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Sammanfattning 
Vitamex AB är en nordisk egenvårdskoncern med huvudkontor i Norrköping som 
tillverkar och säljer naturläkemedel och kosttillskott. Inom Vitamex Production AB 
finns ett reklamationssystem för interna och externa reklamationer som hanteras 
pappersvägen. För att underlätta hanteringen önskade man ett webbaserat 
behörighetsstyrt datasystem.  
 
I det här examensarbetet beskrivs utvecklingen av ett webbaserat system där fokus har 
lagts på användbarhet. För utvecklingen har designteorin Usability Engineering använts. 
Med hjälp av denna process har gränssnittet testats och utvärderats.  
 
Rapporten beskriver hur vi lärt känna användarna och uppgiften genom intervjuer. Här 
beskriver vi hur designprocessen har fungerat genom att låta användarna vara med och 
påverka genom hela designfasen. Tre prototyper framställdes och dessa presenterades 
och utvärderades på fokusgrupper.  
 
Resultatet har blivit en prototyp med viss interaktivitet och med fokus på användbarhet. 
 
 

Abstract 
Vitamex AB is a Nordic healthcare group that manufactures and sells nature medicine 
and nutritional supplements. The main office is located in Norrköping. Vitamex utilizes 
a written paper complaint system for internal as well as external complaints. In order to 
simplify the handling, a web-based authorized computer system was asked for. 
 
This degree project describes the development of a web-based system with focus on 
usability. In the development of the system we have used the design theory Usability 
Engineering. This theory helped us to test and evaluate the interface. 
 
The report shows how we got familiar with the task and the users through interviews. 
We describe how the design theory works by letting the users affect all aspects 
throughout the whole design-phase. Three prototypes were produced with HTML and 
PHP. These were introduced and evaluated in focus groups. 
 
The result is a prototype with some interactivity and it centres on usability. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom Vitamex Production AB finns ett reklamationssystem för interna och externa 
reklamationer som hanteras pappersvägen. Detta är ett långsamt och svårhanterligt sätt 
att hantera den information som skall passera berörda parter. Informationen samlas 
sedan på ett sätt som inte är tillgänglig för alla berörda parter. 
 
Det finns ett behov av att se över flödet för reklamationshanteringen. Genom en översyn 
skulle man kunna avgöra om de parter som ska ta del av och är inblandade i 
utredningen, är de rätta. För att underlätta insamlandet och bearbetningen av 
reklamationerna önskar man ett webbaserat behörighetsstyrt datasystem. Det skulle då 
erbjuda kontroll och tydlighet i hanteringen av reklamationer. Dessutom ska endast 
relevant information sparas ned. Flödet ska helst ske genom ett e-postbaserat system för 
att underlätta hanteringen av information. Denna bör vara spårbar av administratör. 
Slutligen så önskas att all information samlas i en databas som gör det lätt att samla upp 
och tyda den information som finns i reklamationerna för att till exempel kunna göra 
sammanställningar av problem samt ta fram statistik. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att skapa ett webbaserat reklamationssystem där stor vikt ska 
läggas vid god användbarhet. Avsikten är också att använda oss av och fördjupa de 
kunskaper som vi förvärvat under utbildningen. 

1.3 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till dem som är intresserade av att veta hur man tar fram ett 
webbaserat system med användbarhet som verktyg. Läsaren bör ha lite förkunskap om 
programmering. Detta för att förstå den teknik och de metoder som använts och finns 
förklarade i avsnittet Teori och teknik.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har begränsats gentemot beställarens önskemål. Kraven som är satta på 
projektet är alldeles för omfattande för att kunna genomföras.  De delar som valts ut att 
fokusera på är användbarheten för gränssnittet. Eftersom systemet består av två delar är 
det två gränssnitt som ska utvärderas. Ytterligare görs en avgränsning genom att påbörja 
utvecklingen av interaktiviteten för ett system i taget.  
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1.5 Struktur 
Rapporten inleds med ett avsnitt om de teoretiska och tekniska komponenter som 
använts i detta examensarbete. Här finns en genomgång av bakgrunden till vad 
användbarhet är för något. Dessutom beskrivs också den teknik som använts för att ta 
fram det webbaserade reklamationssystemet. 
 
Nästa avsnitt går igenom de olika metoder som varit intressanta för detta 
examensarbete. Därefter följer avsnittet som handlar om de metoder som valts ut att 
jobba efter. Dessa bygger på de utvärderingsmetoder som finns beskrivna i 
metodbakgrunden. 
 
I resultatdelen beskrivs det resultat som uppnåddes vid arbetet med att ta fram ett 
webbaserat reklamationssystem. Diskussionsavsnittet tar upp de metoder som använts 
för att nå användbarhet i reklamationssystemet. Därefter följer en diskussion kring 
nådda resultat. Här tas även upp sådant som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Till sist 
finns en avslutade diskussion kring framtida förbättringar av systemet. 
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2. Teori och teknik 
Nedan följer en presentation av de teoretiska och tekniska komponenter som använts i 
detta examensarbete. 

2.1 HTML 
HTML-kod används för att förmedla och formatera information i form av text eller 
bilder på webben. HTML är en förkortning och står egentligen för Hyper Text Markup 
Language. Med hypertext menas att texten innehåller aktiva hänvisningar till andra 
texter, i vardagligt tal kallas dessa för länkar. HTML-kommandon inkluderas med 
texten för en webbsida, men bilder och andra media lagras i separata filer. (Hellström & 
Hagberg, 2005) 
 
I HTML-kod används taggar för att märka upp hur dokumentet ska visas. Tag kommer 
ifrån engelskans tag som betyder etikett eller märke. Med taggar kan man bestämma hur 
texten ska visas på sidan. Det vill säga ska texten vara kursiverad, fetstilt, vilken 
rubriknivå, vilket teckensnitt och val av teckenstorlek. Dessutom kan även länkar till 
exempelvis andra sidor anges. (Hellström & Hagberg, 2005) 
 
Då ett HTML-dokument tolkas av en webbläsare utformas sidan efter de egenskaper 
och förutsättningar som den aktuella datorn har. Det vill säga för att kunna visa HTML 
ställs inga speciella krav på datorn utan dokumentet anpassar sig efter datorn istället. 
Andra fördelar är att det är ett allmänt språk vilket innebär att det är fullständigt 
dokumenterat, fritt att använda och plattformsoberoende. Plattformsoberoende innebär 
att ett gränssnitt, en hårdvara eller ett datorprogram är designat för att fungera 
oberoende av plattform. (Hellström & Hagberg, 2005) 

2.2 CSS (Cascading Style Sheets) 
CSS står för Cascading Style Sheets och gör det möjligt att på ett enkelt sätt styra 
utseendet och formateringen av en webbsida. Det går att skapa fasta format för till 
exempel text, rubriker och bakgrunder som används på ett enskilt dokument eller på en 
hel webbplats. CSS-mallen är med andra ord ett sätt att beskriva hur de olika elementen 
ska presenteras i ett HTML-dokument. (w3schools:1) 
 
Med CSS får man större kontroll över utformning av sidan och sparar samtidigt tid och 
arbete om man vill göra förändringar. För att göra en global ändring kan man ändra i 
stilmallen och alla element som hör ihop med stilmallen uppdateras automatiskt. 
CSS är ett steg mot att separera innehåll och struktur i dokument. All formatering kan 
ske i externa mallar vilket gör att mängden kod i själva dokumentet minskar och gör 
laddningen av sidorna snabbare. (w3schools:1) 
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2.3 JavaScript 
JavaScript är ett scriptspråk som kan användas för att skapa interaktivitet och 
funktionalitet på webbsidor. Det utvecklades av Brendan Eich, Netscape 
Communications. JavaScript är oftast inbäddat direkt i HTML sidor och scriptet 
exekveras utan någon föregående kompilering. Koden läggs oftast i dokumenthuvudet 
och anropas inne i dokumentet.  Med inbäddat menas att scriptet infogas mellan HTML-
koden i ett HTML-dokument, och som översätts till HTML-kod av en scripttolk för 
språket innan dokumentet skickas till besökarens webbläsare. (w3schools:2) 

2.4 PHP 
PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor. Ursprungsversionen av PHP skapades av 
Rasmus Lerdorf 1994. Programmeringsspråket PHP är HTML-inbäddat och distribueras 
som öppen källkod. Det innebär att vem som helst får ladda ner koden från Internet, 
använda och förändra den helt gratis. Genom att använda PHP på en webbsida skapar 
man dynamik och ökar därmed nyttan och användbarheten. (Overgaard, Eriksson, Ek, 
2004) 
 
När användaren begär en webbsida kopplas denne till servern som webbsidan finns 
lagrad på. Med hjälp av filändelsen (.php)  kan servern känna av vad för slags 
webbapplikation som ska behandlas.  Server-Side Scripting innebär att alla script är 
dolda för användarna. Däremot får användaren tillgång till de värden som genererats av 
scripten. När användaren frågar efter en webbsida omvandlas all PHP-kod av PHP-
tolken till HTML på webbservern. (Jönsson, 2001) 
 
Med hjälp av PHP kan man med enkla funktioner kommunicera med ett stort antal 
databaser, ett flertal webbservrar och operativsystem. Dessutom har det stöd för ODBC 
(Open Database Connection Standard, se nedan) vilket de flesta databaser använder 
idag. Kombinationen mellan PHP och databasen gör det lättanvänt och kraftfullt. 
(Jönsson, 2001) 

2.5 ODBC 
ODBC står för Open DataBase Connectivity och är ett generellt gränssnitt som 
beskriver kopplingen till en databas. Fördelen med ODBC är att om man byter databas 
behöver man inte ändra i programmet. Metoden utvecklades av SQL Access group 
1992. Målet med ODBC är att göra det möjligt att arbeta mot vilken databashanterare 
som helst. Genom att tilldela varje databas ett systemnamn via ett DSN (Data Source 
Name), underlättas kopplingen till databasen. (internetgrafik) 
 
När ett PHP-script innehåller ett anrop till en databas, skickar servern en SQL-fråga via 
ODBC till databasen. SQL (Structured Query Language) är det vanligaste språket för att 
hantera data i relationsdatabaser. När PHP-scriptet har körts förser databasen 
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webbservern med det data som begärdes och skickar det till klienten som HTML-kod, 
se figur 1 nedan. (internetgrafik) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1.  Beskrivning av koppling mellan webbläsare, server och databas 

2.6 SQL 
SQL är en förkortning för Structured Query Language. Detta är ett standardiserat språk 
som används för att kunna kommunicera med databaser. Oberoende av vilket 
databasformat som ligger till grund för datakällan är språket att kommunicera med den 
det samma. Därmed kan man hämta information från en databas till en PHP-sida genom 
att använda SQL. Önskar man också lägga till något från ett formulär som skapats med 
HTML och PHP kan SQL användas. (internetworld.idg) 
 
SQL används oftast tillsammans med något annat språk och kan skrivas direkt i koden, i 
anslutning till där någonting ska utföras. Det kan till exempel vara information som ska 
hämtas från en databas. (w3Schools:3) 

2.7 Användbarhet 
Användbarhet kan beskrivas som en kvalitetsegenskap, där måttet är hur man lyckats 
uppfylla beställarens och användarens syfte med produkten. Detta visar sig då 
användaren brukat produkten under en period. Vid skapandet av en användbar produkt 
måste man lära känna användarna, deras mål, uppgifter och användningssammanhang. 
(Ottersten & Berndtsson, 2002) 
 
För att en produkt ska få användaren att känna tillfredställelse måste den fungera som 
denne förväntar sig. Ett system som ska göra arbetet effektivt måste även upplevas som 
effektivt av användaren.  Man kan även mäta användbarhet genom att sätta upp mätbara 
mål vilka man löpande kontrollerar att man arbetar mot. Hur användbart ett webbsystem 
är kan man utvärdera med hjälp av till exempel användartester. Vid dessa tester tittar 
man bland annat på hur lång tid det tar för användaren att utföra uppgiften och om det 
vid nästa tillfälle går snabbare att lösa samma uppgift. Det vill säga om programmet är 
lätt att komma ihåg och hur effektivt det är. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 
 
Användbarhet kan, enligt ISO 9241-11 (1998), beskrivas som: 
"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt." 

 

Webbläsare 
Klient

Server 
T ex IIS

Databas 
T ex MS SQL
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Vi kan se att användbarhet handlar om:  
 

• Ändamålsenlighet - kan användarna uppnå det de behöver genom att använda 
produkten?  

• Effektivitet - vilken är resursåtgången?  
• Tillfredsställelse - vad tycker de om sin interaktion med produkten?  
 

Men dessa faktorer påverkas av: 
 

• Användarna - vilka använder produkten?  
• Deras mål - stödjer produkten vad användarna vill göra med den?  
• Användningssammanhanget - var och hur används produkten?  

(Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Jakob Nielsen (1993) definierar användbarhet (usability) som summan av följande 
faktorer:  
 

• Lätt att lära (learnability): Så att användaren snabbt kommer igång med 
arbetet. 

 
• Effektivt att använda (efficiency of use): När användaren har lärt sig systemet 

måste det vara effektivt att arbeta med. 
 

• Lätt att komma ihåg (memorability): Det måste gå att återkomma till systemet 
efter en tids frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar. 

 
• Få och icke-katastrofala fel (few and noncatastrophic errors): Användarna 

skall kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel måste det gå att 
komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

 
• Subjektivt tilltalande (subjective satisfaction): Det skall kännas ’angenämt’ 

att använda systemet. Man skall känna att det är tilltalande att jobba med 
systemet, helt enkelt tycka om det. 
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3. Metod 

3.1 Metodbakgrund 
För att konstruera ett gränssnitt med god användbarhet har metoden Usability 
Engineering använts. Med hjälp av denna process kan en produkt testas och utvärderas. 
Nedan presenteras den livscykel som Usability Engineering följer, se tabell 1. 
 

