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Sammanfattning 

I detta projekt har en webbplats utformats enligt måldriven design. Arbetssättet har delvis följt 

den agila metoden scrum. Syftet med webbplatsen är att fungera som ett verktyg för 

praktiserande tjänstedesigners samt studenter i processen att välja visualiseringsteknik för att 

representera data. Begreppet användbarhet samt olika metoder för att testa detta har utretts. 

Intervjuer har genomförts, dessa har legat till grund för personor och scenarier. Två prototyper 

av webbplatsen har skapats och användartestats i två iterationer, en för varje prototyp. Det 

sista användartestet kompletterades med System Usability Scale (SUS) för att få fram ett värde 

på användbarhet. Användartesterna gjordes i två iterationer och resulterade i en lista med 

förslag på hur prototyperna kan ändras. Generellt gav användartesterna och SUS en positiv 

bild av prototyperna, men prototyperna bör testas och utvecklas ytterligare för ett ännu bättre 

slutresultat.   
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1. Inledning 
 

Design kan ses som ett otroligt brett område. Det kan handla om att utforma alltifrån broar till 

kläder. Men ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv handlar dock design allt som oftast om 

att utforma någon form produkt, system eller tjänst som ska interagera med en användare och 

samtidigt underlätta användarens kognitiva belastning. För att lyckas med detta måste 

produkten, systemet eller tjänsten ha en god användbarhet som kan uppfylla användarens 

behov. 

I detta projekt har en prototyp till en webbplats utformats utefter de tilltänkta användarnas 

behov och därefter testats. Webbplatsen är tänkt att fungera som ett verktyg för studenter 

och designers inom området tjänstedesign. Tjänstedesign är en tvärvetenskaplig disciplin som 

senaste årtiondet växt fram ur området design och fortfarande är under utveckling 

(Segelström, 2010). Som namnet antyder är fokus på att utforma olika former av tjänster. 

Enligt (Stickdorn och Schneider, 2010) så finns det ingen allmän enhetlig definition av 

tjänstedesign, de hävdar till och med att en definition kan vara dålig då det skulle kunna 

begränsa utvecklingen av området  

Det finns heller ingen gemensam terminologi för området, vilket kan vara problem när 

tjänstedesigners ska kommunicera med varandra. En term kan ha en innebörd för en person 

men en annan innebörd för nästa person, trots att båda är tjänstedesigners. Stickdorn och 

Schneider (2010) anser att ett gemensamt språk utan tvivel är viktigt för att tjänstedesign ska 

kunna fortsätta växa och utvecklas.  

För att bidra till bland annat en gemensam terminologi men även utveckling av området 

tjänstedesign i stort, håller doktoranden Fabian Segelström vid Linköpings Universitet på med 

ett projekt där en webbplats om tjänstedesign ska utvecklas. Hans idé är att utveckla en 

webbsida som kan fungera som ett verktyg för både studenter samt praktiserande 

tjänstedesigners. Verktyget är tänkt att fungera som ett stöd i processen där data ska 

visualiseras. Det ska finnas information och exempel på webbplatsen som användare själva kan 

bidra med, ungefär som i en wiki.  

Det är här jag och Maja Schylström kommer in i bilden. Vår uppgift i detta projekt var att 

utforma webbplatsen efter de tilltänkta användarnas behov samtidigt som hänsyn måste tas 

till beställarens (Fabian Segelström) tankar och idéer. Maja fokuserade på att ta reda på hur 

arbetsmetoden scrum (se bilaga 3 för ordlista) fungerar i designprojekt, medan min 

tyngdpunkt istället var att undersöka användbarhet och användbarhetstester för att utvärdera 

prototyperna som utformades. Förutom användartesterna gjordes det mesta av det praktiska 

arbetet gemensamt. Till vår hjälp hade vi även studenter från Datavetenskapsprogrammet som 

programmerade designen som jag och Maja utformade.  

1.1 Syfte  
Syftet med projektet var att arbeta agilt med ett designprojekt där en webbplats ska designas 

samt att användbarhetstesta designen för att hitta eventuella brister. Webbplatsen designades 

för att passa de tilltänkta användarnas (studenter och praktiserande designers) behov. 

Uppsatsen beskriver hur användartesterna genomfördes på prototyper av webbplatsen för att 
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undersöka användbarheten hos webbplatsen. För att kunna genomföra det sistnämnda 

behövde även begreppet användbarhet utredas. Mina frågeställningar blev således: 

- Hur fungerar det att använda agila metoder i en designprocess? 

 - Hur bra användbarhet får en prototyp när agila metoder använts i designprocessen? 

 

1.2 Avgränsningar 
Mycket mer jobb hade kunnat göras med att förfina prototyper och gjort ännu mer detaljerad 

design. Men arbetet blev tvunget att avgränsas till två olika prototyper, pappersskisser och de 

något mer detaljerade skisserna i power point. I designprocessen låg inte fokus på färger eller 

andra detaljer, utan istället på funktioner för att matcha användarnas behov.  

Arbetet innehåller inte kodning av webbplatsen. Vi definierade och prioriterade 

programmerarnas arbetsuppgifter, men inte mer än så. 

Användartesterna avgränsades endast till två iterationer, en för varje prototyp, då tiden för 

användartesterna var väldigt begränsad. 

Uppsatsen är avgränsad på så sätt att beskrivningen av designprocessen, som var det största 

arbetet, har begränsats kraftigt. För att läsa mer detaljer kring designprocessen 

rekommenderas Maja Schylströms (2011) kandidatuppsats. Denna uppsats lyfter istället fram 

användbarhetstestning, övriga delar är till för att ge en helhet. Arbetet i projektet hade dock 

lika fördelning mellan båda parter (mig och Maja)med skillnaden att jag gjorde 

användbarhetstestning och hon mer design.  

2. Teoribakgrund  
 

I detta kapitel presenteras bakgrund till olika begrepp och metoder som är relevanta för 

uppsatsen.  

2.1 Hur teorierna är relevanta för projektet 
Alla arbetsmomenten i projektet har hämtats ur metoden måldriven design, endast 

användartestningen är mindre grundad i denna metod. Metoden och dess verktyg, personor 

och scenarion är det projektet till stor del bygger på. Tjänstedesign och visualiseringar är 

domänen som den tilltänkta webbplatsen ska beröra. Som designers ansåg vi att det var viktigt 

att samla kunskap om domänen för att kunna åstadkomma en design. För att som läsare få en 

förståelse för skisserna och prototyperna som visas senare i uppsatsen behöver man även en 

kort genomgång av domänen. Begreppet användbarhet utreds för att kunna skapa förståelse 

för vad det är man faktiskt testar när man gör användartester och varför man gör dessa. Detta 

projekt är även lite speciellt på det sättet att vi blandat in metoden scrum. För att förstå 

strukturen och arbetsrollerna i projektet krävs en viss förståelse för scrum.  
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2.2 Måldriven design 
Måldriven design är en metod och förhållningsätt inom interaktionsdesign som utvecklades på 

designbyrån Cooper. Så här beskrivs interaktionsdesign av Kim Goodwin i sin bok ”Designing 

for the Digital Age” (2009): ”Interaction design is a discipline focused on defining the form and 

behavior of interactive products, services, and systems.” (Goodwin, 2009. s. 5) 

Det handlar alltså om att utforma produkter, tjänster eller system som interagerar med 

användaren. Fokus ligger på vad människor vill göra och hur de på bästa sätt kan lyckas med 

detta (Goodwin 2009). Att utforma en webbplats är ett bra exempel på interaktionsdesign. Det 

är således interaktionsdesign som mycket av uppsatsen kommer att handla om. 

Principen med måldriven design är att det bästa sättet att lyckas med en design är att fokusera 

på att tjäna mänskliga behov och mål. Tyngdpunkten ligger främst på användarens mål, även 

om fler parter tas i beaktning, till exempel beställaren. (Goodwin 2009) 

 

Det finns dock kritik mot måldriven design. Norman (2005) hävdar att detta tillvägagångssätt 

har blivit allt för självklart inom området för interaktionsdesign och menar att det kan vara 

farligt att inte vara kritisk mot metoden. Istället för “human-centered design” som förespråkas 

av Goodwin, tycker Norman att man ska ändra perspektiv till en mer så kallad “activity-

centrered design” där man lägger fokus på hela aktiviteter istället för uppdelade enskilda 

uppgifter. Han menar att man istället för att tillgodogöra sig djup kunskap om vilka användarna 

är och vad de tycker, ska man fokusera på att få en förståelse om aktiviteten som ska utföras 

och lyssna mindre på användarna.  

