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Sammanfattning 

Denna studie har resulterat i en design av en webbplats som ämnar informera om tjänstedesign. 

Uppsatsen beskriver arbetsgången och diskuterar även projektmetoden scrum som använts under 

projektets designfas, för att utröna dess lämplighet i interaktionsdesignprojekt. Särskilt fokus läggs på 

hur projektmetoden påverkat användbarheten i den designlösning som producerats. Information om 

användarna har inhämtats genom intervjuer med praktiserande tjänstedesigners och 

tjänstedesignstudenter i olika Europeiska länder. Datainsamlingen och analysen av denna har följt 

metoden måldriven design. Analysen har gett upphov till personor, scenarior och krav, som använts 

under designprocessen för att säkerställa att användarnas mål låg till grund för de designbeslut som 

togs. Själva designprocessen har genomförts i enlighet med projektmetoden scrum, dock med vissa 

modifikationer av arbetsperiodens längd och gruppens storlek. Studien visar att flera nya insikter om 

användarnas behov och mål uppkommit under datainsamlingen och analysen, varför 

användarstudien kan anses ha bidragit till ökat användbarhet i den slutgiltiga designen. 

Användningen av projektmetoden scrum medförde en arbetsgång som gav positiva resultat och 

bidrog till att undvika problem som ofta uppstår då traditionella projektmetoder används. Slutsatsen 

blir därför att scrum lämpar sig väl för designprojekt men att den bör kombineras med en förstudie 

av målgruppen för att säkerställa resultatets användbarhet. 
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1. Inledning 
De flesta är nog överens om att människan bör utföra uppgifter som hon är bra på, snarare än 

uppgifter som hennes kognitiva och fysiska kapacitet inte är lämpad för. Vi är bättre på att känna 

igen visuella mönster snarare än att komma ihåg en hel ordlista, och måste vi hålla många saker i 

minnet är det lättare om de har en innebörd som betyder något för oss (Sternberg, 2009). 

Användbarhet handlar om just detta; att anpassa omgivningen så att den i största möjliga mån låter 

oss utföra de uppgifter som vår hjärna är byggd för. Detta synsätt är relativt nytt, länge var den 

ledande uppfattningen att människan skulle anpassa sig efter teknologin. Om det krävde att 

arbetsminnet belastades på ett ohållbart sätt så fick det vara så. Dock blev det allt tydligare att 

många olyckor kunde undvikas, och mycket arbete kunde effektiviseras, om produkterna från början 

var så användbara som möjligt. För att uppnå detta har flera olika metoder utvecklats, där de flesta 

går ut på att lära känna användaren. Det är också detta synsätt som ligger till grund för den här 

uppsatsen, som beskriver ett projekt inom designdisciplinen interaktionsdesign. Utöver det finns ett 

antal sätt att bedriva projekt som fokuserar på användbarhet; ett av dessa som blir allt vanligare är 

scrum. I denna uppsats beskrivs ett interaktionsdesignprojekt som använt sig av scrum under 

designfasen, och lämpligheten för detta upplägg utvärderas. I Appendix hittas en närmare förklaring 

av den terminologi som används. 

1.1 Bakgrund 

Tjänstedesign är ett relativt nytt designområde som på senare år har utvecklats rejält. Visualiseringar, 

eller arbetsmetoder för att konkretisera insamlade data, inom tjänstedesign är också ett område som 

nyligen fått alltmer uppmärksamhet, men saknar en tydlig och enhetlig terminologi. Kunskap om 

detta område kan med fördel spridas genom en webbsida som sammanställer information baserad 

på de senaste årens forskning kring tjänstedesign och visualiseringar, kombinerat med erfarenhet 

och verklighetsbaserade exempel tillhandahållna av praktiserande designers.    

Agila metoder och scrum har på senare år blivit allt mer populära, framförallt inom programmering 

och systemutveckling. Då dessa metoder medger större frihet att ompröva tidigt tagna beslut om 

dessa inte visar sig stödjas av användardata används de också gärna inom interaktionsdesign, då 

detta designområde lägger stor vikt vid att basera beslut på användarnas behov och mål. Dock har 

frågan lyfts om ett agilt tillvägagångssätt kan ha en negativ påverkan på användbarheten då varje del 

designas och produceras för sig vilket försämrar helhetsperspektivet, samt att målet oftare blir att 

glädja produktägaren snarare än användarna. Bäckström och Sandbäck (2009) föreslår en modell där 

den agila utvecklingsfasen föregås av en extensiv förstudie för att säkerställa fokus på användarens 
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perspektiv. Användbarhetsexperter bör sedan finnas tillhands för att stödja produktägarens beslut 

och prioriteringar och se till att dessa tar hänsyn till användarnas behov. 

1.2 Syfte  

Syftet med detta projekt är att tillsammans med Olof Jönsson, som också studerar på det 

kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet, designa en webbsida beställd av Fabian Segelström, 

doktorand vid Linköpings Universitet. Målet med denna är att stödja praktiserande tjänstedesigners, 

studenter samt andra intresserade av detta område genom att bidra med kunskap och möjlighet till 

interaktion så att detta designområde kan utvecklas vidare. Denna uppsats ämnar beskriva processen 

och dess resultat, med särskilt fokus på användbarhet, samt diskutera huruvida den agila metoden 

scrum i kombination med måldriven design är lämplig att använda i ett interaktionsdesignprojekt.  

1.3 Avgränsningar 

Designarbetet fokuserar på användarens interaktion med webbplatsen, och stannar således vid en 

enklare ramverksdesign. Då interaktionsdesign står i fokus tills skillnad från visuell design har därför 

begränsad tid ägnats åt detaljdesign av exempelvis typsnitt och färgskala, vilket läsaren bör ta i 

beaktande under granskningen av resultatet.  

 Uppdraget att programmera webbplatsen faller på studenter på programmet Datavetenskap vid 

Linköpings universitet, varför denna uppsats endast behandlar datainsamling samt design av 

prototyp.   

Datainsamlingen, analysen och majoriteten av designarbetet har utförts tillsammans med Olof 

Jönsson. Hans uppsats behandlar användbarhetstestningen av designen, medan denna uppsats 

fokuserar på projektmetoden scrum och hur den används inom interaktionsdesign.  
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2. Teoribakgrund 

Nedan följer en genomgång av de metoder och teorier som denna uppsats behandlar med syfte att 

ge läsaren ökad insikt i dess teoretiska bakgrund. Dessa kan delas in i tre ämnen: Interaktionsdesign, 

som beskriver design- och datainsamlingsmetoden använd i detta projekt; Tjänstedesign, som 

beskriver domänen webbplatsen ämnar behandla samt Agila metoder och scrum, som beskriver 

projektmetoden som använts under designfasen och som utvärderas i denna uppsats.  

2.1 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign är ett designområde som fokuserar på interaktiva produkter, tjänster och system. 

Syftet är att formge dessa så att aktiviteten som användaren måste utföra för att nå sitt mål blir så 

smidig, lättförståelig och tillfredsställande som möjligt. Designdisciplinen tillhör familjen Human-

Centered Design, där utgångspunkten är människorna som ska använda produkten. 

Interaktionsdesign söker svara på frågor såsom vilket arbetsflöde som på bästa sätt låter användarna 

uppnå sina mål och vilken information användarna samt systemet behöver för att kunna utföra 

uppgiften (Goodwin, 2009). Interaktionsdesign kopplas tidvis ihop med Human-Computer-

Interaction, som då endast fokuserar på människans samspel med datorer, men så behöver ej vara 

fallet, då all form av interaktion inkluderas (Löwgren, 2008). Jämfört med andra designområden är 

interaktionsdesign relativt nytt och blev etablerat i den akademiska världen först på 1990-talet 

(Goodwin, 2009). Norman (1993) menar att människan länge fått anpassa sig efter tekniken och 

därför fått utföra uppgifter som egentligen inte passar våra egenskaper, och att teknik istället bör 

anpassas efter människan. Dock påpekar Norman i en senare artikel att det även kan vara negativt 

att fokusera för mycket på användaren, eftersom designen då måste anpassas efter en mindre del av 

målgruppen då inte alla har samma förutsättningar och smak, och att det som istället borde 

fokuseras på är den handling som ska utföras istället för personen som ska utföra den (Norman, 

2005). 

Det finns flera olika metoder och strategier för att skapa en användbar produkt eller tjänst. En av 

dessa är måldriven design som utvecklades av Alan Cooper och hans kollegor under slutet av 1990-

talet och dokumenteras av Goodwin (2009). Cooper är även författare till ”About Face – The 

Essentials of User Interface Design” (1995) som beskriver flera viktiga tumregler för användarvänlig 

design. Måldriven design beskriver den process som enligt Goodwin leder till en användbar design, 

där de viktigaste stegen är kartläggning av domänen, insamling av användardata och representation 

av dessa i form av modeller, exempelvis personor. (Goodwin, 2009) 
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Måldriven design sätter användaren i centrum, och Goodwin beskriver detaljerat hur information om 

målgruppen bör inhämtas. Viktigast är kvalitativa intervjuer och observationer av användarna i deras 

egen miljö. Inhämtad data representeras sedan som personor, som är en fiktiv karaktär som 

representerar en viss typ av beteenden som observerats hos användarna. Om ett antal användare 

har uppvisat liknande beteende kan dessa representeras i en persona, som får ett eget namn och 

bakgrundshistoria. Denna fiktiva användare ökar projektgruppens empati för de verkliga användarna 

och sammanfattar på ett lättförståeligt sätt de olika beteenden som målgruppen uppvisar. Antalet 

personor beror på variansen inom målgruppen, då varje betydelsefull skillnad ska representeras av 

en persona. Till dessa personor skrivs sedan scenarior, som beskriver hur personan använder 

produkten. (Goodwin, 2009) 

2.2 Tjänstedesign 
 

When you have two coffee shops right next to each other, and each sells the exact same coffee at 

the exact same price, service design is what makes you walk into one and not the other. 

-31 Volts Service Design (2008), citerad i Stickdorn & Schneider (2010), s. 33. 

Denna definition av tjänstedesign ger en bild av de aspekter som denna designdisciplin fokuserar på. 

Interaktionsdesign handlar ofta om digitala gränssnitt, även om så inte måste vara fallet. 

Tjänstedesign är en beskrivning och utformning av hela tjänsten med alla dess olika delar, där 

interaktion via exempelvis en webbplats kan vara en av flera kontakter som användaren har med 

tjänsteleverantören. En bank erbjuder flera tjänster, och kunden kan ta del av dessa tjänster på flera 

sätt, allt från att ladda ner en applikation för att flytta pengar mellan konton med hjälp av mobilen till 

att lämna viktiga ägodelar i ett bankfack på ett fysiskt bankkontor. Tjänstedesign fokuserar på 

helheten, för att se till att alla dess delar fungerar tillsammans på ett smidigt sätt.  