1 Användarbeskrivning (Know the user) 

2 Lära känna uppgiften (Know the task) 

3 Kravinsamling (User requirements capture) 

4 Användbarhetsmål (Setting usability goals) 

5 Designprocess (Design process) 

6 Tillämpa riktlinjer och tumregler (Apply guidelines, heuristics) 

7 Prototypframställning (Prototyping) 

8 Utvärdera med användare (Evaluation with users) 

9 Ny design och ny utvärdering (Redesign and evaluate with users) 

10 Utvärdera med användare (Evaluate with users) 

 
Tabell 1. Usability Engineering-livscykel (Faulkner, 2000) 

3.1.1 Användarbeskrivning 
Då man utvecklar en produkt med hjälp av användarinflytande måste man lära känna 
och förstå användaren. Designern behöver veta vilka personer som kommer att använda 
sig av systemet. Detta görs genom att ta reda på deras kunskapsnivå och erfarenhet, men 
även genom att ta reda på hur de arbetar samt i vilken miljö de utför sitt arbete. För att 
få reda på dessa uppgifter kan man använda sig av lite olika metoder som till exempel: 
intervjuer, enkäter, iakttagelser, fokusgrupper samt framtidsseminarium. Med hjälp av 
dessa metoder kan man se likheter och skillnader hos användarna. Denna analys kan 
sedan leda fram till en användarprofil men även underlag för en kravspecifikation. 
(Faulkner, 2000) 
 
Wibeck (2000) beskriver fokusgrupper på följande sätt: ”Fokusgrupper är en 
forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms 
av forskaren.”  
 
Fokusgrupper kan liknas vid en gruppintervju och kan användas för att analysera vad 
användarna behöver och vill ha. En fokusgrupp bör bestå av sex till nio användare som 
diskuterar de karaktäristiska dragen av gränssnittet en begränsad tid, oftast runt två 
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timmar. Detta kan utföras genom att gå igenom prototypens alla steg med hjälp av 
scenarier. Stegen som användarna utför diskuteras för att få fram bästa lösningen 
samtidigt som det som sägs dokumenteras. Gruppen har en ledare som ser till att 
diskussionen håller sig inom ämnet och byter inriktning då det behövs. (Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 
Fokusgrupper ger ofta många spontana reaktioner, idéer, infallsvinklar och 
diskussioner. För att det ska vara effektivt måste alla vara delaktiga och ge sina åsikter. 
Om fokusgruppen genomförs konstruktivt är den effektiv och kan vara ett bra verktyg 
vid framtagningen av en webbsida. Dock bör man även använda andra metoder och inte 
bara fokusgrupper som den enda källan att ta fram fakta ifrån. (Gulliksen & Göransson, 
2002) 
 
Man kan också tala om begreppet målgrupp för att beteckna grupper av användare som 
har liknande förväntningar och syften med produkten. Syftet med att göra en 
målgruppsanalys är att få fram självklara, reella och sammanhangsberoende krav från 
potentiella användare. Målgruppsanalysen görs även för att säkerhetsställa att 
utvecklingen av projektet är basad på verkliga fakta. Nackdelen med att inte göra en 
målgruppsanalys är att kraven man får in från de enskilda användarna blir många och att 
de ofta står i konflikt med varandra. (Sundström, 2005) 
 
Har man gjort en ordentlig målgruppsanalys är det lättare att fokusera 
utvecklingsarbetet på produktens viktiga egenskaper och undvika funktioner som det 
inte finns någon efterfrågan på. Man sparar tid och därmed pengar på att slippa 
diskussioner om vad användarna vill ha. (Sundström, 2005) 
 
Målgruppsanalysen bör göras i ett tidigt skede av projektet. Om beställaren har förberett 
med en kravspecifikation når man bäst effekt eftersom man då i målgruppsanalysen kan 
ta reda på hur arbete och rutiner går till i dagsläget. (Sundström, 2005) 
 
Det finns ett antal frågor att ställa för att kunna beskriva vilka användarna är. Exempel 
på sådana frågor är tagna ur Användbarhet i praktiken (Sundström, 2005). 
 

• Kunskap – Skiljer sig målgruppernas kunskap om produkten, ämnesområde, 
språk, plattform åt? 

 
• Erfarenhet – Finns erfarenhet av liknande arbete och produkter? Skiljer detta sig 

mellan olika målgrupper? 
 

• Uppgifter – Vilka uppgifter ska produkten stödja? Finns skillnader? Utförs vissa 
uppgifter främst av vissa målgrupper? 
 

• Användningsfrekvens – Finns skillnader i hur ofta produkten används? Finns 
skillnad i hur ofta vissa delar används? 
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• Ålder – Vilka åldersgrupper kommer att använda produkten? Var återfinns de 
flesta av användarna? 
 

• Kön – Är något kön överrepresenterat?  
 

• Värderingar – Vad skulle få målgruppen att föredra denna produkt framför 
andra? 
 

• Kultur – Finns kulturella skillnader? 
 

• Mål – Vilket syfte har produkten och vad vill målgruppen uppnå med att 
använda den?  
 

• Miljö – I vilken fysisk miljö ska produkten användas? Är det bullrigt? Finns 
solljus? Kör användaren bil samtidigt?  

3.1.2 Lära känna uppgiften 
Vilka behov och mål har användarna, vad ska systemet kunna utföra? I Faulkner (2000) 
finns ett antal frågeställningar som är till hjälp för att lära känna uppgiften, ett urval av 
dessa presenteras nedan: 
 

• Hur ofta utförs uppgiften och när? 

• Är uppgiften beroende av någon annan uppgift? 

• Vilken information behövs? 

• Är informationen alltid tillgänglig? 

• Vilka fel kan uppstå? 

• Vem eller vad initierar uppgiften? 

3.1.3 Användbarhetsmål 
Det är viktigt att definiera någon form av mål för användbarhet. Välpreciserade 
användbarhetsmål gör det möjligt att vägleda designen av system och dessutom mäta 
användbarhet. Det vill säga man kan mäta hur väl arbetet har lyckats och man har ett 
konkret mål i användargränssnittsdesignen. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Användbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Kvalitativa mål är generella, 
icke-kvantifierade mål som vägleder designutformningen. Ett kvalitativt mål kan vara: 
”Det ska vara enkelt att lära sig systemet.” Kvantitativa mål är objektiva, mätbara och 
kan delas in i absoluta/relativa och utförande/föredragna/tillfredsställande mål. Ett 
kvantitativt mål skulle kunna vara: ”Att söka en person ska ta max 20 sek.” (Gulliksen 
& Göransson, 2002) 
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När man specificerar mätbar användbarhet så behövs följande information (Gulliksen & 
Göransson, 2002): 
 

• En beskrivning av användarens mål och intentioner 

• En beskrivning av användningssammanhanget, inbegripet användarna, 
uppgifterna, utrustningen och miljöerna. 

• Målen eller faktiska värden för ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse i det avsedda användningssammanhanget. 

3.1.4 Designprocess 
Då målen är satta påbörjas designen av systemet. Även om man följt de råd som finns 
för att lära känna användaren så har man inte fullständig kunskap om denne.  Designern 
kan inte sätta sig in i användarens situation och själv svara på frågorna som kommer 
upp angående designen. Det är därför bra att använda sig av deltagande design, vilket 
innebär att användaren finns med och kan påverka genom hela designfasen. Användaren 
får även komma med idéer och förslag på förbättringar under framtagningen av 
prototypen. (Nielsen, 1993) 

3.1.5 Tillämpa riktlinjer och tumregler 
Nedan följer ett antal punkter som enligt Sundström (2005) kan ligga till grund för god 
användbarhet vid design av webbformulär: 
 

• Ge klara instruktioner 
För att ge en tydlig instruktion till användaren kan det räcka med en beskrivande 
etikett ovanför eller bredvid ett formulärelement. 

 
• Identifiera nödvändiga fält 

Obligatoriska fält ska markeras tydligt då det kan vara mycket irriterande om 
man godkänt ett formulär och får det återsänt för att man glömt att fylla i något. 
Denna markering kan göras med exempelvis en asterisk. Denna asterisk 
förklaras lämpligtvis högst upp på sidan. 

 
• Hjälp användaren att skriva in data 

Genom att hjälpa användaren med ifyllandet av formuläret gör man det mer 
felsäkert. Detta kan göras genom att undvika textfält och istället förse 
användaren med val i form av droplistor, rullistor och valboxar (se bilaga 12 för 
närmare förklaring). 

 
• Validera 

Även om man designar ett formulär med tydliga etiketter och instruktioner så är 
det långt ifrån alla som kommer att fylla i nödvändig information. Då kan man 
med ett validerings-script upptäcka/komma åt den information som saknas eller 
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som har ett felaktigt format. Detta sker innan formuläret sparar ner information 
till en databas. Här kan ett JavaScript (se teoriavsnitt JavaScript, sidan 4) 
användas för att utföra en sådan validering. 

 
• Skapa meningsfulla felmeddelanden 

När systemet upptäcker ett fel, till exempel vid en validering, så ska 
felmeddelandet vara värdefullt för användaren. Meddelandet ska tala om vilket 
fält som är fel ifyllt eller saknar information. Dessutom ska meddelandet tala om 
hur problemet ska lösas.  

 
Formulär är bland det mest interaktiva som finns på webben och kan samla in uppgifter 
från användaren. Nedan följer en genomgång av några kontroller som kan användas för 
detta. (Sundström, 2005) 
 
Radioknappar används när det är en lista med två eller flera val men där det är exakt ett 
val ska göras. Radioknappar hänger ihop i grupper och ett alternativ i gruppen bör vara 
förvald. Layouten ska vara så pass uppenbar att man ser vilka radioknappar som hänger 
samman. Enligt Sundström (2005) blir radioknappar tydligare om de sitter över 
varandra än när de läggs horisontellt. (Se bilaga 12 angående radioknapp.) 
  
Valboxar eller om man vill kalla dem rullistor kan också infogas i formulär. Dessa 
används när det finns en lista av val och användaren kan göra flera olika val. Det 
förvalda alternativet i en valbox är det enda som syns. För att välja ett annat alternativ 
tar man hjälp av mus eller tangentbord. Om man väljer att inte ha något förvalt i 
valboxen så kan den istället inledas med en instruerande text. Enligt Sundström (2005) 
skall man undvika långa valboxar. Om antalet alternativ är fler än fem så bör man hitta 
ett tema för navigationen. (Sundström, 2005) 
 
Textfält används, precis som det låter, till att skriva in text i. Man bör inte begränsa hur 
mycket text som kan skrivas in. Dessutom bör man anpassa textfältets storlek till det 
förväntade svaret. (Sundström, 2005) 

3.1.6 Prototypframställning 
Prototyping är en teknik där man gradvis tar fram ett system tills det uppnår de mål och 
förväntningar användarna har. Då man arbetar med prototyping får systemutvecklaren 
vara inställd på att ändra layout och funktioner vart efter det kommer fram nya lösningar 
och idéer för att tillgodose användarna. Dessa designbeslut bör dokumenteras för att 
senare slippa lägga tid på redan tagna beslut. Det är viktigt ha en prototyp så tidigt som 
möjligt i utvecklingen för att skapa ett kreativt tänkande hos användarna. (Gulliksen & 
Göransson (2002) 
 
Efter att målen och kraven med systemet är satta börjar man med den konceptuella 
designen, det vill säga användargränssnittet vilket görs tillsammans med användarna. 
Enkla pappersprototyper används till att börja med för att skapa diskussioner. Det är 
lättare att kritisera prototypen om den inte ser allt för välarbetat ut. För att tydliggöra 
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hur prototypen är tänkt att användas, kan enkla scenarier skrivas ned till skisserna. 
(Gulliksen & Göransson (2002) 
 
Metoden prototyping gör det möjligt att finna nya lösningar, krav och svagheter i 
systemet. Det ger även möjlighet att prova prototypens funktionalitet. Resultatet blir ett 
stabilare system. (Gulliksen & Göransson (2002) 
 
Man kan utveckla en prototyp på tre olika sätt enligt Gulliksen & Göransson (2002). 
 

• Vertikalt, man kan visa delar av gränssnittet samt vissa funktioner. 

• Horisontellt, man visar enbart gränssnittet. 

• Scenario, man kan visa en viss del av gränssnittet med en beskrivning på 
användandet av den delen (se figur 2).  

 

 
Figur 2. Tre sätt att utforma en prototyp: vertikalt, horisontellt eller som ett scenario.  