2.2.1. Personor 

En viktig del av måldriven design är personor. En persona är en beskrivning som lyfter fram 

potentiella användare eller kunders mål och beteendemönster (Goodwin, 2009). Beskrivningen 

är fiktiv men grundar sig på ett antal intervjuer med just potentiella användare eller kunder. 

Enligt Goodwin finns det många fördelar med personor. De kan till exempel hjälpa till att 

definiera hur produkten eller tjänsten ska utformas, fungera som stöd för i princip alla beslut 

som fattas om produkten eller tjänsten. Personan kan även hjälpa till att ge en samlad bild och 

personifiera användarna. Ofta placeras personan i en kontext, ett så kallat scenario. 

2.2.2 Scenarier 

Ett scenario är en beskrivning av framtiden baserat på vissa antaganden. Det är ett verktyg 

som använts sedan länge inom flera olika områden, till exempel inom militären, men även 

anses vara ett av de mest kraftfulla verktygen inom produkt- och tjänstedesign. Inom 

måldriven design beskriver scenarier en specifik situation.  

Inom måldriven design beskriver ett scenario en specifik situation där en persona interagerar 

ned en produkt eller tjänst. Situationen beskrivs från det att personan börjar använda 

produkten eller tjänsten till dess att personan är färdig. Scenariot ska beskriva personans 

agerande med en motivering för specifika ageranden samt en beskrivning av systemets 

beteende när personan interagerar med det. (Goodwin, 2009) 

2.3 Tjänstedesign 
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Som nämndes tidigare finns det dem som anser att tjänstedesign inte bör definieras då det kan 

hämma utvecklingen av området. Men för att lättare skapa en förståelse citerar jag Stiftelsen 

Svensk Industridesigns definition av tjänstedesign. 

” Arbetet med att utforma ett tjänstekoncept, dess struktur och särskilt de delar som 

en användare uppfattar. Målet är att utformningen ska spegla tjänstens syfte, funktion 

och profil samt att den är lätt att använda och attraktiv för användare i målgruppen.” 

[http://www.svid.se/sv/For-studenter/Vad-design-ar/Designordlista/](25-04-2011) 

Tjänstedesign är, som nämnts tidigare, ett relativt ungt fält inom design där olika metoder och 

verktyg från många olika områden samlas och kombineras, men med nya perspektiv. Mycket 

inom tjänstedesignen handlar nu om att skapa ett gemensamt språk som kan underlätta 

interaktionen mellan tjänsteleverantören och kunden. Detta för att kunna tillgodose kundens 

behov. Stickdorn och Schneider anser att en princip inom tjänstedesign är att man måste ha en 

användarcentrerad syn för att på ett bättre sätt kunna skapa en djupare förståelse för kunden. 

Det är viktigt att i designprocessen interagera med kunden men även med flera andra aktörer 

såsom beställaren för att få den holistiska synen som är så viktig inom tjänstedesign. (Stickdorn 

och Schneider, 2010) 

2.4 Visualiseringar 
Visualiseringar är olika sätt att representera data på. Många tänker på visualiseringar som 

diagram och tabeller som visar kvantitativ data men inom tjänstedesign handlar visualiseringar 

om kvalitativ data som ska representeras. Då används istället andra tekniker för att visualisera 

data, till exempel redan nämnda personor och scenarion. Till skillnad från en produkt sträcker 

sig tjänster över en tid, därför behövs det oftast något som kan illustrera ett flöde för att 

visualisera hela processen, till exempel en serie bilder eller illustrationer. Fler exempel på 

visualiseringar är till exempel blueprint eller customer journey. Enligt Segelström (2010) visar 

en blueprint hur en tjänst är tänkt att fungera genom att kategorisera alla händelser i en 

tjänsteprocess och visa hur de är sammankopplade. I en customer journey tar man istället 

kundens perspektiv genom hela tjänsten, med fokus på kundens känslor och upplevelser. Olika 

visualiseringar är bra till olika sorters data men kan även komplettera varandra. 

 Till en början fick visualiseringarna lite uppmärksamhet inom tjänstedesignens akademiska 

kretsar. Istället var det de praktiserande designerna som uppmärksammade visualiseringar. 

Det har därför inte gjorts så mycket forskning inom området, trots att visualiseringar ofta 

beskrivs som just en av styrkorna med tjänstedesign. (Segelström, 2010) 

2.5 Scrum 
Scrum är en så kallad agil metod som har blivit en populär arbetsmetod inom till exempel 

systemutveckling. Principen med agila metoder är att de ska vara lättanpassningsbara och 

utesluta eller minska onödiga och tidskrävande moment, till exempel dokumentering. Arbetet 

sker i iterationer, så kallade sprintar, utefter en lista (product backlogg)på funktioner som ska 

implementeras i vare sprint.  I ett scrum-projekt har projektmedlemmarna olika roller med 

tillhörande uppgifter men alla jobbar tätt tillsammans i ett team. Den som leder laget kallas 

scrum master och har som främsta uppgift att se till att teamet uppfyller de mål som är satta 

för varje sprint. (Softhouse Consulting, 2011)  
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Den traditionella varianten av scrum kan illustreras likt en pyramid uppdelad i lager. Början är i 

toppen, i det första lagret som är den första iterationen. Sedan bygger varje iteration på 

pyramidens lager nedåt. För varje sprint ökar funktionaliteten i projektet, därav blir lagren 

bredare för varje sprint. (Bäckström och Sandbäck, 2009) 

Trots att metoden har många fördelar har Bäckström och Sandbäck även upptäckt brister. 

Framförallt menar de att man går miste om det holistiska perspektivet och på så vis inte tar 

tillräckligt med hänsyn till användarnas behov. Därför har en variant på scrum utvecklats som 

de kallar timglasmodellen för att inte användbarheten ska förbigås.  

Timglasmodellen illustreras på samma sätt som den traditionella scrum-metoden men med 

skillnaden att det finns en upp och nervänd pyramid ovanför, likt en tratt. Denna är tänkt att 

illustrera förstudie. Förstudien är till för att kunna säkerställa och maximera affärsnyttan, ta 

fram användares behov samt utveckla en prototyp som ger en bra helhetsbild. För detta 

behövs bland annat kompetenser från en användbarhetsexpert. När detta är gjort återgår 

arbetet alltså till det mer traditionella scrum, där funktionaliteten byggs på för varje sprint. Här 

fungerar användbarhetsexperten lite som beställarens förlängda arm men har även tät kontakt 

med programmerarna och hjälper till med prioriteringar. (Bäckström och Sandbäck, 2009) 

2.6 Användbarhet 
För att kunna testa användbarhet (eng. ”usability”) behövs det först göras klart vad 

användbarhet innebär. Rubin och Chisnell (2008, s. 4) definierar användbarhet som ”when a 

product or service is truly usable, the user can do what he or she wants to do the way he or she 

expects to be able to do it, without hindrance, hesitation, or questions.”. De listar sex stycken 

egenskaper en produkt eller service bör uppfylla för att vara användbar, “useful”, “efficient”, 

“effective”, “satisfying”, “learnable” och “accessible” och beskriver dessa så här: 

Med useful menas till vilken grad en produkt möjliggör en användare att uppnå sina mål. 

 Efficiency är hur snabbt användaren klarar att uppnå sina mål och mäts ofta i tid. Till exempel 

“95 procent av alla användare ska kunna ladda mjukvaran inom tio minuter”.  

Effectiveness är till vilken utsträckning produkten beter sig som förväntat för användaren och 

hur smidigt det går. Effectiveness kan istället mätas i felfrekvens som till exempel “95 procent 

av användarna ska klara av att ladda mjukvaran på första försöket”.  

Learnability handlar om hur lätt det är att ta till sig hur systemet fungerar. Hur mycket 

förkunskaper som krävs och hur mycket träning som krävs. Kan även gälla hur snabbt man kan 

återgå till systemet efter en periods inaktivitet. 

 Satisfaction syftar på användarens perception, känslor och åsikter om produkten. Detta får 

man bäst fram genom att fråga användaren. 

Accessibility handlar om att ha tillgång till produkten för att kunna klara ett mål. Rubin och 

Chisnell syftar då främst på tillgänglighet för människor med funktionshinder eller i andra 

speciella kontexter. Då en produkt gjord för att underlätta för dessa ofta även underlättar för 

människor utan funktionshinder.  
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“True usability is invisible. If something is going well, you don’t notice it.” Rubin och Chisnell 

(2008, s. 6) Citatet antyder att bra användbarhet knappt märks av användaren. Flyter saker och 

ting på märks inget, men uppstår en störning eller något annat problem märks det oftast 

direkt.   