Under lång tid betraktades försäljning av tjänster vara underordnat försäljning av produkter. Först på 

1960-talet ställdes frågan vari skillnaden mellan dessa låg (Segelström, 2010). De kommande 

årtiondena gjordes fler studier och 1985 gjordes en sammanställning av 46 av dessa av Zeithaml, 

Parasuraman och Berry. Där framträdde fyra kännetecken som många artiklar kommit fram till skiljde 

tjänster från produkter, nu kända som IHIP: Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, och 

Perishability: 

  Intangibility: Tjänster är abstrakta och ogripbara. 
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  Heterogeneity: Tjänster kan inte standardiseras på samma sätt som produkter då de 

levereras av olika personer som kan bete sig olika från dag till dag. 

  Inseparability: Produktion av en tjänst kan inte separeras från konsumtionen av densamma. 

En tjänst produceras i samma ögonblick som den konsumeras. 

  Perishability: En tjänst kan inte produceras i förväg för att senare säljas, eller sparas om 

konsumtionen minskar. 

Då forskningen kring tjänster fortskred började idéer om design av tjänster ta form på 1990-talet. 

Artiklar publicerades, framförallt på tyska och italienska, som beskrev tjänstedesign i förhållande till 

andra designdiscipliner och argumenterade för denna ansats, se (Sangiorgi, 2009) för en 

engelskspråkig översikt. Tjänstedesign är fortfarande ett ungt forskningsområde men växer snabbt, 

varför det inte finns en fullt utvecklad terminologi (Stickdorn & Schneider, 2010; Sangiorgi, 2009). 

Dock har praktiserande tjänstedesigners belyst begreppet visualiseringar och detta har på senare år 

också fått ökad uppmärksamhet i den akademiska världen (Segelström, 2010; Sangiorgi, 2009). En 

studie av Segelström (2010) beskriver intervjuer gjorda med praktiserande tjänstedesigners, och 

resultaten visar att samtliga deltagare använde sig av visualiseringar. I analysen framkom tre olika 

anledningar att använda dessa: För att nå nya insikter, för att öka empatin med användarna, och för 

att lättare kommunicera insikter till beställare.   

På grund av tjänsters abstrakta och ogripbara karaktär behövs nya sätt att kommunicera och 

konkretisera dessa. En produkt kan representeras av en skiss eller prototyp, men då en tjänst ofta 

beskriver ett flöde av olika handlingar och interaktioner krävs andra tekniker. Dessa tekniker 

benämns visualiseringar, som trots sitt namn inte nödvändigtvis måste vara av grafisk natur. Hur bör 

handlingen ”stå i kö, beställa kaffe, betala, sätta sig vid ett bord” beskrivas? Som en serietidning? 

Som en karta över kaféet? Genom ett rollspel? Syftet är att externalisera tankar och idéer kring en 

tjänst. (Stickdorn & Schneider, 2010; Segelström, 2010; Sangiorgi, 2009)  

Visualiseringar kan vara allt från en ritad bild som beskriver hela tjänsten, till rollspel där tjänsten 

ageras av projektgruppen. Vanliga media är foto, video, skisser och rekvisita, ofta i kombination 

(Stickdorn & Schneider, 2010). Olika visualiseringar har också olika fokus, där vissa belyser kundens 

upplevelse av tjänsten medan andra beskriver dess relation till andra tjänster och samhället i stort. 

Vilket perspektiv som väljs påverkar också detaljnivån. Nedan följer en kort genomgång av tre vanliga 

visualiseringar (Segelström, 2010; Stickdorn & Schneider, 2010). 

Blueprint: Denna visualisering beskriver hela tjänsteprocessen på en bild och delar upp denna i 

kategorier: Physical evidence, de fysiska bevis kunden får, exempelvis kvitto; Customer action, 
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handlingar kunden själv måste utföra, exempelvis stå i kö; Onstage, den interaktion som sker mellan 

kunden och tjänsten, exempelvis betalning; Backstage, de handlingar som sköts av personal och som 

kunden ej måste ta del av, exempelvis att fylla på varor; och Supporting processes, tjänster som 

samspelar med den aktuella tjänsten, exempelvis varuleverantörer. 

Customer Journey: Denna visualisering beskriver tjänsten från kundens perspektiv med en serie 

bilder eller kortare texter som placeras på en tidslinje. Den tar sin början när kunden först 

bestämmer sig för att ta del av tjänsten och avslutas när kunden har konsumerat tjänsten. Fokus 

ligger på kundens upplevelse. 

Desktop Walkthrough: Denna visualisering består av en karta över området där tjänsten utspelar sig, 

samt legogubbar eller liknande som används som representanter för de som använder och 

tillhandahåller tjänsten. Projektgruppen kan med denna rekvisita spela upp tjänsten, och variera 

uppgifter och omständigheter för att utforska olika möjligheter.  

2.3 Agila metoder 
Begreppet agila, eller lättrörliga, metoder introducerades år 2001 med det agila manifestet, som 

skrevs 2001 av sjutton personer involverade i mjukvaruutveckling. Detta var en sammanfattning av 

de insikter som uppkommit genom utvecklingen av metoder som scrum, extreme programming och 

feature-driven development, och som därefter kom att kallas agila metoder. Deras gemensamma 

erfarenheter sammanställdes till tolv principer som de ansåg borde utgöra grunden i 

mjukvaruutvecklingsprojekt. Det agila manifestet menar att trots att processer, verktyg, 

dokumentation, kontraktsförhandling och planering är viktigt, bör individer, interaktioner, 

fungerande programvara, kundsamarbete och anpassning till förändring värdesättas mer. 

Fungerande programvara ska levereras kontinuerligt, och gruppen bör arbeta självständigt och dess 

medlemmar dagligen träffas för att verka för en smidig och självgående process (Agila manifestet, 

2001).  

Detta kan jämföras med andra metoder som använts under större delen av 1900-talet och som har 

kommit att kallas vattenfallsmodeller, då de karakteriseras av att ett steg slutförs och dokumenteras 

innan nästa påbörjas. De olika stegen kan utföras av olika grupper och försvårar återkopplingen 

bakåt. Utrymmet för förändring av den ursprungliga planen är litet, och då kommunikationen mellan 

grupperna ofta sker genom den dokumentation som finns är risken för missförstånd stor. 

(Dreierbakken, 2008) 

Förespråkare för agila metoder menar att det är omöjligt att förutse de förändringar som kan komma 

att uppstå, och att det vore mer fördelaktigt att använda en metod som låter projektet anpassas till 
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omvärldens ändrade krav (Softhouse Consulting, 2011). Agila metoder betonar vikten av en iterativ 

process, och detta synsätt har ökat i popularitet det senaste decenniet (Softhouse Consulting, 2011; 

Bäckström & Sandbäck, 2009).  

Den agila metoden scrum tar sitt namn från en rugbyterm som innebär att laget formar sig till en 

klunga och tillsammans för bollen framåt. Scrum utvecklades under mitten av 1990-talet och är 

baserad på kortare arbetsperioder à 30 dagar, en så kallad sprint. Under denna sprint arbetar en 

projektgrupp på fem till nio personer med att utveckla de funktioner som produktägaren har klassat 

som högst prioriterade, samlade i en så kallad Sprint Backlog. Samtliga funktioner som 

produktägaren har beställt finns samlade i en Product Backlog. Projektgruppen har en Scrum Master 

som leder arbetet, och gruppen träffas dagligen för att maximera interaktion mellan medlemmarna 

och på det sättet minimera behovet av dokumentation som tar tid från utvecklingsarbetet. 

(Softhouse Consulting, 2011; Scrum Alliance, 2011; Dreierbakken, 2008; Azouri & Olsson, 2005) 

Förespråkarna menar att denna metod minskar detaljstyrning då projektgruppen får jobba 

självständigt under sprintarna och har gemensamt ansvar för resultatet, vilket också ökar deras 

motivation (Softhouse Consulting, 2011). En intervjustudie av Dreierbakken (2008) visar att det som 

respondenterna uppfattade som positivt med scrum var gruppens ökade arbetsglädje, och att det är 

lätt att korrigera arbetsuppgifterna så att gruppen hela tiden jobbar med det som är till störst nytta 

för projektet. Dock berättade respondenterna att det sällan går att genomföra ett scrumprojekt helt 

enligt riktlinjerna, och längd på sprintar och storlek på scrumteamen anpassas ofta efter det aktuella 

projektet. Azouri och Olsson (2005) menar att det även går bra att genomföra ett scrumprojekt med 

endast två personer i scrumteamet. Dreierbakkens respondenter var överlag mycket nöjda med 

metoden och denna åsikt återfinns i mycket av litteraturen om scrum (Dreierbakken, 2008; Softhouse 

Consulting, 2011; Scrum Alliance, 2011; Azouri & Olsson, 2005; Bäckström & Sandbäck, 2009). Den 

största kritiken handlar om att scrum inte kan anpassas till hur stora scrumteam som helst, då den 

dagliga kontakten lätt försvinner, och att det är svårt för produktägaren att prioritera 

arbetsuppgifterna och vara så delaktig som metoden kräver (Larsson, 2008; Dreierbakken, 2008). Det 

kan även bidra till ökad stress inom scrumteamet, speciellt för ovana medlemmar, men 

respondenterna i Dreierbakkens studie upplevde inte att detta var ett stort problem. 

Bäckström och Sandbäck (2009) menar att scrum kan ha en negativ effekt på användbarheten. För 

det första skapas Product Backlog av produktägaren, som vanligtvis är högt uppsatt inom 

organisationen och har fokus på exempelvis IT-satsningar och strategier kring dessa snarare än 

användarnas behov. Scrum tillhandahåller inga instruktioner för hur Product Backlog ska skapas, och 
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Bäckström och Sandbäck menar att kvalitén på denna därför kan komma att bli lidande. De 

förespråkar undersökningar av målgruppen och verksamheten för att säkerställa att det efterföljande 

arbetet uppfyller både användarnas och verksamhetens mål. De menar också att då scrum lägger 

stor vikt vid att producera fungerande programvara ökar risken att utvecklarna fokuserar mer på att 

göra produktägaren nöjd snarare än användarna. Slutligen varnar de för att helhetsperspektivet går 

förlorat då arbetet delas upp och scrumteamet arbetar med olika funktioner i varje sprint. 