(Gulliksen & Göransson, 2002) 

3.1.7 Utvärdera med användare 
Att testa och utvärdera med verkliga användare är den mest grundläggande metoden. 
Den ger direkt information om hur människor använder datorer och exakt vilka problem 
som uppstår då det verkliga gränssnittet testas. (Nielsen, 1993) 
 
Kognitiv genomgång (cognitive walkthrough) är en utvärderingsmetod som utförs av en 
expert. Metoden går ut på att experten tänker sig in i användarens situation och går 
igenom webbplatsen steg för steg med ett antal frågeställningar angående gränssnittet 
för att upptäcka eventuella fel och brister. För att få fram vilka svårigheter som en 
användare kan ställas inför är det viktigt att experten vet vilken erfarenhet och kunskap 
användaren har. Denna metod är billig och går snabbt att utföra eftersom den inte kräver 
användardeltagande. (Faulkner, 2000) 
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För att använda denna metod krävs det att experten har god kännedom om uppgiften 
och kunna bryta ned den i mindre delar. Experten måste även kunna förutse vad 
användaren kommer att göra samt ha förståelse för användarens kognitiva 
förutsättningar. Det är ingen lätt uppgift och resultatet beror av vad experten kan 
åstadkomma. (Faulkner, 2000) 
 
För att utföra en kognitiv genomgång behövs en användarbeskrivning som bland annat 
innefattar deras erfarenheter och kunskap. Det krävs även en fullständig detaljerad 
beskrivning av prototypen eller systemets funktioner och hur dessa är utformade. 
Slutligen krävs en uppgift som ska utföras och en lista på de funktioner som krävs för 
att utföra den. (Ottersten & Berndtsson, 2002) 
 
Vid utvärderingstekniken Wizard of Oz behövs inte något fungerande system. Denna 
teknik innebär att en expert (”the wizard”) agerar dator antingen genom att styra 
användarens dator eller genom att sköta en pappersprototyp. (Faulkner, 2000) 
 
Gruppgranskning är en utvärderingsteknik som genomförs under en begränsad och kort 
tid. Utvecklarna, användbarhetsexperter och en grupp användare går då igenom 
prototypens alla steg med hjälp av scenarier. Stegen som användarna utför diskuteras 
för att få fram bästa lösningen samtidigt som det som sägs noteras. Gruppgranskning 
ger många infallsvinklar och diskussioner. För att den ska vara effektivt ska alla 
användare vara delaktiga och ha möjlighet att ge sina åsikter. Om gruppgranskning 
genomförs konstruktivt är den effektiv och kan ge bra resultat. (Gulliksen & Göransson, 
2002) 
 
Expertutvärdering är en översyn av ett befintligt eller föreslaget användargränssnitt. En 
eller flera användbarhetsexperter letar fel och problem i systemets samtliga delar. Dessa 
expertutvärderare behöver ha kunskap om det mänskliga systemet men också egna och 
andras erfarenheter från interaktionsdesign.  Problem kan uppstå när experterna saknar 
kännedom om användaren. Det kan även vara så att experterna inte är experter och inte 
hittar de allvarligaste problemen. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Det finns flera uppsättningar tumregler och här följer Jacob Nielsens (1993) exempel: 
 

1. Använd en enkel och naturlig dialog 
2. Använd ett naturligt språk  
3. Minimera användarens minnesbelastning 
4. Enhetlighet 
5. Förse användaren med återkoppling 
6. Förse användaren med klart markerade funktioner 
7. Effektiv användning 
8. Bra felmeddelanden 
9. Förhindra fel 
10. Hjälp och dokumentation 
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Enligt Nielsen (1993) kan man i en expertutvärdering värdera användarproblemen med 
tre faktorer: 
 

• Frekvensen av hur ofta problemet uppstår  

• Effekten av problemet, är det lätt eller svårt för användaren att få bukt med 
problemet?  

• Är det ett ihärdigt problem, går det att undvika problemet när det väl är känt 
eller kommer användaren att stöta på det gång på gång? 

 
Följande skala används sedan för att sammanställa och ranka problemen: 
 

0 = Inget användbarhetsproblem alls. 

1 = Enbart kosmetiskt problem. Behöver bara rättas till om det finns tid över. 

2 = Mindre användbarhetsproblem. Bör få låg prioritet att rättas till. 

3 = Större användbarhetsproblem. Viktigt att fixa till, bör få hög prioritet. 

4 = Användbarhetskatastrof. Nödvändigt att rätta till, högsta prioritet. 

 
Som hjälp vid de olika utvärderingsmetoderna kan man använda scenarios. Scenarios är 
till för att beskriva användandet, till exempel hur en användare löser olika uppgifter i 
systemet och hur detta då uppför sig. Man tar fram ett scenario till varje typ av 
användare som utför en viss arbetsuppgift. För att komplettera scenarierna kan man 
använda skisser det vill säga enkla prototyper som beskriver användargränssnittets 
utseende. I samband med visualiseringen, visningen av prototyper och genomgång av 
scenarier, är det ett bra till fälle att diskutera designen med användarna. På så sätt kan 
man i ett tidigt stadium få återkoppling och förslag som kan utvärderas. (Gulliksen & 
Göransson,2002) 

3.1.8 Ny design och ny utvärdering 
I iterativ utveckling går man igenom samma process flertalet gånger för att nå bästa 
resultat. Genom att arbeta iterativt lär man sig hela tiden nya saker om systemet och ser 
nya lösningar på problem, därmed kommer det färdiga systemet uppfylla krav och 
förväntningar bättre. Då målen och kraven för systemet är nådda kan man avsluta 
iterationen. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Enligt Användarcentrerad systemdesign (Gulliksen & Göransson, 2002) finns tre krav 
för iterativt arbete: 
 

• Identifiering av nödvändiga förändringar. 

• En möjlighet att göra förändringar. 

• En vilja att göra förändringar. 
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Då man påbörjar ett iterativt arbete får man vara inställd på att göra förändringar för att 
kunna se nya lösningar. Systemet växer fram genom att man kontinuerligt mäter mot 
kraven som är uppsatta. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
 
Varje iteration ska innehålla en analys där användarens krav gentemot 
användningssammanhanget tas upp. Därefter ska det finnas tid över för att göra 
förändringar och för framtagning av en ny prototyp. Utvärderingen som görs ska vara 
väl dokumenterad angående prototypens användbarhet. Detta ska resultera i beslut 
angående förändringar av prototypen. (Gulliksen & Göransson, 2002) 
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3.2 Utförande 
Målet var att följa Usability Engineering cykeln men metoden har anpassats till de 
resurser som erbjudits. Ett steg i processen som har förändrats är punkten utvärdera med 
användare. Dessutom har kravinsamlingen plockats bort. 

3.2.1 Användarbeskrivning 
Eftersom det redan fanns ett befintligt papperssystem för reklamationshanteringen så 
var användarna självklara för användaranalyser. De personer som för dagen arbetar med 
nuvarande system är de som imorgon ska använda det nya webbaserade systemet. 
Intervjuer utfördes med dessa användare och det skickades i förväg ut ett antal 
frågeställningar som skulle besvaras. Vid mötet med användarna fick de möjlighet att 
presentera sina arbetsuppgifter och på vilket sätt de kommer i kontakt med dagens 
reklamationssystem. Alla frågor besvarades inte av samtliga vid dessa intervjuer vilket 
gjorde att en ny enkät skickades ut där användarna ombads fylla i uppgifterna på nytt. 
 
Några av de frågor som användarna ombads besvara var utav allmän karaktär såsom: 
ålder, kön, anställningstid på företaget. Dessutom ställdes frågor kring: 
 

• Hur ofta använder du nuvarande system för reklamationshantering? 

• Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete? 

• Har du tidigare erfarenhet av webbaserat reklamationssystem? 

 
Eftersom systemet bestod av två delar men med olika flöden så blev det två 
användargrupper. En grupp för det interna reklamationssystemet och en för det externa. 
Här fanns även ett fåtal personer som skulle komma i kontakt med båda systemen. 
 
I tabell 2 sammanfattas användarbeskrivningen. Av bilaga 1 framgår även 
användningssituation och uppgifter men dessa uppgifter redovisas inte i tabell 2. 
Användarnas åldrar varierar från 25 till 50 år, flertalet är runt 30. Majoriteten av 
användarna är av kvinnligt kön. Användningsfrekvensen av nuvarande system skiftar 
mellan användarna. Tabellen visar att 4 av 9 använder nuvarande system dagligen, 2 av 
9 använder det en gång per vecka, 2 av 9 aldrig och 1 person ibland. Här kan dock 
påpekas att de personer som inte använder nuvarande system har önskemål om att 
använda det framtida systemet. Alla utom 1 person är positivt inställd till ett nytt 
system. Personen som inte uttryckte vare sig positivt eller negativt har i tabellen noteras 
som neutral i sin motivationsfaktor.  
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Användare Ålder Kön Användningsfrekvens 
nuvarande system Motivationsfaktor 

1 31 Kvinna Dagligen Positivt inställd 
2 33 Kvinna Dagligen Positivt inställd 
3 36 Kvinna Dagligen Positivt inställd 
4 ~25 Kvinna Dagligen Positivt inställd 
5 ~50 Man Aldrig Positivt inställd 
6 ~40 Man Ibland Neutral 
7 35 Kvinna 1 gång/vecka Positivt inställd 
8 50 Man 1 gång/vecka Positivt inställd 
9 35 Man Aldrig Positivt inställd 

 Tabell 2. Användarbeskrivning 

 
Alla användarna har datorvana och kunskap i det nuvarande systemet för de delar som 
man är ansvarig för. Av användaranalysen framgick att samtliga var positivt inställda 
till ett nytt webbaserat system. En person hade använt sig av webbaserat 
reklamationssystem tidigare. Några hade studerat befintliga system på andra företag. 
Men de flesta hade ingen erfarenhet av ett webbaserat reklamationssystem sedan 
tidigare. Däremot hade alla tips, önskemål och goda kommentarer om hur ett nytt 
system skulle kunna utformas. Som exempel kan nämnas att man önskade en rapportdel 
för framtagning av statistik. Man ville kunna se vilka personer som varit inblandade i 
flödet av reklamationen. Detta skulle förslagsvis kunna lösas genom en signatur på 
formulärdelen.  

3.2.2 Lära känna uppgiften 
I samband med att intervjuer hölls för att få fram användarbeskrivningar ställdes också 
ett antal frågor som hjälpte till att lära känna uppgiften. Av bilaga 2 framgår vilka frågor 
som ställdes. Exempel på några av de frågor ställdes var: 
 

• Har du tidigare erfarenhet av webbaserat reklamationssystem? 

• Vilka uppgifter tycker du ska det framtida systemet ska stödja? 

• Finns det skillnader i hur ofta nuvarande system används beroende på 
användare? 

• Vad skulle få dig som användare att föredra ett webbaserat system? 

• Finns det några onödiga moment i nuvarande system? 

 
Som en förberedelse och underlag vid intervjuerna togs ett dokument fram (se bilaga 3). 
Detta dokument fick vara en grund för hur intervjuerna skulle utformas och gav en 
påminnelse om vilka punkter och frågor som skulle tas upp  
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3.2.3 Användbarhetsmål 
Vitamex utformade ett projektdirektiv för ”webbaserat system för effektiv registrering 
och hantering av reklamationer”. I detta direktiv fanns ett antal krav formulerade (se 
bilaga 11). Kraven utgjordes av följande punkter: 
 

• Utredning över dagens flöde idag för reklamationshantering 

• Innehåll i menyer och struktur för flöde, utseende för screens, designstudie 

• Genomförande av programmeringsfas 

• Validering av system 

• Sammanställning av dokumentation 

• Implementering av system 

• Överlämnande av system 

 
Dessa krav tydliggjordes vid de första användarträffarna och har dessutom justerats och 
förfinats under arbetets gång. För varje användarträff har kraven dokumenteras och 
återfinns i bilaga 8. 
 
Efter intervjuer med användarna och utvärdering av enkäten utformades följande 
användbarhetsmål: 
 

• Webbsystemet ska vara lättnavigerat och utan komplicerade funktioner. 
 
Utifrån det projektdirektiv som tagits fram av Vitamex stod det också klart vilka 
ytterligare användbarhetsmål som fanns att jobba mot. Dessa var: 
 

• Effektiv registrering och hantering av reklamationer 

• Kontroll och tydlighet i reklamationshanteringen 

• Det ska vara lätt att lära sig systemet 

3.2.4 Designprocess 
Det första designförslaget (se bilaga 5) ritades för hand och utgjorde en pappersskiss. 
Det andra förslaget omarbetades utifrån användarnas önskemål och togs fram som 
statiska HTML-sidor. Grunddesignen var därmed klar och processen med 
designframtagning av den första riktiga prototypen av reklamationssystemet togs fram. 
Den kom att utgöra den tredje och sista prototypen. 
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3.2.5 Prototypframställning 
Tre prototyper framställdes för vardera intern och extern reklamationshantering.  
Den första prototypen utformades som handgjorda skisser (se figur 3 och bilaga 5).  
Den andra prototypen designades som statiska HTML-sidor (se figur 4 och bilaga 5). 
Båda prototyperna visades upp på mötena med respektive fokusgrupp. 
 

 
 

 

 

 
 
 

Figur 3.  Del av första prototyp - Intern  Figur 4.  Del av andra prototyp - Intern 
 

3.2.6 Utvärdera med användare 
För att få en bild av de tänkta användarna och deras kunskaper valde vi att genomföra 
en användaranalys. Vid framtagningen av användaranalysen användes intervjuer, studie 
av nuvarande arbetssätt samt en enkätundersökning. Innan vi begav oss ut på intervju 
skickades ett frågeformulär ut så att användarna i lugn och ro kunde tänka igenom sina 
svar. I detta formulär informerade vi även om att all information kommer att behandlas 
konfidentiellt och att användarna när som helst kan avsluta intervjun. För att användarna 
skulle ha möjlighet att kontakta oss för frågor kring formuläret skrev vi även dit våra 
telefonnummer och mailadresser.  
 
Vid första mötet träffade vi några användare ensamma och några i grupp. Användarna 
fick gå igenom sina arbetsuppgifter och berätta lite om sin delaktighet i flödet. Sedan 
diskuterades frågorna som vi sänt ut. Vissa gav tillbaka ett ifyllt formulär andra inte. 
Gemensamt för alla användare var att de hade stora förhoppningar om det nya systemet 
och alla var positivt inställda. Denna studie kunde eventuellt ha gjorts bättre om vi 
begärt mer tid till användarmötena och en chans att träffa alla användarna en och en. 
 