2.7 Användbarhetstest 
För att hitta och eliminera störningar som kan uppstå eller annat som kan få en användare 

frustrerad kan bör användbarhetstester genomföras (Rubin och Chisnell, 2008). 

Användbarhetstester görs genom att låta deltagare som är mer eller mindre representativa för 

målgruppen utvärdera en produkt. Det kan gå till så att en deltagare får prova att använda 

produkten, tjänsten eller prototypen och får antingen a) klura ut vad det är, eller b) försöka 

använda den till en särskild uppgift (Krug, 2000). 

Om man jobbar intensivt med en design är det lätt hänt att man blir insnöad, det kan vara 

svårt att se på det man åstadkommit ur ett annat perspektiv än sitt eget. Som designer kan ett 

test därför ge nya perspektiv, eftersom alla inte tänker likadant, vet samma sak eller använder 

saker på samma sätt. (Krug, 2000) 

Då användbarhet är ett så abstrakt begrepp har det tillverkats ett frågeformulär som ska hjälpa 

till att mäta användbarhet. Detta verktyg kallas System Usability Scale (SUS) och togs fram av 

John Brooke år 1986. De främsta fördelarna med SUS är att den är applicerbar oberoende 

vilket tekniskt system man vill testa, väldigt snabb och enkel att genomföra samt att vem som 

helst har fri tillgång till formuläret. (Sauro, 2011) Detta gör att SUS går att använda även när 

tekniken fortsätter att utvecklas.  

SUS är en så kallad likertskala som mäter attityder hos deltagaren. SUS har precis som 

likertskalor brukar ha, ett påstående som kan besvaras med fem stycken svarsalternativ från 

ett till fem, där ett är ”instämmer inte” och fem är ”instämmer helt”. Frågeformuläret fylls i 

precis efter det att deltagaren har fått använda systemet som ska utvärderas, alltså innan 

någon form av diskussion eller utfrågning har påbörjats. Värdet man får ut av skalan kan vara 

inom omfånget 0-100. (Brooke, 1996) 

Enligt Sauro (2011) har SUS visat sig ha både bättre reliabilitet och validitet än hemmagjorda 

test samt andra kommersiella test som finns tillgängliga. Då reliabiliteten inte påverkas av 

antal samplingar så spelar det ingen roll hur många test som genomförs (bör dock vara minst 

två), resultatet kommer ändå vara tillförlitligt. SUS har även visat sig kunna särskilja mer 

användarvänliga system från mindre användarvänliga system minst lika bra, om inte bättre, än 

andra kommersiella frågeformulär. (Sauro, 2011)  

Bangor, Kortum och Miller (2008) drar slutsatsen, efter att ha undersökt över 2300 SUS-

enkäter, att SUS är ett mycket robust och mångsidigt verktyg för praktiserande 

användbarhetsexperter. 
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3. Metod 
 

I förra kapitlet introducerades flera begrepp och metoder. I detta kapitel beskrivs hur 

arbetsprocessen gick till samt hur de olika, i förra kapitlet nämnda, metoderna som användes i 

projektet tillämpades. Till exempel hur det gick till att kombinera två olika metoder (scrum och 

måldriven design), hur personorna togs fram eller hur det gick till när användbarheten 

testades på just våra prototyper. 

3.1 Scrum 
Arbetet lades upp efter den agila metoden scrum. Framförallt för att det var intressant att 

undersöka hur pass lämplig metoden är i ett interaktionsdesignprojekt men även för att 

programmerarna som också på sätt och vis var involverade i projektet jobbade efter denna 

metod. I detta projekt tillämpades scrum i designprocessen som varade i två veckor. Dessa två 

veckor delades upp i fem sprintar (2 dagar per sprint). Vilket är betydligt kortare sprintar än de 

30 dagar som ses som normalt (Softhouse Consulting, 2011) och kortare än programmerarnas 

sprintar som varade i två veckor. Arbetet utgick från en lista med uppgifter (så kallade stories) 

som skulle lösas för varje sprint. Ett exempel på uppgift skulle kunna vara ”användaren ska ha 

möjlighet att ladda upp egna exempel ”. Designen skulle då göra möjligt för användaren att 

utföra det uppgiften beskriver. Efter varje sprint kontrollerade beställaren att uppgifterna var 

uppfyllda.  

 Det var alltså två stycken scrum-projekt inom ett större projekt, det ena var designen av 

webbplatsen (jag och Maja Schylström) och det andra var kodningen av webbplatsen. I det 

senare projektet ingick jag och Maja istället som användbarhetsexperter och fick prioritera vad 

som programmerarna skulle koda.  

Metoden i designprojektet följdes dock inte till punkt och pricka då det inte fanns någon 

uttalad scrum master eller andra roller heller för den delen. Detta då det endast var två 

stycken i scrum-teamet utöver beställaren. Scrum strukturerade upp arbetet i 

designprocessen, men tillämpades alltså inte i förstudien enligt tidigare nämnda 

timglasmodellen. Förstudien bestod av en datainsamling med hjälp av intervjuer samt 

skapandet av personor och scenarier. 

3.2 Designprocessen 

Datainsamlingen och designprocessen följde även en annan metod, måldriven design. I 

enlighet med metoden utfördes intervjuer med produktens tilltänkta användare. Utifrån de 

data som samlades in genom intervjuer skapades först beteendevariabler. Dessa kunde 

antingen bestå av skalor där intervjudeltagaren placerades ut, som till exempel ”Jobbar med 

många olika visualiseringar – Jobbar med få visualiseringar” i varsin ände av skalan. 

Beteendevariablerna kunde också bestå av kategorier där deltagarna placerades ut på en eller 

flera, som till exempel ”Ser visualiseringar som ett verktyg” och ”Ser visualiseringar som ett 

sätt att presentera arbetet”. 

När vi skulle hitta beteendemönster letade vi efter deltagare som ofta låg nära varandra i 

beteendevariablerna. Var det två eller tre som ofta följdes åt bildade de ett beteendemönster 
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som senare blev grunden för en persona. Oftast är det dock inte så enkelt som att det alltid är 

samma deltagare som följs åt, men trots att det fanns avvikelser tyckte vi oss kunna se 

mönster. Dessa mönster låg sedermera till grund i skapandet av personor. Totalt skapades tre 

stycken personor som representerade tre olika målgrupper. Från varje persona togs olika mål 

ut, som till exempel ”Persona A vill snabbt kunna hitta rätt visualiseringsmetod till sitt projekt”. 

Utifrån målen skapades sedan varsitt scenario, en kort berättelse där personan använder sig av 

produkten som, utan specifika detaljerade lösningar, uppfyller de mål som personan har. 

Produktbeställaren fick sedan göra en prioriteringsordning, där en persona antingen är primär 

eller sekundär. 

För att få fram mer konkret vad webbplatsen ska innehålla togs data- och funktionella krav ut 

från scenarierna. Ett funktionellt krav kan till exempel vara att användaren ska kunna föra en 

diskussion kring ett exempel. Datakravet kan då vara att det ska finnas ett kommentatorsfält. 

Alltså, datakrav är saker som en användare till exempel manipulerar eller läser. Funktionella 

krav är det som beskriver vad användaren kan göra med produkten eller data. 

Senare när prototyperna skissades var det först och främst primärpersonans mål och behov 

tillgodosågs. Det optimala är såklart att även tillgodose sekundärpersonans mål och behov, 

men primärpersonan är alltid den som har högst prioritet.  

Vi började med att skissa enkla prototyper, framförallt för att få någon slags struktur vilket var 

viktigt i början. Alltså för att se vilka sidor som kommer behöva utformas och vad som ska 

finnas på dessa. När det var bestämt vilka funktioner som skulle finnas på varje sida så 

skissades olika förslag på hur dessa skulle utformas. I det flesta fall valdes ett av förslagen men 

med mer eller mindre antal modifikationer. Low-Fi-skisserna kunde se ut så som i figur 1 (4.4 

Prototyper). 

Det kan dock vara svårt att se detaljer på Low-Fi skisser, till exempel vad som är klickbart. 

Därför gjordes nya prototyper på datorn, i programmet power point. De nya prototyperna 

grundades på Low-Fi skisserna men med modifikationer där hänsyn tagits till kommentarer 

från beställaren, deltagarna i användartesten samt mina och Majas egna tankar. En del skisser 

ändrades mycket och en del knappt alls. I vissa fall skapades nya sidor som inte ens haft en 

Low-Fi föregångare, då en del krav ändrats men framför allt tillkom under arbetets gång. Figur 

2 visar samma sida som figur 1 men är en mer detaljerad prototyp.  