(Bäckström & Sandbäck, 2009) 

För att lösa dessa problem föreslår Bäckström och Sandbäck en modell där perioden som delas upp i 

sprintar föregås av en användarstudie, och att resultaten från denna ligger till grund för Product 

Backlog. En prototyp bör också finnas till hands under sprintarna för att stödja utvecklarna. Vidare 

föreslår de att användbarhetsexperter bör vara en del av scrumteamet och vara ett stöd för 

produktägaren när denne prioriterar vilka funktioner som ska utvecklas, vilket också skulle minska 

vissa av de problem som beskrivs av Dreierbakken (2008). (Bäckström & Sandbäck, 2009)   

2.4 Frågeställning 
Projektmetoden scrum används ofta i interaktionsdesignprojekt. Dock har Bäckström och Sandbäck 

(2009) påpekat att denna metod kan ha en negativ effekt på användbarheten. De föreslår därför en 

modell med vissa modifikationer för att säkerställa att designernas fokus ligger på användarnas mål, 

såsom måldriven design föreskriver. Detta projekt har inspirerats av denna modell, framförallt dess 

metod att genomföra en användarstudie innan sprintarna tar sin början. Syftet med detta upplägg är 

att användarstudien och de personor och scenarior som den resulterar i ska motverka den negativa 

effekt på användbarheten som scrum kan medföra. Denna uppsats ämnar beskriva ett 

interaktionsdesignprojekt som så långt resurserna tillåter följer Bäckström och Sandbäcks modell, 

och därefter diskutera detta upplägg och dess lämplighet som metod i interaktionsdesignprojekt. De 

frågor som uppsatsen ämnar besvara är ”Vilken positiv och negativ påverkan har metoden scrum på 

designprocessen?” och ”Medför användarstudien att efterföljande designbeslut är förankrade i 

användarnas mål?”.  
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3. Metod 

Projektet har följt metoden måldriven design enligt Goodwin (2009). Under designarbetet har en 

modifierad variant av den agila projektmetoden scrum använts. Två veckor ägnades åt datainsamling 

och analys av denna, och de två nästkommande veckorna ägnades åt design och utveckling av en 

prototyp.  

3.1 Datainsamling 

Då målinriktad design understryker vikten av att alltid utgå från användarnas mål gjordes intervjuer 

med praktiserande tjänstedesigners samt tjänstedesignstudenter. Syftet var att ta reda på arbetssätt, 

behov och mål för att i största möjliga mån kunna tillgodose dessa. 

3.1.1 Deltagare 

Tretton praktiserande tjänstedesigners intervjuades, majoriteten verksamma i olika Europeiska 

länder. En intervju skedde på plats i Linköping, resten intervjuades via telefon- och videosamtal. Tre 

studenter på det kognitionsvetenskapliga masterprogrammet i Linköping som gått kurser i 

tjänstedesign intervjuades också, och samtliga dessa kunde intervjuas på plats. Den inledande 

kontakten med deltagarna förmedlades av Fabian Segelström. Av deltagarna var åtta män och fem 

kvinnor. 

3.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna var kvalitativa och semistrukturerade för att tillåta uppföljning av relevanta ämnen och 

ge deltagarna frihet att berätta om sitt arbete och sin syn på tjänstedesign. Ett antal frågor med 

tillhörande följdfrågor bestämdes i förväg men alla ställdes inte till samtliga deltagare, då de var olika 

relevanta för olika personer och tiden ibland var knapp. Längden på intervjuerna var mellan 20 och 

30 minuter. Frågorna som ställdes till praktiserande designers skiljde sig på vissa punkter från 

frågorna som ställdes till studenter; då dessa hade mer erfarenhet ställdes fler frågor om deras 

arbetssätt och val av visualisering. Frågorna till studenter fokuserade i högre grad på hur de 

tillägnade sig information om visualiseringar. Olof Jönsson och jag var närvande vid samtliga 

intervjuer och turades om att ta rollen som intervjuledare respektive sekreterare. Intervjuerna 

spelades även in efter deltagarens godkännande för att fungera som stöd till anteckningarna. 

3.1.3 Analys 

Först gjordes en single-case analys av varje enskild intervju (Goodwin, 2009). Dessa gjorde jag och 

Olof Jönsson separat, och båda analyserade samtliga intervjuer vilket resulterade i att intervjuerna 

analyserades två gånger för att säkerställa en grundlig genomgång av materialet. Själva analysen gick 

ut på att leta efter mönster och teman i svaren. Intervjuerna transkriberades inte då anteckningarna 
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från intervjuerna bedömdes vara tillräckligt detaljrika för analys. Samma procedur tillämpades i en 

efterföljande cross-case analys (Goodwin, 2009) där intervjuerna jämfördes med varandra i syfte att 

hitta mönster. Jämförelsen gjordes genom att markera fraser i de olika intervjuerna som uttryckte en 

deltagares svar på en fråga eller annan relevant synpunkt. Intervjuerna analyserades med en induktiv 

utgångspunkt, då vi inte hade någon förutbestämd hypotes om vad intervjuerna skulle innehålla eller 

vilka mönster som skulle kunna uppdagas. Efter denna inledande analys togs under diskussion fram 

tolv beteendevariabler. Dess karaktär var antingen flerval eller skala, se figur 1. Om två deltagare 

finns placerade nära varandra betyder det att de har väldigt liknande svar, men i den översta 

variabeln har exempelvis D7 sagt att hen vill bli inspirerad medan S1 är mer öppen för instruktioner. 

Då intervjufrågorna varierade något skiljde sig beteendevariablerna för studenter något från 

praktiserande designers variabler. Deltagarna placerades ut på de olika variablerna som 

överensstämde med deras svar, och därefter grupperades de som placerats i närheten av varandra. 

Dock kunde inte samtliga deltagare placeras ut på samtliga variabler eftersom alla deltagare inte fick 

samma frågor. 

 

Figur 1: Beteendevariabler 
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Så småningom framträdde mönster som tydde på att vissa deltagare liknade varandra på flera 

punkter. D7 och D6 har svarat liknande på flera frågor, så även D2 och D3. D8 och D9 liknar även 

varandra en hel del, men denna likhet beror troligen på att de var kollegor. Denna analysmetod 

resulterade i att deltagarna delades in i tre grupper som sedan låg till grund för skapandet av tre 

personor med tillhörande scenarior. Dock bör poängteras att denna indelning baserades både på 

variablerna och på anteckningar från intervjuerna, då deltagarna även har berättat fritt om sitt 

arbete och gett oss en bild av deras behov och attityder utan att ha svarat på en uttrycklig fråga. 

Personorna är därför till största del baserade på beteendevariablerna men också på det intryck 

deltagarna gett under intervjuerna. Scenariorna gav upphov till en kravlista som specificerade 

funktioner som webbplatsen skulle innehålla. Kraven framställdes genom att fraser i scenariorna, 

exempelvis ”[personan Sarah] skriver ett snabbt inlägg” markeras och omvandlas till kravet ”kunna 

skriva inlägg”. Frasen ”läser kommentarer” omvandlas till ett krav på ett kommentarsfält. Dessa 

säkerställde att designarbetet fokuserade på att uppfylla användarnas mål och presenteras mer 

utförligt i resultatkapitlet. 

3.2 Design 

De personor och scenarior som beskrivs i föregående avsnitt låg till grund för många av de beslut 

som togs under designprocessen, och dessa beslut togs till stor del genom att ställa frågor som ”Vad 

skulle Sarah tycka om en sådan funktion?” eller ”Skulle Thomas använda sig av den här sidan?”. Olof 

Jönsson och jag samarbetade under större delen av designprocessen, och hade såsom scrum 

föreskriver täta möten med produktägaren Fabian Segelström. Dock gjordes vissa modifikationer på 

metoden för att passa de krav som ställs på designarbete. 

3.2.1 Scrum 

Scrum består vanligtvis av kortare tidsperioder à 30 dagar, så kallade sprintar, då en projektgrupp 

arbetar med specifika uppgifter som är tydligt prioriterade. Då den totala tiden avsatt till 

designarbete endast var två veckor delades dessa fjorton dagar in i fem sprintar à två dagar. 

Produktägaren, i detta fall Fabian Segelström, hade sedan tidigare sammanställt en lista på mål som 

arbetet skulle resultera i, en så kallad Product Backlog. Dessa mål prioriterades och de viktigaste 

överfördes till en Sprint Backlog, som specificerade de mål som skulle uppfyllas under 

nästkommande sprint. Inom scrum kallas dessa mål stories, och kan vara utformade som enkla 

meningar, exempelvis ”Som användare vill jag kunna registrera mig i systemet”. Arbetet med att 

programmera webbplatsen hade påbörjats av programmeringsgruppen några veckor tidigare. Dessa 

arbetade också enligt scrum, men i längre sprintar à två veckor. Under första sprinten utgick vi från 

de stories som de hade jobbat med under sin första sprint, och dessutom i samma prioritetsordning 
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för att spegla deras arbete i så stor utsträckning som möjligt. Sprint ett handlade till stor del om att 

skissa de grundläggande delsidor som webbplatsen skulle innehålla, såsom inloggning, registrera 

konto, och en översiktssida för olika visualiseringstekniker. Ett möte med produktägaren efterföljde 

varje sprint, där resultatet presenterades och diskuterades. Därefter kontrollerade produktägaren 

huruvida varje enskild story var klar för leverans. I vårt fall innebar konceptet ”klar för leverans” en 

färdig skiss av en funktion som inte behövde ändras överhuvudtaget. Varje story markerades av 

Fabian Segelström som Ej påbörjad, Nästan klar eller Klar, med hjälp av röda, orangea och gröna 

överstrykningspennor. De som ej var helt färdigställda överfördes till nästa Sprint Backlog. 

Scrum är i huvudsak anpassad för programmeringsprojekt, och vi gjorde några ändringar i metodiken 

för att passa designarbetet. Framförallt fick vi själva avgöra hur högt prioriterade vissa av målen 

skulle vara, baserade på hur våra användardata såg ut. Detta följer Bäckström och Sandbäcks modell 

som förespråkar att ta användardata till hjälp vid utformningen och prioriteringen av mål. Vi var 

också fria att i samråd med produktägaren lägga till mål som vi sett att användarna hade behov av. 

Själva arbetet var inte heller lika styrt som i ett traditionellt scrumprojekt. Vissa mål lämnade vi 

avsiktligt för att ta itu med under nästkommande sprint och vi påbörjade även mål som egentligen 

skulle förekomma i senare sprintar, då vi hade tillgång till hela Product Backlog under hela 

designprocessen. Vi kunde heller inte uppfylla den rekommenderade storleken på arbetsgruppen 

som enligt metoden bör vara fem till nio personer. På grund av detta hade vi heller ingen scrum 

Master, eller gruppledare, utan samarbetade utan någon tydlig ledare. 

Under vår andra vecka jobbade vi parallellt med de studenter som programmerade webbplatsen, 

vilket innebar att deras sprint började måndagen vecka två. Inför denna sprint samarbetade vi med 

produktägaren i skrivandet av stories och prioriteringen av dessa, exempelvis ”Som 

gränssnittsdesigners vill vi ha en toppmeny och en sidfot som finns på alla sidor. Utseendet ska följa 

bild ett”. Under sprint fyra, den näst sista, arbetade jag med design på egen hand då Olof Jönsson 

fokuserade på att förbereda och utföra användartest. Under den sprinten designades My Profile och 

ritverktyget som används för att bygga en egen visualisering. Under de andra sprintarna 

samarbetade vi under designprocessen.  

