I detta projekt var inte
innehållet bestämt i förväg, utan bestämdes utifrån de intervjuer som hållits,
vilket medför att det redan är säkerställt att användaren är intresserad av
innehållet. Med grund i att all den data som önskades av användarna kunde
visualiseras, att Duke och Pearson (2008) kom fram till att visuella skärmar
hjälper användarna att komma ihåg innehåll bättre samt att Eckerson (2010)
förklarar att dashboards är bra som stöd vid beslut kändes det naturligt att
designförslaget skulle utformas som en dashboard. Därmed togs beslutet att
en dashboard var mer aktuellt i detta projekt. Innehållet i det framtagna
designförslaget visualiserades med färre textstycken, mer visualiseringar och
innehöll den information som användarna önskade. De diagram som användes
för att presentera aktuell data var även de diagram som användarna hade en
positiv inställning till enligt den tematiska analysen. Det är således på detta
sätt som projektets information bör visualiseras för att lättast förstås och
användas. I framtiden kanske man även kan utveckla produkten mer åt det
interaktiva, och därmed skapa en mer dynamisk dashboard som interagerar
de positiva aspekterna från både dashboarden och det elektroniska dokumen-
tet.

Det finns flertalet aspekter som det inte tagits hänsyn till kring hur infor-
mationen bör presenteras på bästa sätt. För ett tydligare och mer detaljerat
svar på denna frågeställning hade det krävts ytterligare undersökningar kring
mer specifik teori. Det finns bland annat riktlinjer för hur man ska designa
beroende på vilken datatyp som ska visualiseras (Ware, 2012) och vilken typ
av färger, typsnitt och bilder som bör användas (Lee & Boling, 1999). Det
togs ett aktivt beslut att inte inkludera denna typ av riktlinjer, se avsnitt 2.2,
men det är fortfarande något som kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet.

”Hur skulle ett gränssnitt för återkopplingsrapporten till förvalt-
ningarna kunna se ut?”
Den tredje frågeställningen var ”Hur skulle ett gränssnitt för återkopplings-
rapporten till förvaltningarna kunna se ut?” och den besvarades genom att
det togs fram ett gränssnittsförslag i form av en temporär prototyp. Detta
skedde via användarcentrerad design samt en designprocess med många steg
i enlighet med rekommendationer från forskningsfältet.

Det är viktigt att notera att detta projekt endast är en liten del av hela
processen för att ta fram den slutgiltiga återkopplingsrapporten. Exakt vilken
data som det är praktiskt genomförbart att få fram från de olika program som
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används i organisationen samt den ekonomiska aspekten kommer att påverka
det slutgiltiga resultatet. Det är information som inte funnits tillgänglig vid
starten av detta projekt vilket gjort att det undersökts vad det finns behov
av, inte vad som är möjligt.

Beroende på hur organisationen väljer att implementera rapporten kan
det även uppstå andra restriktioner. Väljer man att skapa produkten via ett
befintligt program är det möjligt att programmet i sig har egna restriktioner
kring funktioner samt utseende vilket även det skulle komma att påverka
den slutgiltiga produkten. Det gränssnitt som presenteras i denna rapport är
endast ett exempel på hur det skulle kunna se ut, det är troligtvis inte så det
kommer att se ut efter implementationen.

5.2 Metoddiskussion

Det är bara en person (bortsett från parintervjuerna) som har deltagit i
studien per förvaltning vilket innebär att all data samt designförslaget inte
behöver relatera till vilka åsikter som finns bland andra anställda och andra
kommuner. Målgruppen valdes dock utefter de som kommer att läsa och an-
vända återkopplingsrapporterna mest. Det hade varit positivt om det hade
varit möjligt att involvera fler personer från respektive förvaltning i pro-
cessen via exempelvis tester av det framtagna gränssnittet. Tyvärr fick det
bortprioriteras på grund av tid, då det ansågs viktigare att samtliga steg i
processen genomfördes på ett noggrant och ordentligt sätt. Att det saknades
en deltagare från den nyaste förvaltningen kan även det ha påverkat resul-
tatet, troligtvis hade det dock inte allt för stor påverkan då de förvaltningar
som var med tyckte relativt lika. Det hade även kunnat vara svårt för en helt
nystartad förvaltning att komma med tankar och insikter innan man kommit
in i arbetet.