Vi gick noggrant igenom flödet för det webbaserade reklamationssystemet och justerade 
det ett antal gånger för att sedan lägga det till grund för den slutliga prototypen. Detta 
var en viktig del för att kunna bygga upp en prototyp och därigenom undvika problem 
längre fram i designprocessen. Systemet bygger på att formuläret följer flödet och att de 
personer som är iblandade får ta del av rätt uppgifter.  
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Eftersom systemet är uppdelat i intern och extern reklamation blev det två 
fokusgrupper. Vid första mötet med fokusgrupperna visades den skissade prototypen 
upp. För att tydliggöra flödet för formuläret målades ett scenario upp (se bilaga 5). Detta 
utgjorde en grund för vidare diskussioner kring prototypen och gav följande resultat. 
 
Med hjälp av användbarhetsmål, flödesschema och det gamla systemet som grund 
inleddes en iterativ designprocess av gränssnitten. Med hjälp av fokusgrupper 
utvärderades designförslagen. Processen gick till så att vi mellan mötena med 
fokusgrupperna tog fram prototyper som senare skulle diskuteras med grupperna. Dessa 
prototyper utgjorde ett bra underlag för diskussionerna eftersom de tänkta användarna 
fick en konkret bild av vad produkten kunde göra för dem. Genom dessa kunde de 
lättare känna vad de vill ändra och lägga till. 
 
Vid framtagningen av prototyperna användes kognitiv genomgång. Användarna fick 
tillsammans med systemutvecklarna gå igenom prototypen steg för steg för att se om det 
fanns saker som behövde ändras eller förbättras. För att göra det hela så 
verklighetstroget som möjligt användes ett scenario. Detta scenario guidade användarna 
genom systemet och de uppgifter som skulle utföras. Det var endast prototypen för det 
interna reklamationssystemet som presenterades med scenario. Det beror på att flödet 
för detta system kan ta många vägar medan det externa systemet endast kan ta en väg. 
 
Första frågan som kom upp var om det skulle finnas möjlighet att kunna välja både 
kassation och reklamation. Användare 7 och 9 hade lång diskussion kring detta ämne, 
man enades om att det var mer lämpligt att endast ett val var möjligt.  Detta ledde fram 
till en förändring av kryssrutor till radioknappar för val av kassation och reklamation.  
 
Vid diskussionen uppkom även en fråga huruvida flödet skulle kunna ta en annan väg 
än vad det gör i nuvarande system. Som exempel kan nämnas att andra än användare 7 
kan avsluta ett ärende. Detta kom så småningom att förändra bilden av flödet för den 
interna reklamationshanteringen (se figur 5 och 6 på nästa sida). 
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Figur 5.  Flödesschema- första prototyp 
 

 
 
 
 

 
 
Figur 6.  Flödesschema- andra prototyp 
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Vid mötet med den externa fokusgruppen framkom bland annat följande: 
Användare 2, 3 och 4 vill att fälten för produktionsinformation ska ligga före fältet 
beskrivningen av reklamationen. Detta för att det ska följa flödet för kundtjänsts 
frågeställningar gentemot kunden. I det nya systemet är det tänkt att ett 
automatgenererat registreringsdatum ska bli synligt då användaren loggar in. Användare 
1 påpekar att därmed behövs inte fältet för mottagningsdatum längre. Ändringar i fälten 
för kunduppgifter och tillägg av fält för uppgifter om ersättning är några exempel på 
diskussionsämnen. Exempel på ändringar är att i adressfälten tillkom c/o adress och nya 
fält för ersättningssumma och ersättningsdatum. Detta utgör förändringar till  
prototyp två vilket ses av figur 7 och 8. 
 
 

   
 
 
            
Något som diskuterades vid båda fokusgruppmötena var huruvida man skulle kunna se 
status på reklamationerna. Vissa användare hade gjort studiebesök för att titta på 
befintliga reklamationssystem och kunde därigenom berätta om funktioner som man 
tyckte var bra. Man önskade till exempel färgmarkeringar för att visa status på ärenden. 
Det vill säga en färg för inkomna, en annan för pågående och en tredje för avslutade. 
Gemensamt för de båda fokusgrupperna var att alla användare deltog aktivt i 
diskussionerna. 
 
Mellan prototyputvärderingarna med användarna gjordes ingen dokumenterad rankning 
av ändringar och problem som framkom. De diskuterades dock och en muntlig 
prioritering gjordes. 

Figur 7.  Del av första prototyp – Extern Figur 8.  Del av andra prototyp - Extern 
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3.2.7 Ny design och nyutvärdering 
Vid andra mötet visades en pappersprototyp upp som designats med hjälp av HTML. 
Detta skulle då kunna utgöra en grund inför det programmeringsarbete som detta arbete 
stod inför. Genomgången av andra prototypen med fokusgrupperna gick till på samma 
sätt som den första. 
 
På den interna reklamationen behövdes ärendenummer och reklamationsdatum införas, 
vilket inte finns på det befintliga systemet. Detta behövdes för att skapa ett unikt 
identifikationsnummer som skulle vara sökbart i databasen. Det bestämdes även att alla 
fält ska vara obligatoriska. Man ville genom detta säkerställa att användaren tagit 
ställning till alla uppgifter. En annan frågeställning som kom upp var huruvida man 
skulle kunna se alla pågående ärenden eller enbart sina egna. Vad gäller avslutade 
ärenden kom man överens om dessa skulle hamna i en egen lista. Denna del skulle då 
kunna ligga under fliken rapporter.  
 
Även denna utvärdering ledde till en förändring av flödesschemat (se figur 9 nedan och 
figur 10 på nästa sida). Bland annat kom användarna fram till att det inte behövdes vara 
specificerat var utredningen görs.  Flödet tar samma väg oavsett vem som gör 
utredningen. Rubriken för denna del ändrade därmed namn till utredning. 
 
 

 
   

Figur 9. Flödesschema – prototyp 2 
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  Figur 10. Flödesschema – prototyp 3 
 
Vid andra mötet med den externa fokusgruppen framkom bland annat följande: 
En utskriftsfunktion av kundsvaret önskas av användare 1 med möjlighet att plocka upp 
kunduppgifterna från databasen. Detta skulle gärna vara utformat enligt den mall 
Vitamex har för brevutskick. Andra synpunkter var att flera ska kunna arbeta samtidigt i 
systemet men där endast en person åt gången kommer åt ett visst reklamationsnummer. 
Man ville även ha utskriftsfunktion på vissa uppgifter och en fråga om snabbsökning av 
produktnummer kom upp.  
 
Att kunna dokumentera andra typer av ärenden än reklamationer var också något som 
var önskvärt från användare 11. Det kan röra sig om frågor och synpunkter som kunden 
har och som kan vara värdefullt för Vitamex att bevara. Denna uppgift skulle kunna 
användas om man önskar statistisk över hur många kunder som har haft åsikter om en 
viss produkt.  På nästa sida visas de förändringar som utfördes från prototyp 2 till 3 (se 
även bilaga 6). 
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I den externa delen ville man kunna avsluta flödet vid ett tidigare stadium än vad som 
tidigare bestämts. Det kunde genomföras eftersom det inte krävs någon utredning av 
frågor och synpunkter i denna del. 
 
Fokusgrupperna var nöjda med de färgval som gjorts och tyckte att prototyperna följde 
flödet på ett logiskt sätt. Ett annat förslag var en förändring av signera-knappen. Den 
skulle innehålla en pil för att därigenom visa att det var en pågående process. Vid sista 
instans skulle knappen inte längre ha denna pil och visar därmed att man är i slutet av 
denna process.  Detta förslag anammades glatt och infördes på den sista prototypen. 
 
Inför utformning av prototyp 3 omhändertogs alla önskemål men med olika prioritering. 
Även de delar som gör formuläret interaktivt påbörjades tankemässigt. Det var 
nödvändigt att påbörja detta arbete då det gav oss möjlighet att svara på huruvida 
användarnas önskemål var genomförbara.  

3.2.8 Sista utvärdering  
Vid tredje mötet hade ändringar införts på de statiska HTML-sidorna och dessa visades 
upp. Genomgången av tredje prototypen med fokusgrupperna gick även den till på 
samma sätt som vid tidigare möten. 
 
Då möte hölls med den interna fokusgruppen framkom önskemål om att kunna bifoga 
filer då formuläret skickas vidare i flödet. En fråga som ställdes av användare 11 var om 
det går att ordna en maillista som uppdateras per automatik en gång per vecka. Ibland 
tar det några dagar att utreda ärendet och då önskar man kunna behålla samma status 

Figur 11.  Del av andra prototyp – Extern                    Figur 12.  Del av tredje prototyp - Extern 
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under tiden. Kan man ordna det med hjälp av någon funktion undrar användare 8. 
Ytterligare förslag var möjlighet till förändringar av de interaktiva fälten. 
 
Vid mötet med den externa fokusgruppen kom det upp önskemål från användare 11 om 
att begränsa innehållet i produktlistan genom klustring gentemot återförsäljare och 
produktgrupp. Men då fanns problemet om hur uppdateringen av dessa listor skulle ske. 
Finns det möjlighet att koppla upp mot JDE-listan (vilken är Vitamex databas 
innehållande alla produkter). Användare 2, 3 och 4 hade på förslag att det skulle finnas 
snabbkommandon för radioknapparna. Detta skulle då kunna erbjuda bättre flyt i 
arbetet. 
 
Efter genomgången av tredje prototypen bestämdes ytterligare ett kortare möte för att 
visa upp förändringarna och kunna diskutera om nya idéer eller problem framkommit.  
När den sista prototypen var framtagen gjordes en expertutvärdering på det externa 
systemet. Grunden till utvärderingen utgjordes av Jacob Nielsens tumregler (se bilaga 
7). 

3.2.9 Uppbyggnad av formulär 
Naturliga uppdelningar mellan de olika grupperna och fälten i formuläret skapades med 
hjälp av luft. För att det skulle bli extra tydligt skapades även rubriker som avgränsning. 
Då det är viktigt med en enkel navigering i formuläret skapades en menylist som finns 
med på samma plats i alla delar. Knapparna placerades på samma ställe och såg 
likadana ut över allt genom hela systemet. 
 
Genom att använda CSS-mallar (se teoriavsnitt 2.2 CSS, sidan 3) kunde de förändringar 
av rubriker, brödtext och knappar enkelt justeras. Ändringen utförs i mallen och slår 
igenom på alla de sidor som är kopplade mot mallen.  

Databasen 
För att kunna spara ner den information som formuläret ska ta emot, skapades en 
databas. Den skulle innehålla tre tabeller: anvandare, eRek och biverkn (se bilaga 9). 
Tabellernas innehåll utformades efter fälten i reklamationsformuläret. Nedan följer en 
kort beskrivning av tabellernas innehåll. Önskas mer detaljerad information så kan 
bilaga 9 vara till hjälp. 
 

• Tabellen anvandare är en tabell som lagrar information om användarna. Här 
finns uppgift om användarnamn och lösenord vilket krävs för att logga in i 
reklamationssystemet. Det finns även uppgift om huruvida man är administratör 
för inloggningssidan men även administrationsrättigheter för produkter.  

 
• Tabellen eRek är en stor tabell som skapats för att spara all den information som 

kommer från formuläret.  
 

• Tabellen biverkn är en mindre tabell för den information som rör biverkningar. 
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Inloggningssida 
Första sidan för reklamationssystemet är en inloggningssida. Här möts användaren av 
inloggningsfält där man fyller i användarnamn och lösenord. Dessutom gör man här ett 
val för vilken del av systemet som man önskar åtkomst till, extern eller intern. 
 
För att bevara data på servern utan att behöva skicka med värden i variabler mellan alla 
delar i systemet använde vi oss av sessioner (php-funktion). Om användarnamn och 
lösenord stämmer sätts en sessionsvariabel vid namn user (Se bilaga 10). Nu är 
användaren inloggad och denna sessionsvaribel används i hela systemet som en säkerhet 
för obehörig insyn. 
Samtidigt med inloggningsvariabeln skapas också två andra variabler. Den ena är 
förnamnet och den andra är inloggningsdatum. Namnet och inloggningsdatumet 
används på välkomstsidan men dessa variabler kan även användas för signering av 
formuläret.  

Välkomstsida 
Väl inne på välkomstsidan finns ett antal möjliga val för användaren att göra från en 
menylist. Valen som finns är: Nytt ärende, Pågående ärenden, Rapporter, 
Administration och Logga ut. Denna menylist är synlig på alla sidor i 
reklamationssystemet för att underlätta navigeringen. 
 
Nytt ärende är den sida där användaren går in på för att initiera ett nytt ärende. 
Pågående ärenden är sidan som kan väljas för att se alla pågående ärenden. 
Rapporter är tänkt att fungera för framtagning av statistik av avslutade ärenden. 
Administration är den sida där man väljer huruvida man vill administrera användare 
eller produkter. Denna sida är behörighetsstyrd vilket innebär att om användaren inte 
har administrationsrättigheter så möts denne av ett meddelande om att behörighet 
saknas.  

Reklamationsformuläret 
Reklamationsformuläret (för extern hantering) består av tre delar och följer det flöde 
som finns visat på bilaga 4. Den första delen är initieringen där man anger om det rör 
sig om en reklamation, en fråga eller ett påpekande. Därefter läggs uppgifter angående 
produkt och kund in i de givna fälten. De flesta av fälten är obligatoriska för att 
användaren ska ta ställning och inte ska glömma att fylla i någon uppgift.  
 