Webbplatsen programmerades av en grupp studenter som använde metoden scrum med två veckor 

långa sprintar. Dessa hade också Fabian Segelström som produktägare, och hade fått uppgifter att 

jobba med som endast berörde sidans funktionalitet men ej dess gränssnitt, då en del av arbetet 

skedde parallellt med vår datainsamling. Då vårt samarbete tog sin början fanns en fungerande 

webbplats där flera av produktägaren specificerade funktioner hade implementerats. I detta skede 
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agerade vi som produktägarens konsulter med avseende på användbarhet där vi tillsammans med 

produktägaren definierade de uppgifter som programmeringsgruppen skulle utföra, samt 

prioriterade dessa. Denna prioritering baserades på vår kunskap om användarna. Under 

designarbetet gjordes en omdesign av webbplatsen och funktioner lades till för att passa 

användarnas mål. Under denna del av projektet har alltså Bäckströms och Sandbäcks modell i stort 

sett följts, men den skillnaden att en del av förstudien gjorts parallellt med de första sprintarna.   

3.2.2 Design 

Den största delen av designen skissades på vitt papper. Inför designen av en ny sida eller funktion, 

exempelvis nyhetssidan, skissade vi på egen hand i två minuter och pratade sedan kort om vad vi 

kommit fram till. Därefter upprepades proceduren runt fyra gånger vilket utmynnade i ett tiotal olika 

alternativ. Dessa diskuterades och de bästa idéerna vidareutvecklades. Samtliga skisser sparades för 

att eventuellt utgöra inspiration för framtida funktioner. Inför vecka två då programmeringen av 

hemsidans utseende inleddes gjordes en digital kopia av de viktigaste skisserna i PowerPoint för att 

tydligare specificera utseendet. Resten av skisserna skannades in. Den sista sprinten ägnades åt att 

färdigställa en prototyp i PowerPoint. 

  



Linköpings universitet  Maja Schylström 
Kandidatuppsats   vt-2011 
Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet 

 

20 
 

4. Resultat 

Datainsamlingen och efterföljande analys har resulterat i en kartläggning av tilltänkta användare med 

avseende på beteende, behov och mål. Denna kartläggning har levererats till beställaren i form av 

personor, scenarior och krav. Baserat på dessa har en prototyp utvecklats, som även den har 

levererats till beställaren. Detta avsnitt beskriver dessa resultat.  

4.1 Personor 

Tre personor utvecklades utifrån de mönster som framträtt i användardata. Två av dessa var 

praktiserande designers, då vi sett större variationer bland dessa än bland studenterna. Den tredje 

personan var student. I samråd med beställaren valdes två av personorna som primära personor; den 

tredje klassades som sekundär persona då han var baserad på användare som troligen skulle 

använda färre av hemsidans funktioner än de andra två. Detta innebär att vi i första hand skulle ta 

hänsyn till de primära personornas mål om det uppstod någon konflikt dem emellan. De två primära 

personorna var Sarah Clarke, praktiserande designer, och Anna Lundberg, student. Den sekundära 

personan var Thomas Jansen, praktiserande designer. Här följer en kort beskrivning av dessa, för 

kompletta personabeskrivningar se Appendix. Personorna är baserade på hur deltagarna placerat sig 

på beteendevariablerna, se Figur 1, sidan 15. 

Sarah Clarke (primär persona) är huvudsakligen baserad på D2 och D3. Hon är 35 år och anställd på 

ett större företag. Hon jobbar ofta nära beställaren och använder främst visualiseringar som ett 

verktyg. Syftet är att få ökad förståelse för tjänsten och kommunicera kring den, inte att leverera en 

snygg design. Hon använder flera olika metoder och vill gärna lära sig fler, men vill då veta deras 

bakgrund och syfte och inspireras av verklighetsbaserade exempel. När hon väljer visualisering utgår 

hon framförallt från tillgängliga resurser och data. Hon vill gärna interagera med andra designerns 

och är positiv till att få förslag på visualiseringar som skulle kunna passa hennes projekt. Hennes 

viktigaste mål är att bredda sin kunskap, hålla sig uppdaterad om nyheter inom tjänstedesign och 

känna sig som en del av ett större designcommunity.  

Anna Lundberg (primär persona) är huvudsakligen baserad på S1, S2 och S3. Hon är 25 år och läser 

sista året på sin masterutbildning i kognitionsvetenskap. Hon har läst en kurs i tjänstedesign och gjort 

ett par projekt på det området men vill gärna lära sig mer. Hon väljer oftast visualiseringar efter vad 

hon kan bäst, speciellt om det är ett viktigt projekt. Hon tycker det är kul att söka information och 

testa saker själv, men vill ha ordentlig bakgrundsinformation och helst feedback så hon vet att hon 

har förstått rätt. Hon känner inget behov av att uppfinna nya visualiseringar utan vill lära sig mer om 
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de som finns. Annas viktigaste mål är att öka sin kompetens och kunskap och känna bättre 

självförtroende, samt att känna sig aktiv i sin utveckling mot att bli en professionell designer. 

Thomas Jansen (sekundär persona) är huvudsakligen baserad på D6 och D7. Han är 28 år och har 

alltid varit intresserad av design. Han är anställd på en konsultfirma som specialiserar sig på 

tjänstedesign och deras mål är att göra sig kända i branschen som innovativa och användarvänliga. 

Thomas är bekant med en hel del visualiseringar men följer sällan någon specifik metod utan 

uppfinner gärna nya beroende på projektet. Vid val av visualisering utgår han främst från målet med 

visualiseringen och vad som ska levereras till kunden. Han tycker bakgrundsinformation är onödigt 

och vill inte ha färdiga förslag, det viktigaste är inspiration. Han vill helst inte interagera med andra 

designers via webbplatsen utan tycker det är viktigare att tillsammans med sina kollegor skapa något 

helt nytt. Thomas vill ha koll på det senaste så han efterfrågar en webbplats som ofta uppdateras 

med nya exempel. Han viktigaste mål är att öka kreativiteten, utveckla nya metoder och ligga i 

framkant i branschen. 

4.2 Scenarior & Krav 

Baserat på personorna och de beteendevariabler som dessa utvecklats efter skrevs tre scenarior, en 

till varje persona. Scenariorna beskriver personans användande av webbplatsen då den uppfyller 

personans mål. Nedan följer utdrag ur de tre scenariorna, se Appendix för scenariorna i sin helhet. 

Sarah Clarke: ”[Sarah] ägnar några minuter åt att surfa in på webbplatsen för att se hur diskussionen 

om en visualisering hon laddade upp härom veckan utvecklar sig. Hon skriver ett snabbt inlägg som 

svar på en annan designers fråga, och letar därefter upp den visualisering som hon har tänkt arbeta 

med. Där har ett nytt exempel laddats upp som hon blir nyfiken på, så hon tittar igenom bilderna och 

läser informationen.” 

Anna Lundberg: ”Hon loggar in på sin personliga sida och hittar snabbt en av sina 

favoritvisualiseringar, en som hon använde i sitt senaste projekt. Hon vill ta reda på om denna 

visualisering även skulle passa bra till det nuvarande projektet. När Anna läser om visualiseringen ser 

hon att systemet rekommenderar en annan visualisering som är ganska lik den hon håller på att läsa 

om. Hon bestämmer sig för att kolla upp den andra visualiseringen istället; hon läser 

bakgrundsinformation om den och kollar exempel där den används.” 

Thomas Jansen: ”[Thomas surfar] in på webbplatsen för att se om det har kommit in något nytt. 

Kanske något som kan vara användbart i det fortsatta arbetet? Han skrollar förbi ett par av de 

senaste nyheterna innan blicken faller på en bild där två visualiseringar har kombinerats till en. Han 
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blir nyfiken då detta är något han själv funderat på men inte haft tid att utveckla. Lite fler bilder visar 

mer detaljer, och han blir imponerad av lösningen, och börjar genast fundera på om detta på något 

sätt kan anpassas för hans nya projekt.” 

Utifrån dessa scenarior framtogs krav, genom att fraser ur scenariorna plockades ut och 

omformulerades. Dessa presenteras nedan, uppdelade i funktionella krav och datakrav.  

Funktionella krav 

 Följa en diskussion  

 Skriva inlägg  

 Hitta en visualisering  

 Se nyheter  

 Se nya exempel på en viss visualisering 

 Få bakgrundsinformation  

 Se bilder  

 Skicka en visualisering med ett meddelande  

 Logga in  

 Se liknande visualiseringar  

 Kunna spara en visualisering som en favorit  

 Se populära visualiseringar  

 Se instruktionsvideo 

 

Datakrav 

 Textfält för kommentarer/inlägg 

 Inloggning 

 Sökfunktion 

 Kategorier för visualiseringar 

 Bilder 

 Video 

 Topplista 

 Rekommendationer 

 Fält med nyheter 

 Personlig sida 

 Lista med favoriter 

 Beskrivning av en visualisering 

 Skickaknapp 

 Spara som favoritknapp 

 

4.3 Prototyp 

Nedan följer en beskrivning av den prototyp som designades och byggdes upp i PowerPoint. 

Användaren kan i viss mån interagera med prototypen då de flesta menyer och knappar är klickbara. 
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Dock har prototypens förmåga till interaktion begränsats till vad som ansågs nödvändigt för att 

utföra användartest då tiden var begränsad och den färdiga webbplatsen programmeras av en annan 

projektgrupp. Beskrivningen av prototypen delas in i hemsidans olika huvudfunktioner, 

representerade av rubrikerna i toppmenyn. Från början var tanken att webbplatsen skulle innehålla:  

 En översiktssida med samtliga visualiseringar  

 Sidor som innehöll bilder och mer information om varje visualisering 

 En sida där användarna kunde svara på vad de ville uppnå med en visualisering och 

därigenom få ett förslag på vilken visualisering som skulle passa deras projekt 

 Möjlighet för användarna att föreslå ändringar och lägga till egna bilder 

 Ett eget konto till varje användare och administratör 

 Ett ritverktyg 

Användarstudien ändrade dock planerna. Resultatet av intervjuerna visade att användarna var mer 

intresserade av att själva söka information, istället för att få ett färdigt förslag. Därför gavs den 

funktionen lägre prioritet, och andra funktioner som hjälpte användarna sålla i den information som 

fanns togs istället fram. Dessutom framkom att vissa användare gärna ville ha möjlighet att 

interagera med andra, och ofta få uppdateringar om nyheter på webbplatsen eller inom 

tjänstedesign. De funktioner som lagts till som ett resultat av användarstudien var: 