Slutligen resulterade designarbetet i en prototyp (likt figur 2-4) på 63 stycken sidor som 

länkades samman med varandra för att återskapa en känsla av en riktig webbplats, om dock en 

begränsad sådan. Det var viktigt att inför användartesterna ha en prototyp där testdeltagarna 

skulle ha möjlighet att själva kunna klicka runt på sidan och pröva sig fram, precis så som man 

gör när man klickar runt på en hemsida i vanliga fall.  

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen som låg grund för designarbetet gjordes med hjälp av intervjuer. Men även 

användartesterna gav upphov till data i form av anteckningar samt SUS-enkäten.  

3.3.1 Intervjuer 
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För att få en djupare förståelse för hur användarna arbetar med tjänstedesign och vilka behov 

som fanns gjordes intervjuer med potentiella användare. Intervjuerna var semi-strukturerade, 

det vill säga att frågorna var utformade på sådant sätt att deltagarna hade möjlighet att svara 

relativt fritt och det fanns alltid rum för följdfrågor. Frågorna anpassades något beroende på 

hur pass mycket erfarenhet deltagarna hade inom området. Detta ledde till att två olika typer 

av frågeformulär skapades, ett för studenter och ett för professionella tjänstedesigners. 

Frågeformuläret för studenter var något mer inriktad på lärande medan det för de 

professionella tjänstedesignerna mer handlade om vilka erfarenheter personerna hade utav 

tjänstedesign och framförallt visualiseringar och hur de använde dessa i sitt yrke. Ett exempel 

på fråga till en designer kan vara: ”Hur tänker du kring valet av visualisering?” medan frågan till 

en student kan vara: ”Hur lär du dig om visualiseringar? Hur skulle du vilja lära dig?”. 

Intervjumallarna som användes finns i bilaga 4. 

Intervjuerna tog ungefär 20-40 minuter och behandlade framförallt hur deltagarna uppfattar 

vissa processer i sitt arbete inom tjänstedesign. Under intervjuerna fanns två roller, en som 

intervjuare (den som ledde intervjun) samt en som sekreterare (som antecknade allt som 

sades). Jag och Maja Schylström växlade roller från intervju till intervju. Förutom anteckningar 

så spelades intervjuerna in som stöd för anteckningarna.  

3.3.2 Intervjudeltagare 

Sammanlagt gjordes 13 intervjuer. Av intervjudeltagarna var det tio stycken som arbetade 

arbetade inom området tjänstedesign . Resterande tre deltagare var studenter som läst en 

eller flera kurser inom tjänstedesign. Fyra av deltagarna intervjuades på plats i Linköping. De 

övriga nio deltagarna intervjuades via Skype, några genom videokonversation.   

3.3.3 Användartester 

Användartester som var mitt fokus under projektet gjordes för att utvärdera prototyperna som 

blev resultatet av designarbetet. Testerna gjordes i två iterationer, den första iterationen 

utfördes på pappersprototyper med tre stycken deltagare. Den andra iterationen utfördes 

med fyra stycken deltagare på mer utvecklade klickbara prototyper, skapade i power point. 

Samtliga testdeltagare var studenter och valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Ingen av 

studenterna hade läst kurser inom ämnet tjänstedesign och hade således ingen eller endast 

liten kunskap om domänen. 

Testen i den första iterationen tog ca 20 minuter per person och gick till så att testdeltagaren 

hade skissade pappersprototyper framför sig på ett bord. Efter en introduktion till testet 

berättade testledaren ett kort scenario för att sätta deltagaren i ”rätt” sammanhang. 

Deltagaren fick sedan navigera runt på prototypen till hemsidan utefter olika nyckeluppgifter 

(”key task testing”, beskrivet i Krug, (2000)) som lästes upp av testledaren. Under tiden fick 

deltagaren hela tiden berätta vad han/hon tänkte. Testledaren kunde även ställa frågor som 

varför deltagaren gjorde si eller så, vilka förväntningar som fanns, om dessa infriades och så 

vidare. När testet var klart följde en kort sammanfattande diskussion där deltagaren dels fick 

chans att påpeka saker som inte kommit fram under testets gång samt ge allmänna tankar och 

synpunkter. Testledaren förde anteckningar kontinuerligt under testet samt efteråt och 

ansvarade även i de flesta fallen för att byta pappersskisser när deltagaren navigerade.  
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Testen i den andra iterationen tog något längre tid, ca 30 minuter per person. Nu fick 

testdeltagaren sitta vid datorn och klicka sig runt i en prototyp gjord i power point.  

Tillvägagångssättet var det samma som i den första iterationen men med vissa undantag. 

Deltagarna hade till denna iteration fått fler nyckeluppgifter då denna prototyp, till skillnad 

från pappersprototypen, innehöll betydligt många fler sidor. I slutet av användartestet i 

iteration två fick deltagarna fylla i en SUS-enkät, därpå följde en kort allmän diskussion utifall 

deltagaren hade något övrigt att tillägga.   

4. Resultat 
 

Detta kapitel beskriver resultatet av intervjuerna, sammanställningen av dessa i personor och 

scenarier. Även prototyper och resultat från användartester kommer att presenteras.  

4.1 Intervjuer 
Under intervjuerna med praktiserande tjänstedesigners visade det sig att visualiseringar 

används på många olika sätt med olika syften. Designers som jobbade som konsulter använde 

främst visualiseringar för att presentera data för beställaren. Medan de designers som var fast 

på ett företag (in-house designer) oftast använde visualiseringar för att skapa sig en egen 

förståelse. De arbetar tätt med beställare och har inte samma behov av att presentera sitt 

arbete på ett snyggt sätt så som konsulter ofta behöver göra.  

Det kunde även skilja sig hur valet av visualisering gick till. En del valde utefter vilka resurser 

som fanns tillgängliga, andra efter vilka mål som fanns för projektet. En deltagare valde 

beroende på vilken data som fanns tillgänglig.  

Samtliga intervjudeltagare ville främst ha en webbplats till att bli inspirerade av. Vissa kunde 

dock samtidigt tänka sig någon form av friare instruktioner för hur man ska gå tillväga. Men 

det fanns en grupp av deltagare som absolut inte ville ha några instruktioner utan tryckte extra 

mycket på att de bara ville ha inspiration. Som exempel på inspiration nämndes så kallade 

”success stories”, presentationer av exempel på väldigt lyckade projekt. 

Några intervjudeltagare uttalade sig negativt om att få visualiseringar föreslagna av 

webbplatsen då de kände att de skulle bli för styrda, de ville bestämma själva. Två av 

studenterna tyckte dock att det möjligtvis kunde vara intressant, så länge man fick alternativ 

att välja själv emellan.  

4.2 Personor 
För att analysera data som samlats in genom intervjuer gjordes beteendevariabler. Detta för 

att kunna urskilja specifika beteendemönster. En intervjudeltagare matchas med en variabel 

som antingen kan vara en skala med två motsatsbeteenden i vardera ända av skalan eller 

variabler med specifika flervalsalternativ. Intervjudeltagarna placerades i olika grupper 

tillsammans med de som svarat likadant eller ungefär likadant. På detta sätt kunde 

beteendemönster urskiljas. Flera av beteendemönstren sattes sedan samman i en kontext och 

bildade på så sätt tre olika personor. Personorna i sin helhet finns i bilaga 1, nedan följer en 

kortare sammanfattning av varje persona. 
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Sarah Clarke (Primär) 

 35-åring som har en bakgrund som industriell designer men som numera jobbar inom 

tjänstedesign. Anställd på ett större företag för att designa deras tjänster, jobbar nära 

stakeholders och produktägare. Ser nästan uteslutande visualiseringar som verktyg i 

designprocessen och använder många olika typer av visualiseringar. Vill gärna ha mycket 

”djup” information och verklighets baserade exempel. Hon vill gärna kunna höra åsikter och 

föra diskussioner med andra designers genom hemsidan.  

Anna Lundberg (Primär) 

Student som läser sista året på sin masterutbildning. Intresserade sig för tjänstedesign efter att 

ha läst en kurs i ämnet och därefter inriktat sig åt det hållet. Anna har inte så stor erfarenhet 

ännu och väljer därför att jobba med de visualiseringar hon känner att hon behärskar, 

åtminstone i viktiga projekt. Hon vill ha mycket bakgrundsinformation och tar gärna till sig 

instruktioner, men hon tycker det är ännu viktigare att lära sig genom att prova på själv, bara 

hon är säker att hon följer rätt metoder.  