Då initieringen är ifylld signerar användaren den delen av reklamationen genom att 
klicka på knappen signera och gå vidare.  Innan uppgifterna sparas ned utförs en 
validering av formuläret. Om någon uppgift saknas så kommer ett pop-up-fönster fram 
som talar om vad som saknas. Denna validering har lagts till genom ett Java Script (se 
teoriavsnitt 2.3). 
 
När ärendet signerats sparas alla uppgifter ned i databasen och i och med detta genereras 
ett reklamationsnummer. Detta nummer och en kort beskrivning av reklamationen går i 
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väg i ett mail till nästa användare som ska utreda, samtidigt som dessa uppgifter även 
hamnar i listan för pågående ärenden. Då utredaren öppnar upp reklamationen hämtas 
de tidigare nedsparade uppgifterna upp ur databasen och läggs som en information 
överst i utredningsdelen.  
 
Nästa del i flödet är att utredningen ska fyllas i. Här har utredaren en möjlighet att 
använda sig av en mailfunktion där denne kan skicka reklamationsbeskrivningen av 
ärendet vidare. Det kan behövas i de fall utredaren inte kan bedöma ärendet på egen 
hand.  
 
Om utredning ej kan göras omedelbart finns en möjlighet att hålla ärendet pågående. 
Information sparas ned till databasen genom att man använder knappen under 
utredning. I annat fall fungerar det som i förgående steg, man signerar och skickar 
utredningen vidare till nästa person i ledet. Den nya informationen sparas ned och 
ärendet ligger fortfarande kvar i pågående listan.  
 
I flödets sista del kommer informationen angående reklamationen att visas samt fält där 
användaren ska fylla i kundsvar och eventuell ersättningssumma till kunden. Om svaret 
ska skickas via brev finns en utskriftsfunktion som genererar texten som är inskriven i 
fältet kundsvar. Dessutom placeras kundens namn och adress enligt mall för 
fönsterkuvert på det utskrivna kundsvaret. Då detta är utfört signerar användaren och de 
sista uppgifterna sparas ned i databasen. Då ärendet är avslutat försvinner ärendet från 
listan pågående ärenden och hamnar under menyn rapporter. 
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4. Resultat 
Den slutgiltiga prototypen innehåller viss interaktivitet med många av de önskade 
funktionerna införda. För de delar som saknar interaktivitet finns det väl dokumenterat 
vad användarna önskar. Här finns därmed goda möjligheter att bygga vidare för att få ett 
fullt fungerande system.  
 
Här följer en beskrivning av sista prototypen. Det finns en fungerande inloggningssida 
som kontrollerar användarnamn och lösenord mot en databas (se figur 13 och bilaga 10, 
exempelkod).  
 

 
   
Figur 13. Inloggningssida 

 
 
Därefter skickas användaren till en välkomstsida som har viss interaktivitet såsom 
möjlighet att skapa ett nytt ärende (se figur 14). 
 
 

    
Figur 14. Välkomstsida 
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Formulärdelen (se bilaga 6) kan i nuläget inte spara ned och hämta upp information ur 
databasen. Däremot finns lösningsförslag i form av PHP-kod för dessa delar Det finns 
en statisk sida för administrering av användare och produkter (se figur 15). 
 
 

 
 
Figur 15. Administrationssida 

 
 
Denna sida ska i framtiden underlätta för den administrationsansvarige att lägga till nya 
personer och produkter i databasen. Detta utförs i dagsläget genom SQL-kommandon 
direkt mot databasen. Sidan för pågående ärenden har ett gränssnitt men däremot finns 
ingen funktionalitet implementerad (se figur 16). 
 
 

 
 
Figur 16. Pågående ärenden 
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Då man vill ta sig ur systemet finns en fungerande utloggnings funktion. (se figur 17). 
För ett fullt fungerade system är det också tänkt att det ska finnas möjlighet att ta fram 
rapporter. 
 

 

          
 Figur 17. Utloggningssida 

 
 
 
Resultatet har blivit en prototyp med fokus användbarhet.  Systemet bör uppfattas vara 
lättnavigerat då det inte har några komplicerade funktioner.  Gränssnittet stödjer en 
effektiv registrering och hantering av reklamationer. Dessa uppgifter är dock inte 
vetenskapligt bekräftade då användartester inte utförts.



 Veronica Sandin Wärn och Cecilia Christiansen 2006-09-08 
 

 Webbaserat system för effektiv registrering och hantering av reklamationer  32 

5. Diskussion 
 
I denna del följer en diskussion kring den metod som vi använt för att nå användbarhet i 
det webbaserade reklamationssystemet. Därefter följer ett resonemang kring det resultat 
som vi nådde fram till. Här tar vi även upp sådant som skulle kunna ha gjorts 
annorlunda. Till sist finns en avslutade diskussion kring framtida förbättringar av 
systemet.  

5.1 Metod 
Metoden som vi planerat att använda för att skapa användbarhet för 
reklamationssystemet var Usability Engineering. Då Vitamex endast kunde erbjuda oss 
begränsat med tid för användarträffar så utarbetade vi en modifierad modell.  
 
Användbarhet är en viktig del i utvecklingsarbetet och som borde ha fått utgöra större 
del än vad som gjorts i detta arbete. Som exempel kan nämnas att expertutvärdering 
mellan utvärderingarna inte har följt vedertagen modell. Vi valde istället göra en 
muntlig prioritering för de punkter som kom upp vid mötena med användarna.  
 
Första prototypen togs fram utifrån de fakta vi fått om systemet vid de första 
användarmötena. Det var två enkla pappersprototyper som var skissade för hand. Valet 
att skissa för hand gjordes för att användarna skulle våga komma med förslag till 
förändringar.  
 
Grundidén var att ha en kognitiv genomgång med användarna en och en, men detta 
kunde inte genomföras då vi inte fick den tid med användarna som krävs. Vitamex ville 
istället ha möten där användarna för respektive del av systemet kunde samlas. Vi gjorde 
där valet att ändra vår planering och tillmötesgå Vitmex och därmed skapade 
fokusgrupperna. 
 
Genom fokusgrupperna sammanfördes användarna för diskussion kring framtagen 
prototyp.  Vid dessa möten har ett scenario målats upp och tillsammans med 
utvärderingstekniken Wizard of Oz har prototyperna gåtts igenom steg för steg. Åsikter 
och problem som kommit fram har under hela genomgången noterats av oss. Metoden 
erbjöd en mängd fördelar eftersom den gav ett brett perspektiv på de krav och frågor 
som skulle lösas. Något som var mycket positivt vid mötena var att alla deltog aktivt 
och diskuterade mycket och gärna. Alla bidrog med lösningar och idéer till det nya 
systemet. Det var ingen som höll tillbaka sina åsikter och resultatet av det hela var att 
det kom fram förslag som alla var eniga kring istället för en flera motsägande förslag. 
 
Fokusgruppsmöten har varit givande så till vida att de fastställde vad användarna ville 
ha och behövde. Mötena testade om idén med att bygga upp ett webbaserat 
reklamationssystem var meningsfullt och om förslaget var tillräckligt attraktivt. 
Egentligen är fokusgrupper något som används innan man påbörjar designarbetet för att 
få fram vad användarna behöver i det nya systemet. Trots detta har vi valt att använda 
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denna metod även när vi skulle utvärdera de framtagna prototyperna. Men vi inser att 
fokusgruppsmöten inte talar om huruvida användarna verkligen kan använda systemet, 
det kan endast användartester göra. Men för att reducera antalet fel i systemet gav vi oss 
på en expertutvärdering av den sista prototypen.  
 
I formulärets uppbyggnad finns det kontroller och fält som hör samman. Dessa har 
grupperats och fått en etikett som berättar deras gemensamma namn. Detta gör att 
kontrollerna får ett sammanhang och användaren kan fundera över en aspekt i taget. 
Genom att använda luft eller linjer blir formulärets struktur uppenbar. För att inte ögat 
ska luras att se grupperingar där sådana inte finns har vi använt samma avstånd mellan 
kontrollerna inom en grupp. 
 
För att navigera sig inom formuläret har vi använt oss utav en global meny som har en 
framträdande position, högst upp på sidan. Den innehåller formulärets 
huvudavdelningar och finns med på i stort sett alla sidor. Detta ger användaren en god 
navigation och intryck av en enhetlig struktur genom hela systemet. 

5.2 Resultat 
Resultatet som uppnåtts är en prototyp med viss interaktion. Däremot beslutade vi oss 
för att först och främst satsa på ett av systemen då den interaktiva delen skulle införas. 
Då skulle det bli enklare att införa delar av dessa funktioner i nästa system. Vi valde den 
externa reklamationshanteringen eftersom den har ett tydligare och kortare flöde än det 
interna systemet. 
 
Resultatet av detta har blivit att finns en fungerande inloggningssida som kontrollerar 
användarnamn och lösenord mot en databas. Därefter skickas användaren till en 
välkomstsida som har viss interaktivitet såsom möjlighet att skapa ett nytt ärende.  
Det finns en statisk sida för administrering av användare och produkter. Denna sida ska 
i framtiden underlätta för den administrationsansvarige att lägga till nya personer och 
produkter i databasen. Detta utförs i dagsläget genom SQL-kommandon direkt mot 
databasen. 
 
Sidan för pågående ärenden har ett gränssnitt men däremot finns ingen funktionalitet 
implementerad. Då man vill ta sig ur systemet finns en fungerande utloggnings 
funktion. För ett fullt fungerade system är det också tänkt att det ska finnas möjlighet att 
ta fram rapporter. 
 
När vi sett resultatet av fokusgrupperna är vi nöjda med det. Det var ett bra sätt att 
diskutera fram gemensamma beslut där alla hade möjlighet att påverka. Vi är dock 
medvetna att fokusgrupper inte är en säker metod och att det kan ha uppstått en felkälla 
här.  
 
Fokusgruppsmötena började med att vi med hjälp av ett scenario gick igenom flödet 
från början till slut. Användarna var med och gav kommentarer, ställde frågor och 
diskuterade vart efter det behövdes. Vissa diskussioner blev intensivare än andra men 
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hela tiden togs det gemensamma beslut vilket vi inte kunnat få om vi träffat användarna 
en och en. Det fanns brister i det nuvarande flödet som uppdagades och kunde justeras. 
Återigen har vi fått erfara hur viktigt det är med en noggrann förstudie innan 
gränssnittet utformas.  
 
Då kognitiv genomgång inte användes som utvärderingsmetod är det möjligt att det 
finns brister i systemet som inte upptäckts. Däremot har användarna på egen hand 
provat att fylla i en statisk sida under en reklamation. Genom detta test kunde de 
undersöka om formuläret följer flödet på det sätt som önskas. Det framkom vid denna 
test att allt flöt på bra men man hade önskemål om snabbkommandon för radioknappar.  
 
På den sista prototypen utfördes en expertutvärdering.  Den gav information om 
funktioner som finns kvar att införa i systemet. För att undvika att användaren sparar 
ner felaktig information i databasen bör denne ges möjlighet att en sista gång 
kontrollera sina uppgifter. Denna funktion finns ännu inte. Det finns ett irriterande 
moment i dagsläget vid valideringen av formuläret. Om användaren missat att fylla i 
något och får information om detta så kommer hela formuläret att rensas och 
användaren måste fylla i formuläret från början igen. Det bör även finnas med någon 
slags dokumentation eller hjälpfunktion för att underlätta för användaren.  
 
En förenklad rankning av problemen och önskemålen gjordes genom de uppgifter som 
kom fram vid mötena med fokusgrupperna. De problem som ansågs utgöra större 
användbarhetsproblem sattes med hög prioritet att rätta till. De problem som utgjorde 
mindre användbarhetsproblem eller var av kosmetisk karaktär sattes till låg prioritet 
eller att det kunde rättas till om tid fanns. Med andra ord sattes den grundläggande 
funktionaliteten i första hand.  
 
Den slutgiltiga prototypen innehåller viss interaktivitet med många av de önskade 
funktionerna införda. För de delar som saknar interaktivitet finns det väl dokumenterat 
vad användarna önskar. Här finns därmed goda möjligheter att bygga vidare för att få ett 
fullt fungerande system. Detta system kommer därmed att kunna erbjuda kontroll och 
tydlighet i hanteringen av reklamationer.   

5.3 Framtiden 
Eftersom detta arbete inte har resulterat i ett fullt fungerande system så finns här stora 
möjligheter för vidareutveckling. All interaktivitet ska införas och dessutom ska en 
rapportdel tas fram.  
 
För att tillgodo se alla behov bör även en hjälpmanual skapas och införas. Det minskar 
risken för att användarna ska begå misstag då de använder sig av systemet. För att 
säkerställa god användbarhet bör en utvärdering med användare genomföras. Dessutom 
bör ytterligare en expertutvärdering utföras efter det att alla delar är införda och 
interaktionen implementerad.  
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Användbarhet är en viktig del i utvecklingsarbetet och som borde ha fått utgöra en 
större del än vad som gjorts i detta arbete. Det tar tid att skapa en användbar produkt 
och det kräver att man satsar tid och resurser. Det vi upptäckt när vi arbetat med 
användbarhet är att det är ett komplext begrepp och som borde få mer uppmärksamhet. 
Med andra ord är detta något att tänka på vid framtida utveckling av detta eller liknande 
system. 
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6. Slutsats 
Användarna är viktiga eftersom utvecklingen av en produkt syftar till att skapa en 
användbar produkt. Användarna behöver medverka i utvecklingen bland annat genom 
tester och utvärderingar. Det visas tydligt i våra möten med användarna. 
 