 Blog 

 Möjlighet för användare att interagera genom kommentarer 

 Top ranked 

 Compare 

 Möjlighet för användare att lägga till visualiseringar som favoriter 

 Positiva och negativa sidor med varje visualisering 

 4.3.1 Startsidan och den övergripande designen 

Gemensamt för samtliga sidor är en toppmeny och en sidfot som har samma utseende på alla sidor, 

med undantag för en ram kring den aktuella rubriken i toppmenyn. I toppmenyn finns även en 

logotyp som leder användaren till startsidan. På startsidan finns toppmeny, sidfot och mellan dessa 

samtliga bilder som finns uppladdade på webbplatsen, eftersom användarna hela tiden bör ha en 

uppfattning om vilka delar som webbplatsen består av och snabbt kunna få inspiration om det är 

dennes primära mål. Endast tre bilder är synliga åt gången, enligt fisheye-modellen, och en är tydligt 

markerad. Resten av bilderna är åtkomliga genom att användaren bläddrar till höger och vänster 

med pilar, se figur 2. Under bilderna syns länken ”What are visualisations?” vilket snabbt tar en novis 
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på området till en sida som förklarar tjänstedesign och visualiseringar mer utförligt. Till höger i 

toppmenyn kan användaren logga in, och där finns även en länk till en ny sida där användaren kan 

registrera ett konto, se figur 3. Samtliga sidor visar även så kallade brödsmulor till vänster strax under 

toppmenyn, för att tydliggöra för användaren var denne är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Startsidan 

Figur 2: Skapa konto 
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4.3.2 Blog 

Under rubriken Blog hittar användaren de senaste nyheterna inom tjänstedesign samt hemsidans 

senaste uppdateringar. Dessa visas ej i sin helhet utan endast med de inledande raderna synliga för 

att låta användaren bilda sig en uppfattning om innehållet, se figur 4. Användaren kan sortera 

nyheterna efter kategori för att lättare hitta nyheter som denne finner intressanta. Genom att klicka 

på ett inlägg kan användaren läsa resten av inlägget på en ny sida och även skriva och läsa 

kommentarer, se figur 5. 

 

Figur 4: Blog 
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Figur 5: Ett blogginlägg 

 

4.3.3 Visualisations 

Visualisations erbjuder information om olika visualiseringar och är huvudsyftet med webbplatsen. 

Den innehåller ett flertal underrubriker som representeras i en sidomeny längs vänsterkanten. Överst 

syns Overview, vilken innehåller en översikt över samtliga visualiseringar med namn, liten bild och 

kort beskrivning, se figur 6. Var och en av dessa visualiseringar har en egen sida länkad från 

Overview, och på denna sida finns ett bildspel i likhet med det som syns på startsidan, men med 

enbart visualiseringar av den aktuella typen, se figur 7. Dessa bilder kan studeras närmare då de 

öppnas som popover vid klickning, se figur 8. Till bilderna hör en bildtext som kort beskriver bilden 

samt anger om bilden är en del av ett av en användare uppladdat exempel. Var och ett av dessa 

exempel respresenteras på en egen sida med samtliga bilder, beskrivande text och 

kontaktinformation, och har användaren klickat på en sådan bild finns en länk till det fullständiga 

exemplet i bildtexten, se figur 9.  
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Figur 6: Översikt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Mer information om varje visualisering, i detta fall Customer Journey. 
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Figur 8: Bild i popover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Mer information om ett exempel. 
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På visualiseringens sida finns även en kort inledande text, ett antal positiva och negativa egenskaper 

som visualiseringen har uppställda i punktform samt en längre text som mer ingående beskriver 

visualiseringens bakgrund och syfte. Därtill finns korta instruktioner samt en genomgång av hur den 

bedömts av andra designers på ett antal områden som i denna uppsats förklaras närmare under 

avsnittet Questions. Till höger visas ett kommentarsfält, och ovanför det länkar till liknande 

visualiseringar. Inloggade användare kan lägga till visualiseringen som favorit och redigera den 

förklarande texten samt lägga till bilder, se figur 10. På sidan Overview kan användaren också föreslå 

en visualisering som enligt denne borde finnas på webbplatsen. Då får användaren gå igenom ett 

antal steg liknande de som ingår i processen att redigera en visualisering, där denne får skriva en 

informativ text och lägga till bilder på visualiseringen. Därefter skickas förslaget till administratören 

som kan välja att godkänna det. Då användaren går igenom flera steg står det tydligt längst upp på 

sidan var i processen användaren är, vad som har varit innan och vad som följer, så att användaren 

hela tiden är medveten om hur många steg som finns, se figur 11. 

 

 

Figur 10: Här kan en användare själv redigera informationen om visualiseringarna, samt ladda upp bilder. 
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Figur 11: Här kan en användare föreslå en visualiseringteknik som ännu inte finns på webbplatsen. 

 

Användaren har ett antal verktyg som hjälper denne i valet av visualisering. I sidomenyn finns 

rubriken Top Ranked, där användaren kan se en översikt över vilka visualiseringar som flest personer 

har lagt till som favoriter, samt de som rankats högst av andra användare på ett antal områden, se 

Questions för en utförligare beskrivning av dessa. Med hjälp av Top Ranked kan en användare få ny 

inspiration och hjälp i valet av visualisering. Nästa rubrik i sidomenyn är Compare, där användaren 

kan välja två visualiseringar som visas bredvid varandra, med tyngdpunkt på positiva och negativa 

sidor av dessa för att lätt kunna göra en jämförelse, se figur 12. Slutligen kan användaren i 

sidomenyn klicka på rubriken What Fits My Project? för att få ett personligt förslag på en passande 

visualisering. Detta förslag genereras då användaren väljer de tre viktigaste egenskaper 

visualiseringen bör ha, av totalt elva möjliga, se figur 13.  

 

 



Linköpings universitet  Maja Schylström 
Kandidatuppsats   vt-2011 
Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet 

 

31 
 

 

Figur 12: En sida där användaren kan se information om två visualiseringar bredvid varandra för att lättare kunna jämföra 
dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13: Användaren de tre viktigaste punkterna visualiseringen bör uppfylla, och får ett förslag baserat på 
detta. 
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Då användaren har valt en visualisering, antingen genom att leta själv eller välja en av dem som 

föreslås, finns också ett ritverktyg som hjälper användaren bygga denna, också länkat i sidomenyn 

och kallat Build Your Own Visualisation. Användaren väljer först vilken typ av visualisering denne vill 

bygga, och detta avgör bakgrundens utseende. På denna bakgrund kan användaren sedan lägga till 

byggstenar, eller ”building blocks”, med mindre enheter information, exempelvis ”Stå i kö”, som 

sedan kan sorteras på bakgrunden med hjälp av drag-and-drop, se figur 14 för ett exempel på en 

Blueprint. Till höger finns ett fält dit användaren kan dra icke aktiva byggstenar. Användaren kan 

sedan spara visualiseringen i sin helhet, endast spara enstaka byggstenar, eller exportera 

visualiseringen i ett format som är kompatibelt med andra bildbehandlingsprogram för att fortsätta 

arbetet där. Vill användaren arbeta på en större yta kan denne öppna visualiseringsverktyget i 

fullskärm i ett nytt fönster för att samtidigt ha tillgång till instruktioner och annan information på 

grundhemsidan. I prototypen visas hur användaren kan bygga en Blueprint, en Customer Journey och 

en System Map, men detta kommer att utökas till fler på den färdiga webbplatsen. 

Längst ner på sidomenyn finns rubriken What is a Visualisation? som också kan nås från startsidan, 

där användaren kan läsa mer om visualiseringar och tjänstedesign i allmänhet. 

 Figur 14: Ritverktyget 
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4.3.4 Questions 

Detta är en rubrik i toppmenyn och dess syfte är att låta webbsidans besökare bedöma sidans 

visualiseringar på ett antal punkter för att bygga vidare på forskning av Segelström (2010). Hans 

resultat visar hur tjänstedesigners klassar sex typer av visualiseringar på områdena Articulate 

insights, Keep empathy och Communicate insights to stakeholders. Dessa områden bedömdes i hans 

studie vara de viktigaste anledningarna att använda visualiseringar. Genom webbsidan kan dess 

användare svara på samma frågor, vilket ger ett mer robust resultat. Användaren får svara på valfritt 

antal frågor som slumpas fram, och för varje visualisering finns fjorton frågor, exempelvis ”Is the 

visualisation abstract or realistic? And to which degree, fully or mostly?” och ”To which degree does 

the visualisation represent and express the intangible aspects of services?”. Resultatet av dessa 

frågor ligger till grund för de bedömningar som finns att läsa på varje visualiserings egen sida. Då 

användaren svarar på frågor visas en fråga per sida, och då användaren markerat ett alternativ 

klickar denne Nästa för att gå vidare, se figur 15. Till varje fråga hör en bild och en kort 

informationstext.  

 

Figur 15: Questions 
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4.3.5 My Profile 

Under My Profile finns varje användares personliga information, dess favoritvisualiseringar och 

visualiseringar som byggts i ritverktyget och sparats. Var och en av dessa rubriker syns i en sidomeny 

till vänster, och den aktuella sidan är tydligt markerad precis som sidomenyn under Visualisations, se 

figur 16. Användaren kan redigera sina uppgifter såsom namn och mejladress, men dessa är inte 

publika och kan alltså bara ses av användaren själv. Ett alternativt förslag var att varje användare 

skulle ha en profilsida med mer personlig information som också var synlig för andra samt kunna 

skicka privata meddelanden till varandra. Dock valdes detta alternativ valdes bort då det inte fanns 

tillräckligt med tid och användarnas behov av interaktion redan tillfredsställts genom kommentarer 

på inlägg.  

 

Figur 16: Användarens egen profil 
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Har användarna sparat en visualisering eller ett exempel som favorit syns dessa på My Favorites, se 

figur 17. På detta sätt kan användarna lätt hitta visualiseringar som de gärna använder eller gå 

tillbaka till inspirerande exempel och läsa mer om dem. Har de skapat och sparat egna visualiseringar 

och byggstenar hittas dessa under My Visualisations, och från denna sida kan de också lätt öppna 

dessa för att jobba på dem ytterligare, se figur 18.  

 

 

Figur 17: Här finns de visualiseringstekniker och exempel som användaren sparat som favoriter. 
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Figur 18: Här finns de visualiseringar som användaren byggt i ritverktyget och sparat. 
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5. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet av detta projekt och arbetet som ledde till detta. Under 

Metoddiskussion behandlas datainsamling, analys och måldriven design, och därefter följer avsnittet 

Resultatdiskussion som behandlar personorna, scenariorna samt prototypen. Avsnittet Agila metoder 

och interaktionsdesign fokuserar på Scrum och den anpassning som gjordes av denna samt dess 

samspel med interaktionsdesign. Under Slutsatser presenteras svar på de frågor som ställdes under 

avsnittet Frågeställningar i rapportens inledande del.  

5.1 Metoddiskussion 

Målet med datainsamling och analys av denna var att i så stor utsträckning som möjligt följa 

måldriven design som den beskrivs i Goodwin (2009). Syftet med detta var att få en så representativ 

bild av målgruppen som möjligt. Metoden har följts på de flesta punkter, och de tillfällen då metoden 

inte har kunnat följas diskuteras nedan. Dock har stor del av projektet varit trogen måldriven design 

och jag anser därför att metodens lämplighet kan utvärderas i denna uppsats.  