Enligt Goodwin (2009) behövs det minst fyra intervjupersoner för att se
ett beteendemönster om det är en produkt som kommer att användas av en
smal målgrupp och åtta om det ska användas av en bredare målgrupp. De-
lar av återkopplingsrapporten kommer troligtvis att läsas av relativt många
personer, fokus för detta projekt låg dock på de personer som kommer att
använda den mest, varav nio intervjupersoner kan ses som lagom. Att inter-
vjudeltagarna uppvisade liknande mål och önskemål samt endast resulterade
i en persona indikerar även det att intervjuantalet var passande.
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Projektet utfördes genom semistrukturerade intervjuer, en nackdel med
denna typ av intervju skulle kunna vara att intervjuaren måste fokusera mer
på att styra samtalet åt rätt håll för att hinna ta upp alla ämnen på den
planerade tiden. Analysen av materialet kan även bli mer komplicerad än om
man hade använt sig av strukturerade intervjuer. Författaren, och således
intervjuaren, hade i åtanke att styra samtalet mot det tänkta ämnet för att
försöka undvika den sortens problematik.

Det utfördes två stycken parintervjuer i projektet. Enligt Martin och Ha-
nington (2012) finns det en risk med parintervjuer att deltagarna kan påverka
varandra med deras åsikter. Martin och Hanington (2012) belyser hur viktigt
det är att personen som intervjuar är medveten om denna potentiella bias för
att kunna hitta sätt att undvika dominerande intervjuer. De parintervjuer
som utfördes i projektet genomfördes enligt önskemål från intervjuperso-
nerna. Intervjuaren var medveten om eventuella risker för snedvridningar i
åsikterna och arbetade aktivt för en jämn fördelning av tiden.

Författaren av rapporten arbetar i samma organisation som de intervjua-
de deltagarna vilket kan ha påverkat resultatet genom att deltagarna kan ha
känt att man behövde upprätthålla en bra stämning eller säga positiva saker
om organisationen, den gemensamma arbetsplatsen och eventuella arbets-
sätt. Det är dock en stor organisation med många anställda och författaren
hade inte träffat någon av deltagarna vid tidigare tillfällen samt hade ing-
en vidare koppling till deltagarna vilket gör att den risken är relativt liten.
Deltagarna inkluderades inte efter att datamaterialet hade samlats in. Ing-
en återkoppling eller diskussion skedde för att säkerställa att informationen
och sammanställningen stämde med verkligheten. Det innebär att det kan ha
skett missförstånd under intervjuerna som inte noterats. Detta motarbetades
dock genom att samtliga intervjuer spelades in och lyssnades igenom flertalet
gånger samtidigt som det togs anteckningar på plats.

I intervjuguiden när det frågades om prefererade diagram visades endast
några förslag på olika sorters diagram vilket innebär att det kan ha skapats
en bias om deltagarna egentligen prefererade andra sorters diagram som in-
te fanns representerade i materialet. Detta var författaren medveten om vid
skapandet av frågan men valde trots det att använda några visuella exempel
för att skapa igenkänning hos intervjudeltagarna. Utan visualiseringar hade
det istället funnits en risk att intervjudeltagarna skulle använt olika benäm-
ningar för samma sorts diagram vilket hade gjort resultatet än mer skevt och
missvisande.

I projektet skapades en persona, enligt Marsden och Haag (2016) kan
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det finnas risker med att använda sig av denna typ av gestaltning. Personas
kan bland annat förstärka redan existerande sterotyper samt få designers
och utvecklare att tänka mer individanpassat istället för användaranpassat
(Marsden & Haag, 2016). Trots detta skapades det i detta projekt en persona
då det är en vedertagen metod inom det vetenskapliga området (Preece m. fl.,
2015). Författaren hade i åtanke att förhålla sig så objektivt som möjligt
till den data som användes vid skapandet av personan samt försökte vara
medveten om vilka möjliga sterotyper som fanns i sammanhanget.