 

Thomas Jansen (Sekundär) 

28-åring som alltid varit designintresserad. Har under flera år studerat olika områden så som 

grafisk och industriell design. Thomas är anställd på konsultfirma som har som mål att alltid 

ligga i branschens framkant med nya snygga och kreativa lösningar. Han är bekant med en hel 

del visualiseringar men har använt dem olika mycket. Thomas strävar efter att hitta på nya 

metoder som är unika och kan ge företaget övertag gentemot sina konkurrenter. Vill inte ha 

instruktioner eller läsa långa informationstexter, han är ute efter inspiration. Gärna 

framgångsrika exempel. 

4.3 Scenarier 
Varje persona kompletterades med varsitt scenario som beskrev en fiktiv situation ofta 

baserad vad som sagts i de tidigare intervjuerna. Scenariot beskrev hur personan använde 

tjänsten och hur den uppfyllde de målen personan hade. Här följer ett urklipp från scenariot 

med Sarah Clarke. 

 ”… ägnar några minuter till att surfa på tjanstedesign.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.” 

 Samtliga scenarier presenteras tillsammans med personorna i bilaga 1. Utifrån scenarierna 

plockades datakrav och funktionella krav ut. Exempel på krav som plockades ut från urklippet 

ovan är:  

- att man på webbplatsen ska kunna ladda upp egna exempel 

-  läsa bakgrundsinformation om en visualisering 

-  skriva inlägg. 

 Det fanns även krav från beställaren att ta hänsyn till. Till exempel var beställaren mån om att 

det skulle finnas en funktion på webbplatsen som kan rekommendera visualiseringar utefter 
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vilken typ av data man har tillgänglig. Alla krav sammanställdes i en lista (se bilaga 2), denna 

lista avgjorde mycket av vad som skulle finnas med i prototyperna. 

 

4.4 Prototyper 

Low-Fi-skisserna var till för att få ett hum om hur sidan ska se ut och vad som ska finnas med.  

Till exempel kan man se i figur 1 att det finns möjlighet att läsa om visualiseringen samt skriva 

inlägg i kommentatorsfältet till höger, några av de kraven som tidigare hade sammanställts i 

kravlistan. 

FIGUR 1. En Low-Fi skiss som visar en sida där man kan läsa information om en specifik visualisering, i detta fall 

customer journey. 

Low-Fi gjordes om till prototyper i programmet power point. Figur 2 visar samma vy som figur 

1 men är utformad i power point. Några ändringar gjordes, till exempel flyttades för- och 

nackdelar (plus och minus) upp ovanför exempelbilderna. I den nya prototypen går det att läsa 

hela informationstexten genom att scrolla ner, istället för att trycka på länken ”Read more…” i 

ingressen som tidigare. En edit-knapp lades till för att ge användaren möjlighet att ändra 

informationen på sidan.  
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FIGUR 2. Mer detaljerad prototyp som visar samma sida som figur 1. 

De flesta av intervjudeltagarna förespråkade en enkel och översiktlig webbplats. Därför ansåg 

vi att det var viktigt att startsidan (figur 3) inte skulle vara för plottrig och fylld med olika texter 

eller detaljer som användaren blir tvungen att scanna av innan denne kan navigera vidare. 

Bilderna som visas på sidan är tagna från samtliga bilder som är uppladdade på webbplatsen, 

dessa visas i med ett så kallat fisheye där användaren kan bläddra igenom bilderna genom att 

trycka på pilarna. Trycker man på en bild förstoras den upp i ett popover fönster med en länk 

till ett exempel där bilden används. 
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FIGUR 3. Vy över startsidan, bilder som visas i ett fisheye-koncept. 

En funktion som vår beställare ansåg viktig var att webbplatsen ska kunna ge användaren 

förslag på visualiseringar till dennes projekt. Användaren får kryssa i olika påståenden som 

stämmer bäst överrens med användarens data och sedan så matchas dessa svar med olika 

visualiseringar. Webbsidan pressenterar sedan de tre visualiseringar som stämmer bäst 

överens med svaren. Förslaget på denna sida ser ut som figur 3. Här ska man komma åt de 

olika visualiseringarna, spara resultatet till sin egen profil (kräver att man är inloggad). Länkar 

finns även så att man kan jämföra visualiseringar, kolla upp de mest populär eller om man vill 

göra testet igen.  
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FIGUR 4. En sida där man blir rekommenderad olika visualiseringar utefter olika parametrar man har kryssat för på 

sidan innan. 

För mer detaljerad beskrivning av prototyperna se Schylström (kommande). 

4.5 Användartest  
Användartesterna gjordes i två iterationer. Följande text presenterar vilka svårigheter som 

fanns, vilka ändringar som gjordes eller inte gjordes samt varför en ändring har skett eller inte 

skett, utan att gå in i någon djupare diskussion. 

4.5.1 Första iterationen 

Den första iterationen av användartester utfördes på Low-Fi pappersprototyper (se figur 1). Då 

prototypen inte var särskilt detaljerad blev det svårt att utvärdera många delar av 

interaktionen. Till exempel hade många deltagare problem att identifiera vad som var klickbart 

eller inte. Det var även svårt att få ett helhetsintryck. Istället blev mycket av fokus på vad som 

fanns på varje enskild sida samt att hitta passande namn på rubriker och länkar. I testerna kom 

det fram kommentarer och förslag på ändringar, som senare implementerades i den senare 

power point-prototypen. Några exempel på dessa ändringar var: 

- Rubriken ”All” ändrades till ”Overview”. Detta kändes mer lämpligt då deltagare inte 

tyckt det varit uppenbart vad som menas med ”All”. ”Overview” var ett förslag vi fick 

och det känns mer lämpligt då fliken ska visa en översiktsvy. 

- Rubriken ”About” ändrades till ”What is a visualisation?” då det inte framgick för 

deltagarna att man under ”About” kunde läsa om vad en visualisering är. Länken 

”Visualisations?” ändrades till ”What are visualisations?” (se figur 3). Då båda dessa 
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länkar leder till samma sida (läs ”What is a visualisation”) så bör dessa rubriker vara 

konsekventa och heta samma sak, det var vår intention men nu skiljer de sig något. 

- På sidan ”What fits my project?” > ”Result” var det en deltagare som reagerade på 

meningen ”Not what you had in mind? Take the test again or…”. Denne påpekade att 

meningen låter konstigt då den i princip implicerar att användaren bör ha önskat sig 

ett annat resultat. Användaren kanske överhuvudtaget inte hade några särskilda 

förväntningar på resultatet i förhand. Texten ändrades till ”You could also take the test 

again or…”, (se figur 4). 

Det kom även förslag på ändringar eller andra åsikter som av olika anledningar inte 

implementerades i nästa prototyp men som likväl kan vara värda att ta i beaktning. 

- Rubriken ”Questions” förväntades ofta vara en FAQ (Frequently Asked Questions). 

Samtliga deltagare föreslog byte av namn på rubriken men ingen kom med ett konkret 

förslag. ”Questions” är endast ett arbetsnamn, tanken har hela tiden varit att denna 

rubrik ska ändras till något bättre. Detta är dock upp till beställaren att ändra.  

- En deltagare föreslog ändring av ”Edit” till ”Give feedback” eller liknande. En ändring 

av ”Edit” prioriterades dock inte då det skulle kräva för mycket tid.  

4.5.2  Andra iterationen 

I den andra iterationen, där prototypen istället var gjord i power point (se figur 2, 3 och 4), gav 

ytterligare nya perspektiv och reaktioner. Det fanns betydligt bättre förutsättningar för 

användaren att skapa sig ett intryck av hur webbplatsen faktiskt ska se ut. Det fanns mer 

utrymme för detaljer vilket underlättade för deltagarna att identifiera klickbara föremål. Den 

stora skillnaden var såklart att det i denna prototyp faktiskt också gick att klicka på knappar, 

bilder och länkar. Därför blev fokus i den andra iterationen snarare på hur orienteringen på 

webbplatsen fungerade, än språkdetaljer (som förhoppningsvis redan var fixade i den första 

iterationen). Exempel på sådant som undersöktes i iteration två var: Skedde det förväntade 

när användaren tryckte på en länk eller hamnade användaren någon helt annanstans? Förstod 

användaren vad syftet med de olika sidorna och funktionerna?  