Tretton semistrukturerade intervjuer utfördes, vilket lät oss bilda oss en uppfattning om 

tjänstedesigners arbete och studier. Dock bör läsaren erinras att tjänstedesign är ett designområde 

under utveckling vilket försvårar kartläggningen av det. Fler deltagare hade därför varit att önska 

men då vi upptäckte skillnader inom gruppen och samtalade kring dem med vår beställare som har 

flera års erfarenhet av tjänstedesign så gjorde vi bedömningen att vi intervjuat tillräckligt många. 

Redan efter de första intervjuerna såg vi tydliga mönster och inga nya överraskningar uppkom under 

de senare. Naturligtvis finns möjligheten att fler intervjuer hade gett värdefull information, men då vi 

intervjuat designers från vitt skilda håll i Europa är risken att vi missat något väsentligt tämligen liten, 

särskilt som detta inte dykt upp i tidigare forskning vi läst. Tyvärr intervjuades bara 

kognitionsvetenskapliga studenter vid Linköpings universitet då intervjuer med studenter vid 

universitet i Europa fick ställas in, vilket var en av anledningarna till att bara en studentpersona 

skapades. Det kan spekuleras i huruvida större skillnader inom gruppen studenter hade kunnat 

utrönas om gruppen hade varit större och mer varierad. Det försämrar emellertid inte den 

existerande studentpersonan då den fortfarande är baserad på insamlade data. 

Den största nackdelen, och den viktigaste punkten där vi frångått måldriven design, är bristen på 

observationer. Då tjänstedesign fortfarande är ett relativt nytt yrke finns de flesta praktiserande 

tjänstedesigners på olika platser i Europa, vilket omöjliggjorde observationer på plats. Istället har 

intervjuer på mellan 20 och 30 minuter gjorts via telefon- och videosamtal. En praktiserande designer 

och samtliga studenter har intervjuats i Linköping, men då designern endast var på besök gick det 
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inte att observera dennes arbetsplats. Då måldriven design betonar vikten av observationer får detta 

anses vara ett olyckligt, men ofrånkomligt, avsteg från metoden. Dock har intervjudata gett en bra 

förståelse för dessa designers arbetssätt och behov. Vi gjorde bedömningen att denna förståelse var 

tillräcklig för att kunna ligga till grund för personor. Detta är dock vår egna personliga uppfattning 

och möjligheten finns förstås att andra tycker annorlunda. Vi har dock inte stött på några tecken, 

varken i våra insamlade data eller i den teori vi läst, som motsäger den uppfattning vi bildat. 

Intervjuernas semistrukturerade, kvalitativa upplägg säkerställde att intressanta svar kunde följas 

upp, men detta medförde också att samtliga frågor inte ställdes till alla deltagare. Detta medförde en 

mindre skillnad mellan olika deltagares data. Överlag svarade deltagarna utförligt på de frågor vi 

ställde vilket gjorde att det fortsatta arbetet med beteendevariabler kunde fortskrida utan 

nämnvärda problem.  

Under analysen eftersträvades ett induktivt synsätt, men det kan självklart diskuteras i vilken grad 

det är möjligt att analysera data helt utan förutfattade meningar. Dock framkom flera nya insikter 

under analysen vilket borde tyda på att de eventuella förutfattade meningar vi haft inte har hindrat 

oss från att upptäcka oväntade mönster i intervjudata. Analysen av målgruppen bör därför kunna ses 

som representativ för deltagarna varför den kan bedömas som framgångsrik.  

Designprocessen har präglats av både struktur och tid att skissa fritt, vilket var positivt för både 

kreativitet och minimering av onödigt arbete. De flesta designlösningar har tagits fram genom 

diskussion och snabba skisser för att genast kunna avgöra om en idé är värd att utveckla. I den 

diskussionen har personorna ständigt varit närvarande, och frågor som ”Vad skulle Sarah tycka om 

en sådan funktion?” ställdes ofta. Självklart har det metodiska arbetssättet kompletterats av egen 

kreativitet, vilket är helt naturligt i ett designprojekt. Därför går det inte alltid att motivera samtliga 

val som gjorts. Generellt har vi försökt ta hänsyn till våra personors behov, och i fall när ett alternativ 

inte varit bättre än det andra har vi litat till vår egna kreativa förmåga. Detta medför naturligtvis att 

en designuppsats inte går att replikera på samma sätt som ett experiment eftersom två designers 

kommer att fatta lite olika designbeslut.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatets första del, personorna och scenariorna, bör för att anses framgångsrika vara väl grundade 

i insamlad användardata samt ha utgjort ett stöd under den efterföljande designprocessen. Båda 

dessa kriterier kan anses vara uppfyllda. Designprocessen förkortades avsevärt då besluten att 

vidareutveckla eller förkasta idéer till stor del förenklades genom att personornas behov alltid 

prioriterades. Konflikter mellan personors behov löstes snabbt då de från början var klassade som 
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primära och sekundära. Personor ska också öka designernas empati med målgruppen, och 

personligen upplevde jag att så skedde.  

Scenariorna är baserade på personorna och insamlad användardata, och dess syfte är att utgöra 

grunden till de krav som sedan sammanställs. De har framställts på ett korrekt sätt i enlighet med 

måldriven design, och de har också fyllt sitt syfte. Kraven sammanställdes baserat på fraser som 

beskriver personans användning av produkten såsom metoden föreskriver, och detta arbetssätt har 

varit ett stort stöd i designen av webbplatsen. Då webbplatsen är beställd av en produktägare fanns 

vissa krav skrivna sedan tidigare, men de kompletterades med de krav som framkommit under 

analysen. Vid prioritering av krav fick de som var grundade i användardata störst vikt för att 

säkerställa att webbplatsen fokuserade på målgruppens mål. Personorna och scenariorna har varit 

ett bra stöd i designprocessen och har levererats till produktägaren för att kunna användas som 

referens om mer designarbete görs på webbplatsen i framtiden. Dock bör de uppdateras med hjälp 

av fler användarundersökningar om alltför lång tid går till dess, då tjänstedesign är ett område som 

snabbt förändras. 

Prototypen vi designat utvärderas av Olof Jönsson som utfört användbarhetstester. En närmare 

beskrivning av metod står att finna i hans kandidatuppsats, och resultatet visar att vår prototyp ligger 

över medel med avseende på användbarhet, mätt med en så kallad SUS-enkät. På en skala från 1 till 

100 har fyra deltagare gett designen snittbetyget 77,5, där medelvärdet från 500 tidigare studier 

ligger på 68. Detta positiva resultat behöver dock förstärkas med fler tester, men prototypen 

förefaller ha en användbar design och produktägaren är nöjd med resultatet. Prototypen innehåller 

samtliga funktioner som efterfrågades av produktägaren och även fler är tillagda som 

användarstudien visat att målgruppen efterfrågade. Något oklart är om de rubriker som satts på olika 

delsidor är lättförståeliga. Vissa av dessa visste vi från början att de inte var helt tydliga och detta 

bekräftades också av några tidiga användartester. Vissa som vi själva inte tänkt på ifrågasattes också 

under dessa användartester. Tyvärr hade vi inte möjlighet att korrigera samtliga på grund av tidsbrist. 

I övrigt anser vi att organisationen på sidan är väl planerad, men utförligare användbarhetstester får 

utvisa om denna syn även delas av användare.  

Då området tjänstedesign är relativt nytt finns ännu ingen starkt etablerad standard för alla tekniker 

och termer som används. Designers från flera olika Europeiska länder intervjuades, men inga större 

skillnader kunde uppmätas dem emellan, då många av dem hjälpt till att utveckla detta område 

gemensamt. De senaste åren har många olika konferenser samlat tjänstedesigners världen över för 

att utveckla detta designområde. Därför var det av största vikt att alla dessa skulle kunna använda 
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webbplatsen, varför vi valde Engelska som språk. En annan förutsättning för att webbplatsen ska vara 

användbar för samtliga tjänstedesigners, oberoende av land, är att de själva kan redigera den 

information som finns upplagd. Det säkerställer att webbplatsen hänger med i, och kan bidra till, 

utvecklingen av denna snabbt växande designdisciplin.  

5.3 Scrum och interaktionsdesign 

Arbetet med scrum kan delas in i två delar: dels vårt eget projekt där vi först har samlat in 

användardata och sedan delat upp designfasen i sprintar i enlighet med scrum, och dels 

programmerarnas scrumprojekt med längre sprintar där vi gjort förstudien och arbetat tillsammans 

med produktägaren för att definiera och prioritera deras arbetsuppgifter, såsom modellen av 

Bäckström och Sandbäck är tänkt att fungera. Nedan diskuteras båda dessa delar. 

5.3.1 Scrum under designfasen 

Den faktiska arbetsgången skiljde sig något från traditionella scrumprojekt. Framförallt uppnåddes 

inte den rekommenderade gruppstorleken och detta medförde även att ingen Scrum Master 

utseddes. Dessutom var sprintarna endast två dagar långa istället för 30 dagar. Är dessa skillnader så 

avgörande att ingen slutsats angående scrums duglighet i interaktionsdesignprojekt kan dras? Nej, 

enligt min mening är inte dessa skillnader så allvarliga. Den kritik som framförallt har framförts mot 

scrum handlar om att grupperna växer och att ett av huvudmålen med scrum, den dagliga kontakten, 

går förlorad. Så har inte skett i detta projekt då vi har arbetat gemensamt under de flesta sprintar 

och haft daglig, för att inte säga ständig, kontakt. Därför anser jag inte att den minskade 

gruppstorleken är ett problem, och detta har även konstaterats i en studie av Azouri och Olsson 

(2005).  

Våra kortare sprintar anser jag heller inte vara av sådan vikt att de omöjliggör en meningsfull analys. 

Det medförde att tidsplanen blev snävare, och det gjorde också att vi ofta arbetade med uppgifter 

som egentligen tillhörde en kommande sprint samt väntade med uppgifter som egentligen tillhörde 

den aktuella sprinten. Exempelvis kan uppgiften ”Som användare vill jag kunna läsa kommentarer” 

vara högre prioriterad än ”Som användare vill jag kunna skriva kommentarer”, men det är ur ett 

designperspektiv inte meningsfullt att designa den ena utan den andra, vilket gjorde att vi designade 

dessa uppgifter samtidigt och alltså inte strikt följde den ordning som var bestämts i förväg. Dock 

anser jag inte att detta är ett problem, och att det snarare är ett resultat av att arbetet utgjordes av 

designuppgifter snarare än programmering, då det är svårt att tidsestimera en designuppgift. Vi 

eftersträvade att följa samma prioritering av uppgifter som programmerarna, men i framtida projekt 

bör uppgifterna med fördel anpassas till designarbete. Scrum bidrog till en välbehövlig struktur och 
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täta deadlines gjorde att arbetet flöt på smidigt. Diskussioner blev inte onödigt långa och dessa 

fokuserade i ett tidigt skede på personorna då vi var medvetna om tidsbristen. Den täta kontakten 

med produktägaren var en stor fördel.  