Genom att använda en kravspecifikation i projektet skapades det tydliga
krav att följa i kommande steg. En nackdel med kravspecifikationer är dock
att kraven kan vara olika svåra att upptäcka samt definiera vilket kan leda
till att framtida steg i processen fokuserar på fel saker (Preece m. fl., 2015).
Preece m. fl. (2015) belyser därmed att det är viktigt att komplettera upp med
fler metoder. I detta projekt utförs flertalet andra steg i form av intervjuer,
personas och scenarier vilket ökar chansen att upptäcka olika krav. Därmed
minskades risken för att det skulle ha haft en påverkan på slutresultatet.

När det gäller skissning och prototypskapande beskriver både Arvola
(2014) och Goodwin (2009) att man bör arbeta i iterationer genom att ska-
pa många olika skisser och testa sina idéer. Enligt dem är det vanliga, och
rekommenderade, att arbeta i grupper för att få med fler personers tankar,
idéer och reflektioner. Detta projekt utfördes endast av en person och tidsåt-
gången gjorde att författaren inte hann med så många iterationer vilket kan
ha påverkat resultatet negativt då det hade kunnat skapats en mer utvecklad
och genomtänkt prototyp om fler personers perspektiv hade inkluderats.

5.3 Framtida studier

Under projektets gång har det framkommit en del tankar och idéer kring
vad som skulle kunna vara intressant att undersöka i framtida studier. Det-
ta projekt tog endast fram ett designförslag för datorskärmar, då det var i
den miljö de anställda arbetade i nuläget. En undersökning gjord av Inter-
netstiftelsen visar på att allt fler personer har internet tillgängligt konstant
via smartmobiler (Davidsson m. fl., 2018) vilket medför en ökad efterfrågan
för verktyg som är mobilanpassade. I framtiden hade det därmed kunnat
vara intressant att undersöka om det finns något behov av att utveckla ett
mer mobilt verktyg som kan användas i fler sammanhang, och hur det hade
kunnat se ut. För att mobilanpassa denna prototyp skulle man behöva foku-
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sera på hur designen ska anpassas till en mindre skärm, det skulle troligtvis
innebära förändringar kring hur användaren ska kunna navigera enkelt på
den lilla skärmen samt försök att minimera innehållet på sidan (Interaction
Design Foundation, 2019a).

Utöver en mobilanpassad design hade det även varit användbart att i
framtiden utföra ett användartest av detta projekts framtagna designförslag.
Användartest och utvärderingar är något som rekommenderas i litteraturen,
se avsnitt 3.2, och som hade gett ytterligare information och underlag för
kommande iterationer. I slutändan hade det kunnat resultera i att den slut-
giltiga produkten blir mer genomtänkt och välutvecklad.

Med tanke på att denna rapport fokuserat på förvaltningarnas gemen-
samma önskemål och producerat ett gemensamt gränssnittsförslag skulle det
även vara intressant att undersöka hur produkten kan anpassas efter respek-
tive förvaltning samt efter olika individer. Ur ett användarperspektiv hade
det varit användbart att möjliggöra ett mer personligt och individanpassat
gränssnitt, exempelvis genom att möjliggöra val av olika designmallar.
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6. Slutsats

Detta projekt hade som avsikt att undersöka hur man ur ett användarper-
spektiv kunde utforma ett gränssnitt för de återkopplingsrapporter som skul-
le skickas ut till anställda inom Linköpings kommun. Det formulerades tre
frågeställningar som det skulle sökas svar på. De tre frågeställningarna var
följande:

• Vad önskar förvaltningarna för information/data i en återkopplingsrap-
port?

• Hur bör denna information visualiseras för att den lättast ska kunna
förstås och användas?

• Hur skulle ett gränssnitt för återkopplingsrapporten till förvaltningar-
na kunna se ut?