Reklamationshanteringen som Vitamex använde sig av bestod av ett pappersbaserat 
system med ett invecklat flöde. Det kunde göras mycket mer översiktligt och tydligt då 
det innehöll överflödig information. Det här bekräftas av de prototyper och nya 
flödesscheman som vi kom fram till med hjälp av fokusgrupperna. Eftersom 
examensarbetet inte resulterade i något färdigt webbaserat system, utan i prototyper med 
viss funktionalitet, så gjordes inga mätningar av kvantitativa mål. Men utifrån vår 
expertutvärdering vill vi ändå påstå att vi uppnått de mål som sattes i början av 
projektet.  
 
Med hjälp av menylisten som är genomgående i hela systemet anser vi att systemet är 
lättnavigerat, lätt att lära och man känner igen sig. Vi har valt att inte införa 
komplicerad funktionalitet utan enbart de funktioner som är nödvändiga för ett 
fungerande system. Vi effektiviserade registreringarna och hantering genom att ge dem 
ett unikt nummer. Med hjälp av databasen kan man även på ett effektivt sätt få fram 
statistik och andra uppgifter ifrån avslutade reklamationer. Vi har delat upp 
reklamationerna i naturliga avsnitt och med hjälp av rubriker. För ytterligare tydlighet är 
enbart de fält som ska fyllas i för en viss person synliga och aktiva. I framtiden är det 
tänkt att användaren ska kunna ha kontroll genom att alltid ha möjlighet att ångra val 
som gjorts, all interaktivitet är dock inte införd men finns väl dokumenterad. 
 
Från början hade vi förhoppningar om att hinna införa full funktionalitet i det 
webbaserade reklamationssystemet. Trots detta känns resultatet tillfredsställande 
eftersom det har givit oss fördjupade kunskaper i flera av de ämnen som vi läst på 
högskoleingenjörsutbildningen i Medie- och Kommunikationsteknik. 
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Bilaga 1: Användarbeskrivning 

Användare #1 
 
Kännetecken 
Användaren använder det nuvarande systemet dagligen. Ett webbaserat system kommer 
att förenkla och effektivisera arbetet. Användaren har tidigare erfarenhet av liknande 
arbete men har inte erfarenhet av webbaserat reklamationssystem sedan tidigare. 
 
Användningssituation  
Kommer att använda det webbaserade systemet dagligen. Använder idag 
pappersformulär och Excel. Imorgon: webbaserat formulär med möjlighet att skriva ut 
rapporter. Utför sina arbetsuppgifter ensam men i ett led av flera medarbetare. 

Uppgifter 
Utför inrapportering, utredning, kommentarer samt informerar berörda personer i 
nuvarande systemet. Vet ej vilka uppgifter det framtida systemet ska stödja. 

Användningsfrekvens 
Det finns skillnader i hur ofta nuvarande system används beroende på användare. Det 
finns det skillnader i hur ofta vissa delar används. 

Motivationsfaktorer 
Användaren ser mycket positivt på att få nuvarande system omvandlat till ett 
webbaserat system. I dagens system försvinner dokument. Vill att det framtida systemet 
ska visa status på ärendena. Därmed kan man planera sin arbetstid bättre. Att få bort 
pappershanteringen innebär att man spar tid. 

Värderingar 
Ett webbaserat system skulle ge snabbare gång, slippa dubbelarbete, lättare göra 
statistik och lättare att söka. 

Användarvänlighet 
Dubbelarbetet är ett onödigt moment i nuvarande system. 
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Användare # 2 

Kännetecken 
Använder det nuvarande systemet dagligen. Ett webbaserat kommer att göra arbete 
lättare att utföra. Historiken som kommer att kunna tas fram av tidigare svar till kunder 
gör att likvärdiga svar kan ges. Användaren har viss erfarenhet av webbaserat system 
dock ej för reklamationer. Har haft möjligheten att studera ett befintligt webbaserat 
reklamationssystem.   

Användningssituation 
Då flera användare utför samma arbetsuppgifter finns möjlighet att diskutera fram 
lösningar på problem. I dag sparas kundsvaren i pärm eller i datorn. Det blir enklare att 
söka med ett webbaserat system. 

Uppgifter 
Utför konsumentkontakt, produktförfrågningar samt reklamationer i nuvarande 
systemet. Ovanstående uppgifter ska det framtida systemet stödja. 

Användningsfrekvens 
Det finns inte skillnader i hur ofta nuvarande system används beroende på användare. 
Det finns det skillnader i hur ofta vissa delar används. Biverkningsdelen används vid 
behov. 

Motivationsfaktorer 
Ser positivt på ett nytt system. Lättare navigering i ett webbaserat system om man 
jämför mot papper och Excel. Syfte: inhämta information för vidare behandling samt 
sedan ta del av utredningen och ge kunden ett svar. 

Värderingar 
Ett webbaserat system skulle ge bättre kommunikation, lättare att se status på ärenden, 
mindre pappersarbete och bättre anpassat efter behov. 

Användarvänlighet 
Pappershanteringen känns som ett onödigt moment i nuvarande system. 
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Användare # 3 

Kännetecken 
Använder sig av det nuvarande systemet dagligen. Ett webbaserat system kommer att 
förenkla arbetsuppgifterna genom god historik av tidigare svar till kunder. Dessutom 
kommer kunderna att få likvärdiga svar för reklamationer av samma art. Har tidigare 
erfarenhet av liknande arbete i Naturposts kundtjänst. Har varit på studiebesök för att 
studera ett webbaserat reklamationssystem.  

Användningssituation 
Svarar på frågor enskilt men möjlighet finns att diskutera med andra medarbetare som 
utför samma arbetsuppgifter. I nuläget finns alla kundsvar i pärmar eller i datorn. Ett 
webbaserat reklamationssystem skulle ge en snabbare hantering. 

Uppgifter 
Utför konsumentkontakt, produktförfrågningar samt reklamationer i nuvarande 
systemet. Det framtida systemet ska kunna stödja det som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna. 

Användningsfrekvens 
Det som ger skillnaden i hur ofta det nuvarande systemet används är beroende på vilken 
typ av ärende det är, inte vilken användare det är. 

Motivationsfaktorer 
Är positivt inställd till ett webbaserat reklamationssystem. Det kommer att bli lättare 
och effektivare om man jämför med nuvarande systemet. Syftet med det nya systemet är 
att man lättare kan plocka fram informations som behövs för att kunna behandla 
ärendet. Det är dessutom värdefullt att man kan ta del av den utredning som gjorts för 
att kunna motivera ett bra svar till kunden. 

Värderingar 
Ett webbaserat system skulle göra hela reklamationshanteringen mycket smidigare och 
effektivare. Hela flödet kommer få ett bättre flyt och förhoppningsvis kommer 
processen att kunna kortas ned tidsmässigt. 

Användarvänlighet 
Dagens pappershanteringen är osmidigt och ett oeffektivt system. 
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Användare # 4 

Kännetecken 
Använder det nuvarande systemet dagligen. Ett webbaserat system kommer att 
underlätta arbetet genom god historik av tidigare svar till kunder och dessutom ge 
likvärdiga svar. Detta kan enkelt ske genom sökning i webbaserat system. Har inga 
erfarenheter av webbaserade reklamationssystem annat än ett studiebesök. 

Användningssituation 
Svarar på frågor enskilt men har möjlighet att diskutera i grupp då det är flera som 
arbetar med liknande uppgifter. 
I dag sparar användaren kundsvar i pärm eller i datorn. 
I morgon: sökning från databas ger snabbare hantering. 

Uppgifter 
Utför konsumentkontakt, produktförfrågningar samt reklamationer i nuvarande 
systemet. Ovanstående uppgifter ska det framtida systemet stödja. 

Motivationsfaktorer 
Ser positivt på ett nytt system. Lättare navigering i ett webbaserat system om man 
jämför mot papper och Excel. Syfte: inhämta information för vidare behandling samt 
sedan ta del av utredningen och ge kunden ett svar. 
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Användare # 5 

Kännetecken 
I nuvarande system är användaren ej inblandad vad gäller pappershanteringen annat än 
att han svarar på frågor som påverkar ifyllnaden (beslut). 
I framtiden är det tänkt att formuläret ska kunna skickas till denna person för en enklare 
hantering av svar. Dessutom önskar användaren kunna ta fram historik i det nya 
systemet. 

Användningssituation 
Använder inte dagens system. 

Uppgifter 
Svara på frågor som påverkar beslut och ifyllnaden. 

Motivationsfaktorer 
Med nytt system kan användaren ta fram rapporter och statistik. 
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Användare # 6 

Kännetecken 
Initierar interna reklamationer. Fyller i grundinformationen.  

Användningssituation 
Använder nuvarande system då problem uppstår. Fyller i underlaget själv för att sedan 
skicka det vidare för hantering. 

Uppgifter 
Ifyllnad av de uppgifter som personer senare i flödet har behov av för utredning etc. 

Motivationsfaktorer 
Användaren var varken för eller emot ett webbaserat system. Större möjlighet att ta del 
av återkoppling. Vi kunde tyda en viss likgiltighet inför ett webbaserat system, men 
förstod också vikten av det för vidare hantering av formulär. 
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Användare # 7 

Kännetecken 
Ingen erfarenhet tidigare av webbaserade reklamationssystem, visar dock ett 
faktureringssystem som är webbaserat. Positiv inställning till ett webbaserat system 
eftersom papper lätt försvinner med det nuvarande systemet. 

Användningssituation 
Så ofta det initieras ett ärende, det vill säga ca 1 gång / vecka. Användaren gör 
bedömning efter det att produktion eller lagret initierat ärendet. Om ärendet går vidare 
för utredning sker återkoppling till QC. 

Uppgifter 
Tar ställning till om ärendet klassas som reklamation eller kassation. Får återkoppling 
vid utredning. 

Motivationsfaktorer 
Har åsikter om vad som behöver finnas med då ett webbaserat system ska införas. 
Tycker att det är positivt med ett webbaserat system. 
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Användare # 8 

Kännetecken 
Har kommit i kontakt med webbaserat reklamationssystem tidigare. Gör i dagsläget 
utredningar i nuvarande system. Ser fram emot att kunna plocka fram rapporter och ta 
fram statistik. Var med och utvecklade effektiviserade nuvarande system. 

Användningssituation  
Gör utredningar, tar beslut om åtgärd, ska produkten kasseras, enbart reklameras eller 
skickas tillbaka till leverantör. 

Uppgifter 
Fatta beslut om åtgärd. 

Motivationsfaktorer 
Mycket intresserad av att kunna ta fram statistik. 
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Användare # 9 

Kännetecken 
Har tagit fram det nuvarande system (som i och för sig har justerats). 
Har STORA förväntningar på nytt system då personen har initierat detta. 

Användningssituation  
Använder inte nuvarande formulär men kan vara intresserad av statistik. 

Uppgifter 
Har endast en kontrollerande funktion i det nuvarande systemet. 
Det vore utmärkt om det nya systemet kunde hantera all kassation inom Vitamex 
Production AB. 

Användningsfrekvens 
Det finns skillnader i hur ofta nuvarande system används beroende på användare då det 
de har olika funktioner i flödet för systemet. 
I princip finns det inte skillnader i hur ofta vissa delar används då allt ligger i ett flöde. 

Motivationsfaktorer 
Hög motivationsfaktor eftersom personen initierat införandet av ett webbaserat system. 
Kan se tidsvinst och effektivisering med nytt system. 

Värderingar 
Ett webbaserat system skulle bli enklare att hantera, där det kommer att bli ett snabbare 
flöde där allt kommer att vara tydligare. Framför allt tydligare vem som ska göra vad. 
Systemet kommer även att underlätta sökandet av information angående reklamationer 
och kassationer som idag inte samlas någonstans. Ett webbaserat system skulle ge ett 
effektivare system där alla som ska ha information får den och i rätt format, där det är 
kontrollerat att de även får den. I slutänden hoppas användaren det skall medverka till 
att man kan minska den mängd reklamationer som finns idag och förenkla flödet för 
kassationer där sedan all information angående dessa skall var enkla att hitta. 

Användarvänlighet 
I nuvarande system saknas möjligtvis information. 
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Kort sammanfattning användarbeskrivning 
 
 

Ålder Kön Anställningstid,
antal år 

Användningsfrekvens 
nuvarande system Motivationsfaktor 

~50 Man ? Aldrig Positivt inställd 

33 Kvinna 13 Dagligen Positivt inställd 

50 Man ? 1 gång/vecka Positivt inställd 

~25 Kvinna ? Dagligen Positivt inställd 

36 Kvinna 7 Dagligen Positivt inställd 

~40 Man ? Ibland Neutral 

35 Kvinna ? 1 gång/vecka Positivt inställd 

35 Man 6 Aldrig Positivt inställd 

31 Kvinna 1 Dagligen Positivt inställd 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
Vi vill att användaren berättar/beskriver vilka uppgifter som hon eller han har och som 
kan stödjas av ett webbaserat reklamationssystem. Vi önskar att användaren genomför 
de vanligaste arbetsuppgifterna och vi observerar hur användaren arbetar i nuvarande 
system.  
 
Uppgifterna kommer att behandlas anonymt och varje användare får avsluta intervjun 
när som helst.  

Allmänna frågor: 
Namn: 
Ålder: 
Kön: 
Befattning: 
Hur länge har du arbetat vid Vitamex? 

Kunskap 
Hur ofta använder du nuvarande system för reklamationshantering? 

Erfarenhet 
Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete? 
Har du tidigare erfarenhet av webbaserat reklamationssystem? 

Uppgifter 
Vilka uppgifter utför du i nuvarande system? 
Vilka uppgifter tycker du ska det framtida systemet ska stödja? 

Användningsfrekvens 
Finns det skillnader i hur ofta nuvarande system används beroende på användare? 
Finns det skillnader i hur ofta vissa delar används? 