En användarstudie gjordes, i enlighet med måldriven design, för att säkerställa att arbetet under 

sprintarna fokuserade på användarnas mål. Detta följer modellen som Bäckström och Sandbäck 

föreslår, och den fungerade i detta projekt mycket bra. Product backlog genomgick flera förändringar 

för att ta hänsyn till de behov som framkommit i användarstudien, och hade dessa ej uppdagats är 

risken stor att webbplatsen hade fokuserat att ge användarna en hjälp de inte efterfrågade.  

Projekt som följer vattenfallsmodellen riskerar missförstånd då en större del av kommunikationen 

sköts via dokumentation snarare än personlig kontakt, och sker huvudsakligen mellan olika faser i 

projektet, snarare än dagligen. Hade detta projekt följt en vattenfallsmodell hade alla krav varit 

bestämda i förväg, och vi hade sedan designat efter dem i två veckor utan någon kontakt med 

beställaren. Nu hade vi istället sprintmöten med Fabian Segelström fem gånger under dessa två 

veckor, och fick under dessa mycket bra feedback och en chans att förklara våra idéer och varför vi 

ansåg att de skulle gagna användarna, vilket bidrog till att vi hela tiden kunde prioritera rätt 

arbetsuppgifter. Min uppfattning är att dessa möten bidrog till att missförstånd kunde klaras ut 

tidigt, och gjorde att vi inte ägnade hela designperioden åt idéer som beställaren inte var intresserad 

av. Personligen upplevde jag också den arbetsglädje och öppna miljö som Dreierbakkens (2008) 

respondenter vittnar om. Då våra sprintar var ovanligt korta kände vi av viss stress, men upplevde 

också att arbetet blev väldigt effektivt då varje sprints mål var tydligt definierat. Både Dreierbakken 

(2008) och Bäckström och Sandbäck (2009) betonar vikten av att produktägaren måste kunna ta rätt 

beslut om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Det förefaller som att extra stöd till denne i form 

av en utförlig användarstudie skulle vara enbart positivt för ett scrumprojekts utgång. 

5.3.2 Samarbetet med programmerarna 

Under denna del av arbetet har Bäckström och Sandbäcks modell i stort sett följts. Skillnaden består i 

att förstudien är gjord parallellt med programmeringsgruppens första sprintar, och att vi som har 

agerat användbarhetskonsulter inte har varit en del av projektgruppen under dess arbete utan 

endast träffats på möten. Här hade det varit en klar fördel om användarstudien har varit just en 

förstudie, det vill säga ägt rum innan programmeringsprojektet tog sin början. Det skulle ha besparat 

programmerarna mycket dubbelarbete och avsevärt underlättat kommunikationen mellan oss, då vi i 

vissa fall benämnde saker olika. De började programmera designen efter en veckas designarbete, 

vilket innebar att den inte var helt färdig. Hade programmeringsarbetet påbörjats nästkommande 
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vecka med en färdig prototyp och uppgifter som redan från början var anpassade efter användarna 

hade arbetet förmodligen kunnat förenklas. Dock ska poängteras att arbetet ändå flöt på bra och att 

samarbetet fungerade väl. Min slutsats baserat på dessa erfarenheter är därför att Bäckström och 

Sandbäcks modell borde fungera väl i scrumprojekt och jag vill därför uppmana till vidare studier i 

ämnet. 
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6. Slutsats 
De metoder som använts i detta projekt har så långt resurserna tillät följt måldriven design och 

scrum. Måldriven design har säkerställt att användarnas mål har legat till grund för den design som 

sedan producerades, varför frågan ”Medför användarstudien att efterföljande designbeslut är 

förankrade i användarnas mål?” kan besvaras med ett ja. Den skillnad som finns mellan hemsidans 

tilltänkta funktioner före och efter användarstudien visar att användarstudien har medfört insikter i 

målgruppens behov vilket bör anses vara positivt, då slutmålet i interaktionsdesign är att skapa 

produkter och tjänster som tar hänsyn till människors kognitiva förmågor och behov. Resultatet av 

användarstudien är även positivt och visar att designen ligger över ett medelvärde som beräknats på 

500 tidigare studier (Jönsson, 2001). Innan frågan ”Vilken positiv och negativ påverkan har metoden 

scrum på designprocessen?” besvaras bör ännu en gång poängteras att metoden inte följts till fullo, 

men att de väsentliga riktlinjer som utmärker den, såsom daglig kontakt, har efterlevts. Den negativa 

påverkan scrum haft var liten, för att inte säga försumbar. Det vi ibland upplevde som negativt var 

framförallt att uppgifterna var skrivna för ett programmeringsprojekt, och därmed uppdelade på ett 

sätt som inte passade designarbete. Detta löstes dock genom att gruppera vissa mindre uppgifter, så 

att exempelvis ”läsa kommentarer” och ”skriva kommentarer” helt enkelt blev ”kommentarsfält”. 

Den knappa tiden gjorde arbetet något stressigt, men det medförde snarare effektivitet än missnöje. 

Personligen anser jag att den positiva påverkan som scrum haft mer än väl uppväger den negativa. 

Arbetet blev strukturerat och de täta mötena med produktägaren gjorde att beslut som togs alltid 

var förankrade i både användarnas och beställarens mål. Dock är min uppfattning att 

användarstudien var av största vikt för att se till att fokus lades på målgruppen snarare än 

uppfattningen hos beställaren och vi som designade. Vidare studier i framtiden som till fullo följer 

Bäckström och Sandbecks (2009) modell är därför att föredra. 
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Appendix 
Nedan följer för rapporten relevanta dokument. 

Terminologi 

Agila metoder: Projektmetoder som karakteriseras av täta iterationer, personlig kontakt inom 

arbetsgruppen och mindre dokumentation. En av dessa är scrum. 

Drag-and-drop: Ett sätt att flytta på element på skärmen, genom att klicka på elementet och dra det 

till önskad plats. 

Fisheye: Ett sätt att presentera bilder så att ett fåtal bilder, vanligtvis tre eller fem, syns, där 

mittenbilden är störst och storleken minskar åt båda håll.  

Persona: En fiktiv användare, baserad på en subgrupp ur målgruppen som har gemensamma drag.  

Popover: Ett fönster som täcker över en del av skärmen bakom, och låser bakomskärmen tills 

popovern har stängts ner.  

Product backlog: Samtliga uppgifter som ska utföras i projektet. 

Produktägare: Den person som bestämmer vad projektgruppen ska jobba med under 

nästkommande sprint och utvärderar arbetet under den föregående sprinten. Denna person kan vara 

beställaren, eller en person med nära kontakt med dessa. Det är viktigt att produktägaren kan fatta 

rätt beslut då arbetets riktning är beroende av detta. 

Scenario: Ett fiktivt skeende som beskriver hur personan använder sig av den produkt eller tjänst 

som ska utvecklas.  

Scrum: En projektmetod som karakteriseras av daglig kontakt inom projektgruppen, och indelning av 

tiden i sprintar à 30 dagar. 

Scrum Master: Den person som leder det dagliga arbetet i projektgruppen. 

Sprint: En arbetsperiod inom Scrum. En sprint är vanligen 30 dagar lång. Vid sprintens början får 

projektgruppen ett antal arbetsuppgifter att jobba med och dessa utvärderas sedan då sprinten är 

slut. 

Sprint backlog: De uppgifter som ska utföras under den aktuella sprinten. En del av Product backlog. 
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Visualiseringar: Olika sätt att konkretisera en tjänst, då dessa inte alltid kan presenteras på en 

enskild bild. Serier, videoupptagningar och rollspel är vanliga sätt att visualisera en tjänst. 

Intervjufrågor 
Intervjufrågorna som presenteras är de som ställdes till svensktalande designers samt svensktalande 

studenter. Dessa översattes i förväg till engelska då deltagaren var engelsktalande. 

Designers 

Det skulle vara intressant och ha lite bakgrundsinformation, så skulle du kunna börja med att berätta lite om 

din professionella bakgrund? 

 Kan du berätta lite om ett typiskt projekt? 

o samlar ni in användardata? 

 Hur hanterar ni användardata? 

 Visualiserar ni data? 

o Vilka visualiseringar använder ni? 

 Hur tänker du kring valet av visualisering?  

o Svårigheter när man väljer visualisering?  

o Har du några tumregler när du väljer visualisering?  

o Finns det något som du tror skulle underlätta valet? 

 Finns det någon skillnad mellan hur du tänker kring arbetet och hur du presenterar det för 

stakeholders?  

o Används visualiseringen i den kommunikationen och påverkar det vilken visualisering som 

används? 

 När i processen bestämmer man sig för vilken visualisering som ska användas?  

o Byter man om man får tillgång till ny information? 

 Har du några visualiseringar som du föredrar, och varför? 

 Hur stor roll har visualiseringen i arbetet? 

 Används fler visualiseringar i samma projekt?  

o Är de av samma typ eller olika?  

o Vad har de för syfte? 

 Vad är enligt dig den största fördelen med visualiseringar? 

Om webbplatsen: 

Målet är att skapa en webbsida som informerar om visualiseringar och hjälper dig välja.  

 Skulle du ha användning för den här tjänsten? 

 Vad skulle du vilja att den här tjänsten hjälpte dig med? Hur? 

 Är det någon funktion du kommer att tänka på som du tycker det är viktigt att programmet har? 
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 Datan du utgår ifrån vid valet av visualisering, kategoriserar du den på nåt sätt? Hur? Berätta vad som 

finns i de olika kategorierna. 

 Hur vill du få information om visualiseringar? (via text, bilder, etc) 

 Hur skulle du beskriva det ideala grafiska utseendet för den här webbplatsen? Vad ska den förmedla? 

Studenter 
Det skulle vara intressant och ha lite bakgrundsinformation, så skulle du kunna börja med att berätta lite om 

din akademiska bakgrund? 

 Vad tycker du är svårt/lätt att lära sig inom tjänstedesign? 

 Hur mycket har du varit i kontakt med arbetslivet? 

 Vad tänker du först på när du hör ordet visualiseringar/representationer? 

(Förklara vad vi menar: olika sätt att visualisera/representera data om användarna och hur tjänsten 

fungerar) 

 Kan du berätta om dina erfarenheter av visualiseringar? 

o Vad var lätt/svårt? 

 Hur lär du dig om visualiseringar?  

o Hur skulle du vilja lära dig?  

o Hur vill du att informationen presenteras? 

 (Hur väljer du visualisering?) 

o Vad behöver du veta för att kunna välja? 

o Vilka visualiseringar använder du? (varför?)  

 Har du någon visualisering du helst använder? 