Intervjuer med nio deltagare utfördes för att sedan analyseras och samman-
ställas genom tematisk analys, persona och kontextscenarier. Genom använd-
ning av framtagen data kunde det sedan skapas en sammanställning av olika
krav och behov samt slutligen en temporär prototyp av dashboard-karaktär.
Processen följde en användarcentrerad designprocess enligt presenterad teori
och det slutgiltiga designförslaget utformades utefter den information som
tagits fram under processen samt teori kring visualisering. Det är viktigt att
komma ihåg att det resultat som presenterats endast är ett exempel på hur
gränssnittet skulle kunna se ut, det behövs ytterligare utveckling för att ta
fram en färdig produkt. Förslaget är även baserat på generella och gemen-
samma önskemål bland användarna, för att optimera användarupplevelsen
hade det varit nödvändigt att anpassa produkten ytterligare till respektive
mottagare.
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Genom att använda en användarcentrerad designprocess har projektet
tagit hänsyn till användarnas preferenser, behov och krav. Även om utform-
ningen av återkopplingsrapporten som föreslagits i denna rapport hade varit
effektiv för denna specifika situation är det inte säkert att det är applicerbart
för samtliga rapporter i denna eller andra organisationer. Istället kan detta
projekt ses som en inspiration för hur det går att skapa rapporter som blir
mer användningsbara för användarna samtidigt som det effektiviserar deras
arbetssätt och därmed blir mer ekonomiskt hållbart för företagen i längden.
Med den ökade mängden information människan utsätts för varje dag är det
viktigt att arbeta fram sätt att förenkla för människan, det är viktigt att
reflektera över hur arbetsverktygen kan verka som komplement - inte som
hinder.
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Intervjuguide  
Öppningsfrågor 

 
1. Börja med att berätta lite kort om dig själv (kön/ålder/utbildning/arbetsroll/arbetsuppgifter). 
2. Hur länge har du jobbat i din nuvarande arbetsroll? Med liknande arbetsuppgifter? 
3. Vilken förvaltning arbetar du på? Hur stor är förvaltningen?  
4. Är du van vid att använda dator och/eller mobilapplikationer? 

 
Arbetsrutiner 

 
1. Förklara hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig, exempelvis vad du gjorde på arbetet igår. 
2. Vad är de största utmaningarna? Stötte du på några tekniska problem? Hur löste du det? 
3. I vilka situationer kan du komma i kontakt med visualisering av data? (Ex. avstämningar, 

rapporter). Vad har du för inställning till det? (Positivt/negativt). 
4. I vilka former får du i dagsläget, eller har tidigare erfarenhet av att få, 

rapporteringar/sammanställningar? (Ex. PDF, app, hemsida?). Hur brukar kommunikation 
mellan förvaltningarna oftast ske? Ex. mail/LinWeb/telefon. 

 
Uppskattning 

 
1. Vilken av dessa visualiseringar gillar du mest? Gillar du minst? (Oberoende av vilken data som 

ska gestaltas). Varför? 

 

8. Bilagor

8.1 Intervjuguide
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Källa: Gratis bilder från www.gapminder.org. 

 
2. Vad är den viktigaste egenskapen av ett diagram enligt dig? (Ex. färg, stor text, tydliga 
datapunkter). 

 
Erfarenheter av visualisering 

 
1. Vilka olika sorters visualiseringar av data är du van vid? (Ex. diagram/siffror/text). 
2. Kan du berätta om ett kritiskt tillfälle när du kände att data, eller visualisering av data, hjälpte dig 

och/eller dina medarbetare att förstå ett innehåll enklare? Hur var den visualiserad? 
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Utformning 
 

1. Vad upplever du idag som positivt med de rapporteringar/sammanställningar som du mottar?  
2. Berätta om några problem med rapporterna/sammanställningarna som skulle kunna underlättas 

med hjälp av någon annan sorts rapporteringsteknik? 
3. Finns det någon del av rapporterna som du anser som onödig? Varför?  