Värderingar 
Vad skulle få dig som användare att föredra ett webbaserat system? 
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Mål 
Vad vill du som användare uppnå med att använda ett webbaserat system? 

Användarvänlighet 
Finns det några onödiga moment i nuvarande system? 

Övrigt 
Finns det någonting annat som du tror att vi kan ha nytta av att känna till? 
 
 
Utöver detta kan det komma följdfrågor för att få ett mer uttömmande svar.  Vi önskar 
även tid för övriga frågor om användaren har något som hon/han önskar delge oss. 
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Bilaga 3: Utformning av intervju 
 

• Presentation av oss själva (namn och att vi ex-jobbar 10 p MK). Tala om att vi 
vill ställa frågor och samtidigt observera nuvarande arbetssätt. Tidsåtgång blir ca 
2 timmar. All information behandlas anonymt och användaren får när som helst 
avsluta intervjun. 

 
• Be användaren beskriva sina arbetsuppgifter och tala om uppgifter som skulle 

stödjas av ett webbaserat reklamationssystem 
 

• Hur ofta utförs arbetsuppgifterna? Vilken kunskap förutsätts? Vad händer om 
man gör fel? 

 
• Be användaren utföra de vanligaste arbetsuppgifterna (vi observerar). 

 
• Vi observerar om användaren hämtar fakta ur minnet, bland arbetskamrater, 

listor, pärmar eller andra system 
 

• Observera om användaren antecknar eller använder något annat minnesstöd. Om 
så är fallet kan vi fråga varför. 

 
• Frågor enligt förberett material 

 
• Hur är kringinformationen organiserad? 

 
• Fråga om begrepp som vi inte förstår! 

 
• Finns andra arbetsuppgifter men som förekommer mindre frekvent? 

 
• Hur är användarens upplevelse av arbetet? Är det svårt? Roligt? Utvecklande? 

Stressigt? Vad motiverar? 
 

• Vad skulle motivera användaren att använda ett webbaserat reklamationssystem? 
 

• Tacka för oss! Får vi återkomma om vi undrar över något eller om vi har 
ytterligare detaljfrågor? 
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Bilaga 4: Flödesscheman 

Flödesschema Intern Reklamationshantering 
prototyp 1 
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Flödesschema Intern Reklamationshantering 
prototyp 2 
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Flödesschema Intern Reklamationshantering 
prototyp 3 
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Bilaga 5: Scenario  
 
Detta scenario användes för att visa hur flödet av ett ärende skulle kunna gå i det 
webbaserade reklamationssystemet. 
 
Produktionsavdelningen initierar en reklamation av felaktiga etiketter. Ärendet skickas 
vidare till QC som gör bedömningen att produkten är godkänd för vidare produktion. 
Därefter går ärendet vidare till inköp som gör en utredning. Dessutom beslutar man om 
åtgärd och bifogar en bilaga. Inköp kontaktar företaget som levererat etiketterna och 
påtalar reklamationen. Inköp beslutar att ärendet är en reklamation och skickar det 
vidare. Sista instans för ärendet blir hos QC som avslutar reklamationen. 
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Bilaga 6: Prototyper 

Prototyp 1 - Intern Reklamationshantering 
Del 1 av processen 
 

 

Del 2 av processen 
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Prototyp 1 - Intern Reklamationshantering 
Del 3 av processen 
 
 

 

 

 

 

Del 4a av processen 
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Prototyp 1 - Intern Reklamationshantering  
Del 4b av processen 
 
 

 

 

 

 
Del 5 av processen 
 
 



 
Bilaga 6 

 

Webbaserat system för effektiv registrering och hantering av reklamationer  59 

Prototyp 1 - Intern Reklamationshantering 
Del 6 av processen 
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Prototyp 2 - Intern Reklamationshantering 
Del 1 av processen 
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Prototyp 2 - Intern Reklamationshantering 
Del 2 av processen 
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Prototyp 2 - Intern Reklamationshantering  
Del 3 av processen 
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Prototyp 2 - Intern Reklamationshantering  
Del 4 av processen 
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Prototyp 2 - Intern Reklamationshantering  
Del 5 av processen 
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Prototyp 1 - Extern Reklamationshantering 
Del 1 av processen 
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Prototyp 1 - Extern Reklamationshantering 
Del 2 av processen 
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Prototyp 2 - Extern Reklamationshantering 
Del 1 av processen 
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Prototyp 2 - Extern Reklamationshantering 
Del 2 av processen 
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Prototyp 2 - Intern Reklamationshantering 
Del 3 av processen 
 
 



 
Bilaga 6 

 

Webbaserat system för effektiv registrering och hantering av reklamationer  70 

Prototyp 2 - Intern Reklamationshantering 
Del 4 av processen 
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Prototyp 2 - Extern Reklamationshantering 
Del 5 av processen  
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Inloggningssida 
 

 
 
 
Välkomstsida 
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Del 1 av processen 
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Del 2 av processen 
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Del 3 av processen 
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Del 4 av processen 
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Del 5 av processen  
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Administration 
 

 
 
 
Pågående ärenden 
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Prototyp 3 - Extern Reklamationshantering 
Utloggningssida 
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Bilaga 7: Expertutvärdering 
 
Synlighet av systemstatus – systemet ska alltid hålla användaren informerad om vad 
som pågår genom lämplig feedback inom rimlig tid. 
 
Matcha systemet med verkligheten – systemet ska tala användarnas språk med ord, 
fraser och begrepp som användaren är van vid. Följa verkliga normer samt presentera 
informationen i en logisk ordning. 
 
Användarkontroll – användare väljer ofta en funktion av misstag och vill då lätt kunna 
lämna den oönskade situationen med hjälp av en ”nödutgång”. Det ska alltid gå att 
ångra sig. 
 
Var konsekvent och ha standarder – användaren ska aldrig behöva fundera på om 
olika ord, situationer eller funktioner betyder samma sak. Följ plattformsstandard. 
 
Felförebyggande – det är bättre att designa systemet så att problem och fel undviks 
från första början istället för bra felmeddelanden… 
 
Igenkänning istället för memorering – gör objekt, funktioner och alternativ synliga. 
Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en dialog till en annan. 
Instruktioner för hur systemet fungerar ska vara synliga eller lättillgängliga. 
 
Flexibilitet och effektivitet för användande – snabbkommandon, osedda av 
nybörjaren ökar ofta interaktionen för expertanvändaren så att systemet kan tillgodose 
både nybörjare och experter. Tillåt användare att skräddarsy frekventa funktioner. 
 
Estetisk och minimalisk design – dialoger ska inte innehålla irrelevant eller sällan 
använd information. Varje extra enhet av onödig information tävlar om 
uppmärksamheten med enheterna av nödvändig information och försvaga deras 
synlighet. 
 
Hjälp användaren känna igen, sätta diagnos och rätta till fel - felmeddelanden 
ska skrivas på ett enkelt språk (inga koder), detaljerat beskriva problemet samt föreslå 
en konstruktiv lösning. 
 
Hjälp och dokumentation – även om det är bättre om systemet kan användas utan 
någon hjälp och dokumentation så kan det vara nödvändigt att ha en hjälp och 
dokumentation.  All information ska vara lätt att söka i, fokusera på användarens fråga, 
ange konkreta steg att utföra och inte vara för stor. 
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Expertutvärdering av prototyp 3 
 
Synlighet av systemstatus 
Varje ny del av formuläret har en rubrik som anger vad ifyllnadsdelen avser. Den 
information som redan är ifylld och sparad till databasen visas tillsammans med nästa 
ifyllnadsdel. Information som sparats blir text utan ifyllnadsrutans ram vilket ger en 
signal om att denna del i processen är klar. 
 
Matcha systemet med verkligheten 
Formuläret är enkelt utformat och tydliga rubriker för varje ifyllnadsdel. Varje 
ifyllnadsdel följer den process som reklamationen passerar. 
 
Användarkontroll 
På alla sidor finns möjlighet att logga ut genom den meny som alltid finns högst upp på 
varje sida. Det finns även möjlighet att backa och användaren kan rensa formuläret.  
 
Var konsekvent och ha standarder 
Menyn är genomgående i hela systemet. Knapparna ser likadana ut och är placerade på 
samma ställe. Fält som innehåller liknande information är placerad nära varandra 
(grupperad). 
 
Felförebyggande 
Validering av formulär visar vid all obligatorisk ifyllnad, att materialet är sparat. 
Här saknas dock möjlighet för användaren att kontrollera formuläret en sista gång innan 
det sparas ned. 
 
Igenkänning istället för memorering 
 
Flexibilitet och effektivitet för användande 
Snabbkommandon för vana användare saknas. 
 
Estetisk och minimalisk design 
Designen är enkel och ingen onödig information finns.  
 
Hjälp användaren känna igen, sätta diagnos och rätta till fel 
Vid valideringen av dokumentet får användaren meddelande om vilken information som 
saknas. Ett irriterande moment är dock att all information raderas om man missat att 
fylla i något och användaren måste fylla i formuläret från början igen. 
 
Hjälp och dokumentation 
Hjälpfunktion saknas. Vid ifyllnadsrutorna kan det vara värdefullt att få reda på hur 
exempelvis datum skall anges. 
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Rankning av expertutvärdering av prototyp 3 
 

Nr Problem Rankning
 
1. 

 
Validering av formulär visar vid all obligatorisk ifyllnad, att 
materialet är sparat. Här saknas dock möjlighet för användaren 
att kontrollera formuläret en sista gång innan det sparas ned. 
 

4 

 
2. 

 
Snabbkommandon för vana användare saknas. 
 

3 

 
3. 

 
Vid valideringen av dokumentet får användaren meddelande 
om vilken information som saknas. Ett irriterande moment är 
dock att all information raderas om man missat att fylla i något 
och användaren måste fylla i formuläret från början igen. 
 

4 

 
4. 

 
Hjälpfunktion saknas. Vid ifyllnadsrutorna kan det vara 
värdefullt att få reda på hur exempelvis datum skall anges. 
 

3 

 
0 = Inget användbarhetsproblem alls. 

1 = Enbart kosmetiskt problem. Behöver bara rättas till om det finns tid över. 

2 = Mindre användbarhetsproblem. Bör få låg prioritet att rättas till. 

3 = Större användbarhetsproblem. Viktigt att fixa till, bör få hög prioritet. 

4 = Användbarhetskatastrof. Nödvändigt att rätta till, högsta prioritet. 
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Bilaga 8: Utvärdering med Fokusgrupp 

Utvärdering av prototyp 1 Intern Reklamationshantering 
Fokusgrupp 1: Användare 7-10 
 

• Ska det vara möjligt att fylla i båda rutorna kassation och reklamation? Frågan 
diskuterades intensivt av användare 9 och 7 och det beslutades att endast ett val 
ska vara möjligt. 

 
• Önskemål från användare 7 att reklamationsärenden inte ska gå vägen via QC. 

Däremot framkom att det i dagsläget måste förbli så tillsvidare (pga. 
skyldigheter att kvalitetskontrollera) 

 
• QC önskar få information om huruvida ärendet föregåtts av en avvikelse. Hur får 

vi in denna info? Kryssruta på första sidan? 
 

• Då underlaget kommer till QC ska det finnas ett tilläggsfält för möjlighet att 
fylla i ändringar om någon fyllt i fel. Lägg till detta på nästa prototyp! 

 
• Om produkten blir godkänd för vidare produktion behöver inte QC blandas in 

något mer. Påverkar detta flödet av formuläret? 
 

• Inköp behöver endast se grundinformationen, QC:s del är ej intressant. 
 

• Vem ska avsluta ärendet och hur ska detta ske? Ska det ske en automatisk 
återkoppling till alla inblandade vid avslutad reklamation? Hur löser man detta? 
Var är sista instans? 

 
• Byt ut inköp på kassationsdelen mot en maillista där man kan välja till vilken 

person som ärendet ska gå till. Går denna lista att hämta från outlook? 
 

• Om direktdestruktion vill inköp ha en rapport. Kan detta lösa genom ett mail? 
 

• Använd utredningsfältet för inköp även till utredning QC. Den enda skillnaden 
är rubriceringen beroende på vilka val som gjorts i steget innan. 

 
• Lager 3 behöver informations-dump med grundinformation (utredningsdel 

borttagen).  
 

• Istället för signera-knapp sätt ska datum och namn där möjlighet att skriva under 
finns. 
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• Användare 10 markerade vilka fält som ska vara obligatoriska på grundsidan. 
 

• Löpnummer Leverantör under Batchnr.Lev ska läggas till. 
 

• Prov bifogat ska generera en dump med grundinformation. Denna ska sedan 
kunna användas för att fästa på produkten. 

 
• Ändra eller ta bort Ekonomi ansvarig kontaktad. 
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Utvärdering av prototyp 1 Extern Reklamationshantering 
Fokusgrupp 2: Användare 1-4 

 
• All produktinformation bör ligga före beskrivnings-fältet i formuläret. Ändra 

detta till nästa prototyp! 
 

• Ta bort mottagningsdatum då reklamationen tas emot och registreras samtidigt, 
behåll registreringsdatum. Ändra detta till nästa prototyp! 

 
• Endast fältet produktnr/produkt är obligatoriska, vilka andra fält behöver vara 

det? 
 

• I vissa fält ska valet okänd orsak kunna vara möjligt att fylla i eller välja. Det 
gäller följande etiketter: Batchnr, utgångsdatum, inköpssa, inköpsdatum, 
inköpsställe. 

 
• En koppling från radioknappen Ja vid biverkningar till en biverkningslista. Ska 

biverkningslistan bli synlig som en popup-meny?  
 

• Reklamationsnummer ska finnas med längst upp på sidan. 
 