Nedan listas ett antal kommentarer samt förslag på ändringar som kom fram under iteration 

två. 

- Samtliga deltagare verkar förstå fish eye-konceptet med bilderna. Några deltagare 

försökte klicka sig vidare bland bilderna, vilket tyvärr inte var möjligt i prototypen (se 

figur 3). 

- Flera deltagare gick ofta till fliken ”My Profile” när det var något de skulle till exempel 

lägga upp själva, som bilder, exempel eller egna visualiseringar. Alla sidor där man 

interagerar, fyller i, laddar upp och så vidare bör därför gå att hitta även under ”My 

Profile”.  

- Samtliga deltagare tyckte det var svårt att hitta vart man kan ladda upp ett eget 

exempel.  

- Länken ”edit or add example” upplevdes otydlig (se figur 2). Den kan indikera att man 

kan redigera ett exempel, vilket inte är möjligt. Framgår inte tydligt att man kan lägga 

till bilder under ”Add example”. Ett förslag som kom fram under ett användartest var 
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att dela upp länken (”Edit” och ”Add example”) och förtydliga vad man kan redigera. 

Till exempel ”Edit Customer journey”.  

- Flera deltagare gick till ”Build your own visualisation” när det skulle lägga upp ett 

exempel. 

- Länken till ”Compare” på resultatsidan i ”What fits my project?” (figur 3) bör inte vara 

”Go here!”, utan istället bör ordet ”compare” vara det som är hyperlänkat. Blir mer 

konsekvent med övriga länkar. Detta påpekades av en testdeltagare. 

- Samtliga deltagare tyckte rubriken ”Questions” var otydlig eller missvisande. 

- Edit-knappen under My Profile uppfattades av flera deltagare som om den ”pekade” 

på endast Username och inte på övriga användaruppgifter. Knappen bör flyttas så att 

det blir tydligare att den inkluderar samtliga användaruppgifter. Till exempel kan den 

placeras under användaruppgifterna istället.  

- En deltagare tyckte att det var konstigt att rubriken ”Visualisations” såg likvärdig ut 

med ”Blog” och ”Questions” då i princip all information på hemsidan ligger under 

”Visualisations”. Eventuellt kan en omstrukturering vara nödvändig. 

- En deltagare föreslog att användare bör kunna skicka meddelanden (PM) till andra 

användare. 

- Flera deltagare hade svårt att förstå ”wiki-konceptet”, alltså att användare själva kan 

redigera text på hemsidan. Det var ingen som förväntade sig att det skulle vara möjligt.  

4.5.3 Sammanfattning av resultat från användartesterna 

Den första iterationen handlade mycket om att hitta passande namn på rubriker och länkar. Då 

prototypen var på papper och utan detaljer var det svårt att utvärdera många delar av 

interaktionen. I den andra iterationen var det snarare störst fokus på helheten och hur 

navigering mellan olika sidor upplevdes. 

4.5.4 Resultat från SUS 

Poängen på de fyra SUS-undersökningarna var 67,5; 67,5; 85 och 90. Medelvärdet blev således 

77,5 med en standaravvikelse på 10,16.  

5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras intervjuerna samt metoderna scrum och måldriven design och hur 

dessa fungerat i projektet. Diskussionerna kommer även röra användandet av personor och 

scenarion. Slutligen kommer diskussioner föras kring användartesterna, huruvida det skulle 

utförts på ett annorlunda sätt, hur det fungerade i ett agilt projekt samt en diskussion kring 

resultaten från användartesterna.  

5.1 Intervjuer 
Intervjuerna var det som låg till grund för hela arbetet och hade på så vis väldigt viktig roll. 

Hade det funnits mer tid tillgänglig och om vi hade haft tillgång till fler kontakter hade det varit 

en bra idé att göra fler intervjuer. Framförallt saknas några fler intervjuer med målgruppen 

studenter, där vi endast hann med att göra tre intervjuer. Huruvida detta har påverkat 

slutresultatet är svårt att sia om då olika intervjuer kan vara mer givande än andra. Men min 

uppfattning är att personor och scenarier hade blivit mer robusta om de hade grundats på fler 
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antal intervjuer. Vi hade antagligen fått ännu fler förslag och åsikter som hade kunnat 

utvecklas. Vilket i sin tur möjligen hade kunnat leda till ett bättre slutresultat.  

Självklart hade det varit optimalt att genomföra intervjuerna öga mot öga med samtliga 

deltagare men då några av dem var utspridda över Europa var detta en omöjlighet. 

Intervjuspråket var således oftast på engelska vilket även det kan ha påverkat något. I de flesta 

av intervjuerna som genomfördes på engelska var engelska inte förstaspråk hos någon av 

parterna. Detta kan såklart ha lett till språkförbistringar, men då har det i sådana fall handlat 

om detaljer och inte helheten. Jag tror därför inte att språket har haft någon stor påverkan på 

resultatet av intervjuerna. Uttalanden från intervjuerna som vi uppfattat som svårtydiga eller 

irrelevanta har exkluderats från resultatet. Därför tror jag inte att det slutgiltiga resultatet och 

analyserna påverkats nämnvärt av eventuella språkförbistringar.  

Efter att ha genomfört ett antal intervjuer fick vi en känsla för vilka frågor som gav bra svar och 

vilka som var svåra. Vissa frågor användes sällan medan vi i andra falla utvecklade frågorna 

ytterligare då vi märkte om att det kunde finnas mer information att hämta. Det skapades en 

känsla för vad som fungerar och vad som inte fungerar. Men avvägningar om när man ska 

trycka extra på vissa frågor eller stryka någon fråga var något som ofta fick ske från fall till fall 

under respektive intervju.  

För att analysera intervjuerna gjordes, som tidigare nämnt, beteendevariabler där 

intervjudeltagarna placerades ut. Vissa variabler var lätta att placera ut deltagarna på, andra 

svåra och några få gick i princip inte alls. Dessa variabler som var svåra att placera ut, har vi 

såklart heller inte lagt någon större vikt vid. Man kan ju dock fråga sig om de var svåra på 

grund av att variabeln var irrelevant eller om våra intervjufrågor inte var tillräckliga för att ge 

oss denna information. Men i vissa fall har variablerna inte grundat sig på någon specifik 

intervjufråga utan istället kan det ha varit flera olika svar som tyder på ett visst beteende och 

därför skapat en variabel. Då beror det mycket på hur uttömmande svar intervjudeltagaren 

ger, det kunde variera mycket mellan olika deltagare. 

5.2 Personor och scenarier 
 Olika beteendemönster skapade senare tre personor. De två personorna som grundade sig på 

praktiserande designers är något av extremer om man jämför med de riktiga designerna. I 

verkligheten sker fler avvikelser från mönstret, än vad persornorna visar. Men vi ville att 

personorna tydligt skulle gå att särskilja, därför har vi ibland lyft fram motsägande beteenden 

extra, när det varit tydligt att sådana funnits. Men trots det känns personorna inte på något 

sätt overkliga utan som personer som mycket väl skulle kunna funnits på riktigt. Antagligen 

eftersom alla beteenden faktiskt grundar sig i beteenden som kommit fram i intervjuerna, inga 

beteenden är tagna ur luften. Den tredje personan, studentpersonan, är dock helt enkelt en 

blandning av vad de studerande intervjudeltagarna sagt i intervjuerna. Den grundar sig i 

princip endast på dessa tre intervjuer. 

Generellt sett kunde personorna varit mer detaljerade och framför allt mer målande. Goodwin 

anser till exempel att det är väldigt viktigt med en bild för att öka trovärdigheten hos 

personan. För vår egen del med intervjuerna i bakhuvudet tyckte vi att personorna räckte gott 

och väl för oss. Men jag kan tänka mig att om personer som ska använda våra personor och 

som saknar vår bakgrund vi fått genom intervjuerna, kan tycka att det saknas målande 
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detaljer. Detta var något vi dock valde att inte ta hänsyn till då vi ansåg att personorna inte var 

tänkta för någon annan än oss själva.  

Scenarierna var väldigt bra för att få en ökad förståelse för vilka aktiviteter personan utför och 

således vilka funktioner som måste finnas för att dessa aktiviteter ska möjliggöras. Vi utgick 

mycket från de olika målen personorna hade och hur dessa skulle uppfyllas. Utöver detta 

användes våra samlade intryck från intervjuerna för att få en trovärdig berättelse. Jag tycker 

scenarier är mycket användbara och ger en bra känsla för hur produkten eller tjänsten kommer 

att användas.  