 Vad vill du veta om visualiseringar? 

o Vilken information tycker du är viktigast? (annan info du tycker är viktig?) 

Om webbplatsen: 

Målet är att skapa en webbsida som informerar om visualiseringar och hjälper dig välja.  

 Vad skulle du vilja att den här tjänsten hjälpte dig med? Hur? 

 Är det någon funktion du kommer att tänka på som du tycker det är viktigt att programmet har? 

 Datan du utgår ifrån vid valet av visualisering, kategoriserar du den på nåt sätt? Hur? Berätta vad som 

finns i de olika kategorierna. 

 Hur vill du ha information om visualiseringar? (via text, bilder, etc) 

 Hur skulle du beskriva det ideala grafiska utseendet för den här webbplatsen? Vad ska den förmedla? 
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Personor & scenarior 
Dessa är de fullständiga personor som användes under designarbetet. Varje persona presenteras här 

med tillhörande scenario i direkt anslutning. 

Anna Lundberg 

Anna är 25 år och läser sista året på sin masterutbildning. Hon intresserade sig för tjänstedesign efter att han 

läst en kurs i ämnet, därefter valde hon att inrikta sig åt tjänstedesignhållet och nu även gjort ett par projekt 

inom området. Anna har inte så stor erfarenhet ännu och väljer därför visualiseringar efter vad hon att hon kan 

bäst. Hon vill helst inte använda visualiseringar som hon inte riktigt känner sig säker på, speciellt inte i ett 

viktigt projekt. För att vara säker på hur en visualisering används på rätt sätt tycker Anna att det är viktigt att ha 

mycket specifik bakgrundsinformation. Den kan hon ta till sig på olika sätt, t ex tycker hon det är kul att själv 

leta exempel på internet eller kolla i bloggar om tjänstedesign. Självklart går hon även på föreläsningar och 

seminarium för att lära sig. Anna tar gärna till sig instruktioner men tycker det är ännu viktigare att lära sig 

genom att få prova på själv, bara hon kan vara säker på att hon följer rätt metoder. Hon kan såklart tänka sig 

att anpassa en visualisering efter projektet om det skulle behövas men känner inget behov av att skapa egna 

visualiseringar. Visualiseringar är något Anna använder framförallt som ett verktyg i designprocessen snarare 

än ett resultat. Anna vill ha en webbplats där hon lätt kan hitta mycket information om och exempel på många 

olika visualiseringar, hur de används, till vilken data de passar, vad man får fram. Många förslag och 

valmöjligheter tycker Anna är bra, bara det är överblickbart. Hon vill även kunna bli rekommenderad 

visualiseringar liknande de hon använt tidigare för att på så sätt bredda sin kunskap. Anna tycker också det är 

trevligt om hon kan göra webbplatsen lite personlig. 

Slutmål: 

- Öka sin kunskap och kompetens inom tjänstedesign 

- Öka sitt självförtroende i sitt framtida yrke 

Upplevelsemål 

- Känna sig som en professionell designer 

- Känna att hon är aktiv i sin utveckling som designer 

Annas scenario 

Anna är mitt uppe i ett tjänstedesignprojekt i en kurs hon läser. Projektet går i korta drag ut på att visualisera 

tjänsten: att köpa kaffe, hos ett av caféerna på campus. Hon behöver lite tips om hur hon kan visualisera 

tjänsten och surfar därför in på tjanstedesign.se som är en sida hon känner till sedan tidigare. Hon kan lätt 

skaffa sig en överblick av sidan när hon öppnar upp den. Hon loggar in på sin personliga sida och hittar snabbt 

en av sina favoritvisualiseringar, en som hon använde i sitt senaste projekt. Hon vill ta reda på om denna 

visualisering även skulle passa bra till det nuvarande projektet. När Anna läser om visualiseringen ser hon att 

systemet rekommenderar en annan visualisering som är ganska lik den hon håller på att läsa om. Hon 

bestämmer sig för att kolla upp den här andra visualiseringen istället, hon läser bakgrundsinformation om den 

och kollar exempel där den används. I exemplen kan hon även läsa beskrivningar om varför man gör si eller så. 

Anna tycker att denna visualisering verkar spännande men vill veta liter mer i detalj hur hon ska gå till väga mer 

praktiskt. Hon hittar en tutorialvideo där hon kan se när visualiseringen används praktiskt. Videon uppmanar 

tittaren att pröva själv vilket Anna också känner att hon är redo att göra. Hon återgår till sin data men låter 

videon vara kvar på datorskärmen, utifall hon skulle behöva kolla igenom vissa sekvenser senare. Anna blir nöjd 

med sin visualisering och loggar in på sin sida på tjanstedesign.se för att lägga till visualiseringen bland sina 
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favoriter så att hon lätt hittar den nästa gång. Hon tycker att denna visualisering har breddat hennes kunskap i 

området är såklart även nöjd över detta.  

 

Thomas Jansen 
Thomas är 28 år och har alltid varit designintresserad. Under flera år har han studerat flera olika områden, 

såsom grafisk och industriell design, och det händer att han jobbar i sådana projekt. Han är anställd på en 

konsultfirma som specialiserar sig på tjänstedesign där det största målet är att göra sig kända som innovativa 

och användarvänliga, och leverera branschen snyggaste designlösningar. Thomas är bekant med en hel del 

visualiseringar men har inte använt alla i projekt, oftast uppfinns nya metoder beroende på situationen. 

Använder visualiseringar framförallt för att presentera resultatet för stakeholders, gärna skisser och prototyper 

som förfinas och tillslut blir en design som kan presenteras för projektets stakeholder. Thomas strävar efter att 

hitta på nya metoder som är unika och kan ge företaget ett övertag. Vill inte ha instruktioner och färdiga förslag, 

utan skulle snarare bli förolämpad. Det är viktigt att vara kreativ. Vid val av visualisering utgår Thomas 

framförallt från vad målet med visualiseringen är. Han tycker om att bli inspirerad av exempel, men vill inte 

interagera med andra designers genom webbplatsen. Han vill heller inte läsa en massa bakgrundsinformation, 

utan mer inspireras av många olika exempel, gärna extrema som avviker från normen, och utifrån det skapa 

egna. Det är också viktigt att ha koll på det senaste, så webbplatsen måste uppdateras med nytt material för att 

kunna tillfredsställa det behovet. 

Slutmål: 

- Öka kreativiteten 

- Utveckla nya bättre metoder 

- Bli en bättre designer 

- Ligga i framkant i branschen 

Upplevelsemål: 

- Känna att han själv bestämmer vad han vill ta till sig – kontroll 

- Känna sig innovativ och professionell 

 

Thomas scenario 

Thomas är mitt uppe i ett nytt projekt och har precis avslutat en workshop. Han funderar lite på projektets 

fortsättning medan han slår sig ner vid datorn för att ta en kort paus. Efter att ha kollat ett par designbloggar går 

han in på tjänstedesign.se för att se om det har kommit in något nytt. Kanske nåt som kan vara användbart i det 

fortsatta arbetet? Han skrollar förbi ett par av de senaste nyheterna innan blicken faller på en bild där två 

visualiseringar har kombinerats till en. Han blir nyfiken då detta är något han själv funderat på men inte haft tid 

att utveckla. Lite fler bilder visar mer detaljer, och han blir imponerad av lösningen, och börjar genast fundera 

på om detta på något sätt kan anpassas för hans nya projekt. Han överger datorn för en stund och skissar lite, 

kanske om man integrerar det i metoden de jobbade med förra gången...? Han skickar visualiseringen till ett par 

av sina kollegor, och lägger till ett meddelande om hur han har tänkt. 
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Sarah Clarke 

Sarah är 35 år och har en bakgrund som industriell designer men har övergett detta område för att istället 

arbeta inom tjänstedesign. Hon är anställd på ett större företag för att designa deras tjänster, och jobbar nära 

stakeholders och produktägare. Sarah ser framförallt visualiseringar som verktyg och använder många olika 

typer av visualiseringar, allt från bilder till rollspel. Syftet är att få ökad förståelse för tjänsten och kunna 

kommunicera med resten av teamet. Har inte särskilt stort behov av att skapa något snyggt att presentera då 

produktägaren är involverad i arbetet. Hon vill gärna lära sig fler metoder för att på det sättet utöka sin 

"repertoar", och vill därför gärna ha information om visualiseringar hon hittar. Det är viktigt att veta vad de har 

för bakgrund och syfte, hur de skapades, vilka fördelar och nackdelar de har och vilka typer av projekt de passar 

för. Hon vill helst få inspiration från verklighetsbaserade exempel. Vid val av visualisering utgår Sarah 

framförallt från tillgängliga resurser och vilken data som visualiseringen baseras på. Hon känner inte något 

absolut behov av att komma på egna varianter på befintliga visualiseringsmetoder men har inga problem att 

göra det om det behövs. Det viktigaste är att visualiseringen fungerar, inte att den är nyskapande, även om det 

naturligtvis är positivt att hitta nya influenser. 

Sarah vill kunna kommentera visualiseringar på webbplatsen och föra en diskussion med andra designers. Hon 

är positiv till att få förslag som exempelvis ett rekommendationssystem, eller en lista på liknande 

visualiseringar. Hon vill gärna se en jämförelse av olika visualiseringar, och en översikt över vad andra designers 

tycker om dem. 

Slutmål: 

- Bredda sin kunskap om visualiseringar 

- Hålla sig uppdaterad om hur andra tjänstedesigners jobbar 

- Bli en bättre designer 

Upplevelsemål: 

- Känna sig som en del av ett community av professionella designers 

- Både kunna bidra och ta till sig relevant information 

- Känna att webbplatsen är en resurs 

 

Sarahs scenario 
Sarah är mitt uppe i ett projekt och har precis avslutat en session med teamet. Under resten av eftermiddagen 

väntar enskilt arbete där Sarah har planerat in lite visualiseringar som hon gärna gör på egen hand, för att 

reflektera och hitta nya sätt att tänka. Hon har några favoriter som hon vet funkar bra, men ägnar några 

minuter till att surfa på tjänstedesign.se för att se hur diskussionen om en visualisering hon laddade upp härom 

veckan utvecklar sig. Hon skriver ett snabbt inlägg som svar på en annan designers fråga, och letar därefter upp 

den visualisering som hon har tänkt arbeta med. Där har ett nytt exempel laddats upp som hon blir nyfiken på, 

så hon tittar igenom bilderna och läser informationen. Den nya varianten löser delvis ett problem som även 

Sarah har brottats med, så hon provar den varianten. Under nästa rast loggar hon in på sidan igen och 

kommenterar att hon tyckte att visualiseringen löste ett av hennes problem, men tillförde ett annat, men 

tillägger att hon kunde lösa det genom att ändra ordningen. Hon ser även över listan på visualiseringar som 

liknar denna, och kollar upp ett par av dem för att se om de skulle passa hennes projekt.  

 