• Lägg till följande delar på kunduppgifter: land, co-adress, mailadress, 
kunduppgifter. Ändra till nästa prototyp! 

 
• En del som ska benämnas: Ge svar till kund önskas, det är det svar som kunden 

får. Denna del ska sparas till databasen. Därmed finns det möjlighet att göra 
sökning och utskrift. 
 

• Ersättningsdatum och ersättningssumma önskas tillfört på kundsvarsdelen. Inför 
på nästa prototyp! 

 
• Eftersom användare 1 tar hjälp av inköp och arbetsledare i produktion så önskas 

en rullista men e-postadresser. Därigenom kan man delge dem information för 
bedömningsfrågor. Hur löser vi detta? 

 
• I väntan på att kund ska skicka in varuprov ska ärendet kunna vara pågående.  

 
• På en sida med listning av ärenden ska man kunna se vilken status ett ärende 

har.  Detta kan till exempel lösas med färgmarkeringar beroende på om ärendet 
är pågående, avslutat etc. 
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Utvärdering av prototyp 2 Intern Reklamationshantering 
Fokusgrupp 1: Användare 8,9 och 11-13 

 
• Ärendenummer och registeringsdatum ska införas på den interna 

reklamationshanteringen. 
 

• Funktion för att kunna gå tillbaka i formuläret om något blir fel. Ska sidan 
hamna i första statusläge? Signera-knapp bli synlig igen och att ett mail ska gå 
till berörd person? 
 

• Önskemål om att kunna lägga in bilagor, helst flera 
 

• Alla fält ska vara obligatoriska för att visa att man tagit ställning till uppgiften. 
Finns ej info så kan alternativet uppgift saknas väljas. 
 

• I utgåvenummer ska det finnas möjlighet att skriva in 15-20 tecken. 
 

• Det färgval för gränssnittet som vi gjort föll i smaken. 
 

• Då Lager får information om vad som ska kasseras vill det veta följande: artnr, 
batchnr, antal och uppgift om kassering. 
 

• Ändra rubriker till att endast ange ärendets art (ej avdelning). 
 

• QC behöver ej avsluta ärendet. Därmed kan avsluta-knappen läggas på 
utredningssidan. Detta medför ändring i flödesschemat. 
 

• Ekonomiavdelningen ska få information om fakturahantering. (Vår kommentar: 
låg prioritering på detta) 
 

• Automatiskt mail till nästa person i processen då ärendet signeras. 
 

• Maillista med flera möjliga val önskas. (Vår kommentar: låg prioriterat på detta) 
 

• Vid åter leverantör önskas möjlighet att skriva adress och referens. Denna 
möjlighet kan bli synlig då denna radio-knapp fylls i alernativt kan ett popup-
fönster komma fram. 
 

• Navigeringen känns logisk enligt alla närvarande när frågan ställdes av oss. 
 

• Förslaget om ny signeraknapp med pil (för att tydliggöra att processen är igång) 
emottogs glatt! Vid sista instans har signera-knappen inte längre någon pil. 
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• Ska man få påminnelse om att avsluta sin del i ärendet? (Ex 1 gång/vecka) 
 

• Vilka pågående ärenden ska man se i rapporten? Alla eller bara sina egna? 
 
• En lista för öppna, påbörjade ärenden önskas. En särskild lista för avslutade 

ärenden. 
 

• Rutinbeskrivningsfält i listen högst upp önskas. (Vår kommentar: denna 
beskrivning får Vitamex själva ta fram.) 
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Utvärdering av prototyp 2 Extern Reklamationshantering 
Fokusgrupp 2: Användare 1-4 och 11 

 
• Önskemål om två rutor där reklamationskod kan anges. Minst en måste fyllas i 

och det första valet ska vara styrande. 
 

• Önskemål om utskriftsfunktion på biverkningslistan. 
 

• Utskrift av kundsvar önskas. Ta med adress till kund och forma utskriften enligt 
stadard för Vitamex brevutskick. 

 
• Ska man kunna välja vem som helst i mail-listan eller ska det vara styrt till 

vilken del av reklamationen man befinner sig i? 
 

• Kundtjänst ska kunna avsluta ett ärende. De ska inte alltid behöva återkoppla till 
användare 1.  

 
• Man vill även kunna avsluta ärendet under rubriknivån utredning. 

 
• Användare 11 har önskemål om att även frågor ska loggas. 

Ett fält för ärendebeskrivning kan då läggas till där valen fråga, synpunkt och 
reklamation finns. Reklamation är första val. 

 
• Kundsvar ska kunna lämnas både av användare 1 och kundtjänst. Svaret ska 

kunna skickas mellan berörda parter. Förslagsvis noterar användare 1 på sin del 
hur kundsvaret skulle kunna se ut. Efter detta kan kundtjänst välja att ta med 
denna notering och även lägga till mer information om så önskas. 

 
• Utifrån ovanstående önskemål behövs därmed ett kundsvarsfält i 

utredningsdelen. 
 

• Ändra texten prov erhållet till Kunden skall skicka prov i 
reklamationsinitieringen. 

 
• Rapportdelen ska även omhänderta erhållit prov (Ärendet stannar hos kundtjänst 

till dess att prov inkommit.) 
 

• Förslag på att lägga till en väntar prov-knapp. Denna knapp ska spara ärende 
men inte avsluta det. 

 
• Flera personer ska kunna arbeta samtidigt i systemet men med den 

begränsningen att endast en person åt gången kommer åt ett visst 
reklamationsnummer. 
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• Kan vi lägga till någon snabbsökningsfunktion i produktnr-fältet? 

Ett annat förslag är att man först kan ha ett fält för val av kund som därmed 
begränsar innehållet i produktlistan. 

 
• JDE kopplat mot produktlistan? Men hur löser vi detta? 

 
• Kundtjänst vill kunna notera i formuläret om man gett ett svar angående 

reklamationen via telefon. 
 

• Kundtjänst vill ha ett kommentarsfält vid kundsvar eller skriva in i befintligt fält. 
 

• Kundtjänst önskar mottagardatum för inskickad produkt. Detta för att kunna ge 
kunden information om detta om någon frågar. 
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Utvärdering av prototyp 3 Intern Reklamationshantering 
Fokusgrupp 1: Användare 7-9 och 11-12  
 

• Backa-knappen önskas vara kopplad som en retur i mailfunktionen. Det vill säga 
att ärendet skickas tillbaka till förgående person för ändring. 

 
• Önskemål om att alla signaturer på personerna som varit inblandade i 

reklamationen ska synas. (Användare #9 kommentar: det är inget som behövs 
implementera vid detta skede.) 

 
• Bedömning som gjorts av ärendet hos kvalitetskontroll behöver ej visas i nästa 

instans då ärendet ändå går samma väg. Påverkar endast flödet av dokumentet. 
 

• Adressfält åter leverantör ej infört enligt tidigare önskemål. 
 

• Önskemål om en mailfunktion med valbara mottagare vid avsluta ärendet-
knappen. Även önskemål om att den som initierat ärendet ska få en återkoppling 
via mail då ärendet har avslutats. 

 
• Önskemål om en maillista till systemet som uppdateras per automatik. 

Förslagsvis en gång per vecka. Kontakta IT-avdelningen och diskutera om det är 
genomförbart. 

 
• Lagret behöver endast informationen angående produkten, utredningen är ej 

intressant här. 
 

• Önskemål om utskriftsfunktion av rapporten vid beslutsdelen. 
 

• Byt ut radioknapperna mot kryssrutor vid åtgärder under kassationsdelen. 
 
• Ta bort punkt 2.2 Ekonomiansvarig kontaktad under kassationsdelen. 

 
• Lägg till ett kommentarsfält under kassationsdelen. 

 
• Ändra från tre till två kryssrutor vid direktdestruktion och utredning. 

Utredningen behöver inte som vid nuläget vara låst avdelningsvis. 
 

• Ta bort ordet kollin vid fältet där totalt skadade kollin anges. 
 
• Önskemål om att man ska kunna bifoga filer i registreringsdelen (initieringen) 

samt i utredningsdelen. 
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• Användarna önskar kunna sätta statusen pågående då en utredning kan ta några 
dagar. Det vill säga man ska kunna fylla i några uppgifter i taget i det aktiva 
dokumentet. 

 
 
Egna kommentarer: 

 
• På utredningsdelen  och beslutsdelen bör en avsluta-knapp finnas med etiketten 

Avsluta ärendet. 
 

• Byt ut rubriken Lager till Beslut. 
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Utvärdering av prototyp 3 Extern Reklamationshantering 
Fokusgrupp 2: Användare 1-4 och 11 

 
 

• Fält för produktgrupp och återförsäljare ska införas för att därigenom kunna 
begränsa innehållet i produkt/produktnr-listan. Produktgrupp innehåller: 
tabletter, kapslar, bars, pulver, tonikum/olja samt drycker. 

 
• Kommentarsfältet på utredningsdelen ska kunna fyllas i av flera personer.  

 
• En knapp för utredning pågår bör läggas till på utredningsdelen. Då kan ärendet 

ligga kvar i samma status och det går att fylla på med uppgifter. 
 

• Önskemål om kortkommandon vid radioknapparna (ja/nej). 
 

• Se första punkten. Kan man läsa in JDE-listan eller måste nya listor för 
produkterna tillverkas? Man måste ha det faktiska namnet i listorna, ej Vitamex 
beteckning. Om detta ej fungerar kan en lista för produkttyp som genererar 
produktlista och en oberoende lista där man väljer återförsäljare. 

 
• En sökfunktion i produktlistan önskas. Första bokstaven som skrivs in ska leta 

upp de produkter som börjar på den inskrivna.  
 

• Mailfunktion vid första signera-knappen. (Vår kommentar: lågprioritet) 
 

• Kundsvar i utredningsdelen bör vara minst 50 rader. 
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Bilaga 9: Databastabeller 

Tabeller 
• anvandare – Tabell med användare. Ämnad för inloggning.  
• eRek – Tabell innehållande reklamations fält. Ämnad att spara ned 

reklamationerna i. 
• biverkn – Tabell innehållande eventuella biverkningar.  

avandare 
• id – Unikt id.  
• login – Användarens inloggningsnamn. 
• fnamn - Användarens förnamn. 
• enamn - Användarens efternamn 
• password - Användarens lösenord. 
• admin1 - 1 eller 0 beroende på om användaren skall ha rätt att lägga till 

användare. 
• admin2 - 1 eller 0 beroende på om användaren skall ha rätt att lägga till 

produkter. 
• epost – Användarens e-post adress. 

eRek 
• id - Unikt id 
• rekNr - Reklamationsnumret 
• regDat - Datumet för reklamationens registrering. 
• aterFors - Återförsäljare 
• prodGrupp - Produktgruppen 
• prodNr  - Produktnumret 
• batchNr – Produktens batchnummer.  
• utgDat - Produktens utgångsdatum. 
• inkopSa – Produktens inköpssumma.  
• inkopAntal – Antalet inköpta produkter.  
• InkopStalle – Produktens inköpsställe.  
• beskRek – Reklamationsbeskrivning 
• nattKons – Har produkten nått konsument? 1 eller 0. 
• biverk – Har kunden haft biverkningar? 1 eller 0. 
• kundProv – Har eller ska produktprov skickas in? 1 eller 0.  
• rekKod1 - Reklamationskod 
• rekKod2 - Reklamationskod  
• rekVia – Reklamationen inkommen via. 
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• kNamn – Kundens namn. 
• kGAdress – Kundens adress. 
• kCoAdress – Kundens c/o adress. 
• kPostadr – Kundens postadress.  
• kLand - Land som kunden är bosatt i. 
• kTelNr  - Kundens telefonnummer. 
• kMobil - Kundens mobiltelefonnummer. 
• kMail – Kundens mailadress. 
• utredning – Anteckningar angående utredningen.  
• kundSvar1 – Utredarens förslag på kundsvar.  
• kundsvar2 – Svaret som kunden får.  
• klassifiering –  Reklamationens allvarlighetsgrad 
• ersSa – Ersättningssumma 
• ersDat – Ersättningsdatum 

biverkn 
• biverkn1 - Frågan: Vilken typ av biverkning har konsumenten upplevt? 
• biverkn2 - Frågan: Hur länge har medlet använts? 
• biverkn3 - Frågan: Dosering? 
• biverkn4 - Frågan: Till vad användes preparatet? 
• biverkn5 - Frågan: Upphörde biverkning när intaget avbröts? 
• biverkn6 - Frågan: Återkom problem när intaget återupptogs? 
• biverkn7 - Frågan: Hur lång tid efter intagets upphörande försvann 

biverkningarna? 
• biverkn8 - Frågan: Togs andra preparat samtidigt? 
• biverkn9 - Frågan: Har läkare kontaktats? 
• biverkn10 - Frågan: Har konsumenten någon allergi/överkänslighet? 
• biverkn11 - Frågan: Har liknande preparat används av konsumenten tidigare?
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Bilaga 10: Exempelkod 

default.php 
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default.php 
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login.php 
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valkommen.php 
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valkommen.php 
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avslut.php 
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Bilaga 11: Projektdirektiv 
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Bilaga 12: Formulärelement 

Droplista 
En droplista är en form av rullgardinsmeny som används när antalet alternativ att välja 
mellan inte är så många, (jämför med rullista nedan). 

 

Radioknapp 
Grafiskt brukar radioknappar ofta visas som ofyllda cirklar, som får en svart plupp i sig 
när det alternativet väljs. Enbart ett alternativ kan väljas. 

A B C  

Rullista 
När antalet alternativ att välja mellan är stort kan det vara lämpligt att lägga dem i en 
lista som är rullbar. 
 

vitsippa
ros
vallmo
maskros  

 