5.3 Scrum 
Scrum är egentligen en metod som från början utvecklats för programmering och 

systemutveckling. Det finns tydliga instruktioner och regler för hur ett scrum-projekt ska 

genomföras. I detta projekt följdes inte dessa regler från punkt till pricka. Det hade i princip 

varit omöjligt då vi endast var två personer. Men vi följde ändå några mönster som 

kännetecknar ett scrum-projekt. Till exempel strukturerades arbetet i sprintar där vi i varje 

sprint arbetade utefter en produktbacklogg med stories som tillhandahölls av beställaren. Vi 

arbetade även tätt ihop under sprintarna.  

Jag skulle påstå att scrum bidrog med riktlinjer och struktur till projektet. Scrum fungerade 

med andra ord som en metod för hur arbetet skulle planeras och struktureras till skillnad från 

måldriven design som var en metod för hur enskilda moment skulle utföras. Metoderna har 

alltså olika beröringspunkter i projektet och det fungerade därför utmärkt att kombinera båda 

dessa.  

Att strukturera arbetet efter scrum gör att det blir väldigt intensivt. Detta var dock inget som 

upplevdes som ett problem under detta arbete då det fanns en klar bild över vad som skulle 

göras. Det var snarare positivt att då upplevelsen blev att arbetet hela tiden gick raskt framåt. 

5.4 Måldriven design 
Precis som med scrum och som det oftast blir, följde vi inte heller metoden måldriven design 

till punkt och pricka. Att bedriva måldriven design så som Goodwin beskriver den i teorin är 

som jag ser det oftast inte riktigt möjligt i praktiken. I detta projekt fanns åtminstone inte tid 

eller resurser för att genomföra processen, om man ska göra precis så som Goodwin beskriver. 

Vissa moment prioriterades inte lika mycket eller gjordes inte fullt ut. Till exempel gjordes 

designen inte fullt lika detaljerad och personorna utformades lite enklare och utan bild om 

man jämför med hur Goodwin beskriver att det ska vara. Man måste alltid göra en avvägning 

hur noga man ska vara och hur mycket tid som finns tillgänglig. Tiden är alltid begränsad i alla 

projekt så det gäller att prioritera rätt saker. Jag tycker vi prioriterade bra och vi kunde i princip 

följa tidsschemat utan att behöva ändra om särskilt mycket.  

Jag tycker att måldriven design är en bra metod att arbeta efter i projekt inom området 

interaktionsdesign. Det fungerade även bra att arbeta agilt med måldriven design. Beställaren 

gav oss stories att arbeta med, dessa slogs samman med den kravlista som vi själva hade 

utarbetat, stories och kravlistan hade således samma funktion. 
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Men precis som Norman (2005) skriver har jag själv fått uppfattningen av att måldriven design 

är en väldigt självklar metod inom interaktionsdesign. Framför allt tror jag att Norman vill göra 

tydligt att det är farligt att bara se ur ett perspektiv. Bara för att måldriven design blivit så 

populär så behöver den inte vara den optimala designmetoden. Det hela grundar sig i två olika 

synsätt inom människa-teknik interaktion, Norman som anser att människan har en utmärkt 

förmåga att anpassa sig till nya saker. Detta ska man utnyttja på så sätt att man anpassar 

designen så att den blir optimal för aktiviteten som ska utföras istället för efter användarens 

behov. Människan kan enligt Norman med mer eller mindre träning ändå anpassa sig till 

tekniken. 

 Goodwin däremot är på den andra sidan och anser att det bästa sättet att få ut så mycket som 

möjligt av tekniken är att anpassa den till människan så att den blir lätt att använda för 

människan.  

Själv står jag mer på Goodwins sida men jag tycker Norman har en bra poäng. Som jag ser det 

behöver dessa olika syner dock inte helt motsäga varandra i praktiken. Norman förespråkar 

aktiviteten före användaren, men som jag ser det är användaren en del av aktiviteten. Alltså är 

användbarheten viktigt då användaren tillsammans med tekniken utför en aktivitet. Hos 

många produkter eller tjänster är en av de viktigaste egenskaperna att den ska vara 

lättillgänglig och lättanvänd, då ska inte användaren behöva tränas innan den kan använda 

produkten eller tjänsten. Men i ett mer avancerat system där helt andra egenskaper är viktiga 

är jag säker på att systemet får större potential ju mer tränad användaren är. Men 

användbarheten behöver inte alltid försämra aktiviteten.  

5.5Diskussion av användartest  
”… I always advice clients with tight budgets to forgo testing in favor of more up-front research 

and design time.” Goodwin, s. 650 (2008) 

”If you want a great site, you’ve got to test. […] The only way to find out if it really works is to 

test it.” Krug, s. 141 (2000) 

Citaten ovan visar tydligt att det helt klart råder delade meningar kring användartestning. 

Goodwin och Krug har till exempel väldigt olika åsikter, ingen av dem anser att 

användartestning är något negativt men de lägger definitivt olika värde i det.  

Goodwin ägnar endast ett kapitel i sin bok åt användartester och börjar det kapitlet med att 

ganska tydligt visa hur hon förhåller sig till användartester. Enligt hennes erfarenheter ger 

övriga metoder som hon beskriver i sin bok genomgående bra resultat om det appliceras av 

duktiga designers. Detta tycker jag antyder, om än något hårddraget, att hon anser att så länge 

man följer hennes metoder så är användartestning inte nödvändigt.  Men hon medger även att 

det inte behöver bli perfekt när hon skriver ”However, it’s unlikely for even the best designer to 

be exactly right about everything.”  (Goodwin, 2008. s. 649). Det är dock uppenbart enligt mig 

att Goodwin inte prioriterar användartester särskilt högt. Om det är en produkt eller tjänst där 

problem med användbarhet kan få ödesdigra konsekvenser, till exempel inom områden såsom 

fordon eller medicin så anser hon dock att hon aldrig skulle avråda någon från att 

användartesta.  
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Krug däremot är sällan sen med att poängtera vikten av att testa. Han tycker, till skillnad från 

Goodwin, att man ska testa flera gånger under designprocessen och i många iterationer. Dock 

trycker han på att användartestning ska vara enkelt och snabbt, på så vis även billigt. Krug 

(2000) förespråkar så många som sju stycken iterationer med 1-3 test i varje. Medan 

Goodwin(2008) i sin bok inte skriver om användartester som om det skulle vara något som 

sker flera gånger. Jag använde mig av två stycken iterationer med tre test i första och fyra i 

andra. Eftersom testen skedde på olika utvecklade prototyper uppmärksammades olika typer 

av problem. Hade det funnits tid för en tredje iteration där en beta-version av webbplatsen 

hade kunnat användartestas tror jag även detta skulle vara mycket givande och 

uppmärksamma både gamla och helt nya problem. Det hade antagligen även varit givande att 

genomföra ytterligare iterationer på varje prototyp. Jag tror mer på flera mindre tester, under 

olika tidpunkter i processen än ett större test i slutet. 

Det viktigaste tror jag dock är att testa överhuvudtaget.  Även om man är en väldigt duktig 

designer så tror jag att man kan ha svårt att alltid kunna ta användarens perspektiv när man 

själv designar. Användartestning gör det mycket lättare att få den insikten. Det var något jag 

också märkte själv när jag gjorde mina tester. Trots att jag hade ett väldigt enkelt upplägg, 

kände jag att det ändå gav väldigt mycket tillbaka. Ett exempel på ett fel med vår design som 

antagligen inte uppmärksammats om det inte gjorts användartester var att i princip alla 

testdeltagare visade sig gå till fliken ”My Profile” vid ett flertal tillfällen som vi inte hade räknat 

med. Framför allt verkade detta ske när testdeltagaren hade en uppgift där han/hon skulle 

interagera själv och göra något mer aktivt som till exempel ladda upp bilder eller exempel, 

bygga egen visualisering, istället för att till exempel bara läsa information. En länk till ”build 

your own visualisation” hade vi faktiskt lagt in i ”My Profile” och det var många (fler än vi hade 

räknat med) som gick den vägen, men ”Edit” och ”Add example” hade vi knappt ens funderat 

på att lägga under ”My Profile”. Det kan låta självklart i efterhand men är man mitt uppe i sin 

egen design kan det bli svårt att se andra alternativ, alla är ju trots allt inte kompletta 

designers från början. Alltså tycker jag att det är väldigt viktigt att användartesta så att 

problem likt detta upptäcks och rättas till. Viktigt att tillägga är att hur uppgifterna till 

användaren (key tasks) formulerades kan såklart spela stor roll på hur användaren väljer att 

utföra uppgiften. Vissa faktiska mindre problem kan få större uppmärksamhet än andra 

faktiska större problem. Ett sätt att minska denna påverkan kan vara att man är flera personer 

som testar, då alla kanske inte väljer att formulera sig exakt likadant. 