 
Innehåll 

1. Vilka nyckeltal från Kontakt Linköping ser du som användningsbara och intressanta för dig och 
din förvaltning? De nyckeltal som bör kunna plockas fram är Volym, Förvaltning, Frågekategori, Kön, 
Vidarekopplat till förvaltning, Typ av kontakt (mail,tel,besök). Data inte kopplad till exakta ärenden: Upplevd 
lösningsgrad, Upplevd servicekvalitet, Väntetid, Belastningsmönster (dagar/timmar). Önskas exempelvis 
jämförelse med tidigare års data eller mot andra förvaltningar?  

2. Vilka nyckeltal anser du som relevanta i kombination med varandra? Exempelvis er förvaltnings 
samtalsmängd ställd mot hela Kontakt Linköpings samtalsmängd. 

3. Hur anser du att ni kommer att ha användning av datan som ni kommer få rapporterad? I vilka 
sammanhang?  

4. Vilken data anser du som absolut nödvändig? 
5. Vilken data anser du som intressant men du hade klarat dig utan den? 

 
Övrigt om det hinns med 

 
1. Det sägs att olika personer lär sig lättast på olika sätt. Det finns tre uppdelningar - visuellt (se, 

bilder/visualiseringar), auditivt (höra) och kinestetiskt (röra/utföra). De flesta människor lär sig 
på alla sätt men har en dragning för ett av dem. Upplever du att du har lättast att lära visuellt, 
auditivt eller kinestetiskt?  

 
Avslutning 

 
1. Något mer du vill tillägga? Önskemål eller kommentarer? 
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Informationsblad 
 
Bakgrund och syfte 
Detta projektarbete utförs av en student från Linköpings Universitet i samarbete med 
Linköpings kommun. Syftet är att göra en användarstudie för att undersöka hur man på bästa 
sätt bör utforma en återkopplingsrapport som ska skickas ut till olika delar av företaget och 
därigenom uppdatera de anställda om hur det går för en specifik del av organisationen. 
Intervjuerna genomförs för att få underlag till vad en andel av de anställda anser att en sådan 
rapport skulle kunna innehålla. 
 
Hur deltagandet går till 
Vid intervjutillfället kommer ett antal frågor att ställas och ett samtal äga rum. Om det ges 
tillåtelse kommer det även ske en ljudinspelning av samtalet för att möjliggöra senare 
analyser. Anteckningar kommer att tas. 
 
Hantering av data och sekretess 
Som deltagare är du anonym och deltagarens uppgifter kommer att knytas till ett 
deltagarnummer som identifikation och deltagaren hålls på så vis anonym. Alla 
ljudinspelningar kommer att förstöras efter att studien är avslutad för att försäkra deltagarnas 
anonymitet. 
 
Frivillighet 
Att delta är fullständigt frivilligt vilket innebär att du som deltagare har rätt att när som helst 
avbryta utan att uppge någon anledning eller ifrågasättas av testledare.  
 
Ansvar 
Projektarbetet utförs vid Linköpings universitet av studenten Maja Albrektson 
(maja.albrektson@linkoping.se). Ansvarig handledare är Dr Rachel Ellis 
(rachel.ellis@liu.se). Vänligen kontakta någon av ovanstående vid eventuella frågor. 

 
  

8.2 Samtyckesformulär
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Medgivandeblankett 
Ringa in det alternativ (ja/nej) som stämmer in.  

 

Har du tagit del av informationsbladet? Ja Nej 

Förstår du att du inte behöver delta i studien, och att 
du har möjlighet att avsluta deltagande när som helst utan att ange 
orsak? 

Ja Nej 

Vill du delta i denna studie? Ja Nej 

Får testledarna tillåtelse att lagra en ljudinspelning av denna intervju tills 
dess att undersökningen är avslutad? 

Ja Nej 

 
 
 
 

Namn på deltagare 
 
_____________________________ 

Namn på försöksledare  
 
_____________________________ 

Underskrift 
 
_____________________________ 

Underskrift 
 
_____________________________ 

Datum 
 
______/_____ -________________ 

Datum 
 
______/_____ -________________ 
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