Om mer tid hade funnits till förfogande hade jag gärna genomfört fler användartester. Inte 

nödvändigtvis fler per iteration, utan snarare fler iterationer. Det hade varit intressant att göra 

användartester med personer som stämmer ännu bättre överrens med de tilltänkta 

målgrupperna. Helst med praktiserande tjänstedesigners men också gärna med studenter som 

studerar området tjänstedesign. De testdeltagare jag använde mig av i denna studie var dock 

relativt nära den sistnämnda målgruppen. Dessa studenter hade alla studerat 

interaktionsdesign och kan även förmodas ha ett visst intresse för tjänstedesign även om det 

ännu inte har läst specifika tjänstedesignkurser.  

5.5.1 System Usability Scale (SUS) – ett bra mått på användbarhet? 

För att komplettera användartesterna användes SUS-enkäten. Bangor, A et al. (2008) föreslog 

att man kunde anpassa SUS dels genom att byta ut ord för att det ska bli mer lättförståeligt 
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eller för att det ska passa plattformen man testar på, till exempel en webbplats, något bättre. 

Några sådana ändringar valde jag att inte göra. Eftersom jag aldrig tidigare använt SUS tyckte 

jag att det kunde bli intressant att testa den så som den är i original innan jag eventuellt skulle 

börja experimentera med formuleringar. Skulle jag börja ändra formuleringar så skulle jag även 

lika gärna kunna översätta den till svenska och då tror jag det är bra om man har tillräcklig 

kunskap om hur den fungerar innan man gör något sådant.  

SUS-enkäten ska ge siffror på hur bra användbarhet ett system har. Får man siffror innebär det 

nya sätt att jämföra och analysera data. Brooke själv skriver ingenting om vad som är bra eller 

dåliga värden eller hur man ska tolka olika värden. Det enda han beskriver är att skalan är 

mellan 0 och 100 och att resultatet kommer hamna någonstans där emellan.  

Men Sauro (2011) beskriver däremot kort i sin artikel hur man ska tolka olika värden. Han 

fördelar resultaten från SUS på en graderad skala och delar upp denna i percentiler, från A+ till 

F. Medelvärdet som Sauro har fått fram när han undersökt 500 olika studier är 68 poäng. Det 

motsvarar percentil C på hans graderade skala, för att placera sig i den översta percentilen (A) 

krävs en poäng på 80,3. Detta är enligt Sauro också gränsen för när en användare med största 

sannolikhet skulle rekommendera produkten eller tjänsten till en vän. Sauros medelvärde är 

relativt nära det medelvärdet som Bangor et al (2008) presenterar efter att ha gått igenom 

över 2300 olika studier, de kom fram till ett medelvärde på 70,14 poäng.  

I min studie blev medelvärdet 77,5 poäng, vilket är en bit över både Sauros och Bangor et als 

medelvärden. Om man skulle placera in resultatet i Sauros graderade skala skulle det hamna i 

percentil B. Bangor et al (2008) har gjort en liknande uppdelning som den Sauro gjort, men de 

har istället fördelat resultaten över kvartiler (dock inte över spannet 0-100 utan beroende på 

hur deltagarna svarat, det vill säga gränsen mellan kvartil två och kvartil tre går inte vid 50 utan 

vid 70,14 då det var medianvärdet). 

Resultatet 77,5 poäng från min studie skulle placera sig i den tredje kvartilen i skalan Bangor et 

al presenterar och därmed räknas som acceptabel och bra. Om man jämför med vad Sauro och 

Bangor et al. skriver tycks mitt resultat med andra ord vara bra utan att vara utmärkande bra.  

Bangor et al skriver även att SUS framför allt bör användas som ett komplement. Ensamt säger 

SUS bara något om den övergripande användbarheten, enligt forskargruppen bör man även 

räkna in mått på ”success rate” samt orsaken till att fel uppstår när produkten testas av en 

användare, för att kunna bedöma användbarheten.  

Om man jämför SUS med Rubin och Chisnells (2008) sex egenskaper som enligt dem definierar 

användbarhet (“useful”, “efficient”, “effective”, “satisfying”, “learnable” och “accessible”) så 

anser jag att det förstärker bilden av SUS som ett komplement. SUS mäter de flesta av dessa 

egenskaper mer eller mindre, dock inte ”efficiency” samt ”effectiveness”. Efficency är oftast 

ett tidsmått, tid är inget som mäts direkt med SUS. Ett mått för effectiveness är till exempel 

”success rate”, det som Bangor et al också föreslog som komplement till SUS, ett mått på hur 

många rätt eller fel användaren göra under ett test.   

Dessa två egenskaper var inget jag mätte i användartesten. Däremot om någon testdeltagare 

tog väldigt lång tid (efficiency) på sig för att utföra en uppgift (key task) så noterades det bland 



27 
 

övriga anteckningar. Detta gällde även om deltagaren till exempel klickade mycket på fel 

länkar (effectivness), vilket ofta kunde leda till att det tog lång tid. Så dessa variabler var trots 

allt inte helt uteslutna ur mina användartest men de hade inte samma prioritet. Jag kan 

faktiskt tycka att om man ska prioritera bort några av variablerna så är det just dessa två, 

framför allt efficiency, då effectiveness känns mer intressant enligt mig.  

Jag tror inte att SUS-enkäten behöver vara involverad i alla iterationer i användartestningen 

(om man gör flera) eftersom det kan vara svårt att få en bra uppfattning av en halvfärdig 

prototyp. Det är förvisso väldigt enkelt att genomföra en SUS-enkät så jag ser inga problem 

med att göra det, men resultatet av SUS-enkäten känns mer betydelsefullt ju längre i 

designprocessen man kommit.  

Fördelen med SUS är att den ger ett konkret mått på användbarhet som annars kan uppfattas 

som något diffust. SUS kräver såklart att man genomför ett ”vanligt” användartest innan (till 

exempel att man låter användaren klicka runt på webbplatsen och utföra diverse uppgifter), 

den kan aldrig ersätta ett sådant test. Men det är heller inte det som är tanken. Utan den 

kompletterar och gör resultatet från användartestet mer konkret och jämförbart.  

5.6 Framtiden 
I detta projekt var vi tvungna att avgränsa oss ganska kraftigt. Därför finns det fortfarande 

mycket att bygga vidare på. Framför allt måste webbplatsen detaljdesignas innan den kan 

lanseras. Fler användartester bör genomföras och i fler iterationer. Webbplatsen bör även 

testas på praktiserande tjänstedesigners, då de troligen kan komma med andra perspektiv än 

studenter. Det skulle även vara intressant att utforska alternativa metoder för 

användartestning. Det finns inget som säger att det sättet jag har användartestat på skulle vara 

optimalt för de prototyperna som utformats. 

6. Slutsats 
 

Det är svårt att säga exakt hur pass bra användbarhet någonting har. SUS ska enligt vissa vara 

väldigt pålitlig. En jämförelse visade att endast SUS i sig själv inte mäter alla egenskaper som 

utmärker användbarhet även om den inkluderar de flesta. Intrycken från användartesterna 

samt resultaten från SUS-enkäten (77,5 poäng) ger dock en positiv bild av prototypen som vi 

designade. Enligt dessa bör man kunna dra slutsatsen att prototypen av webbplatsen har en 

bra användbarhet. Vilket i sin tur bör betyda att vi som designers har gjort ett gott arbete. 

Dessa slutsatser tillsammans med mina egna samlade intryck av designprocessen gör att jag vill 

påstå att det går utmärkt att arbeta agilt med designprojekt. Dessutom fick jag intrycket att 

måldriven design lämpade sig väl att kombinera med en agil metod då jag ser att de kan 

komplettera varandra.  

Sett till webbplatsen finns det såklart mycket kvar att göra, det vi designade var endast en 

prototyp och den kan och bör definitivt förfinas ytterligare. Vårt arbete är en bit på vägen men 

mycket återstår innan en webbplats är klar att lanseras. Jag bör även förtydliga att eftersom 

användartester endast gjorts på prototyper så är det endast möjligt att göra uttalanden om 

hur bra dessa är och inte om webbplatsen (som ännu inte finns). Däremot tror jag att 
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användbarheten kommer att bli ännu bättre när fler iterationer av användartester och fler 

förbättringar av prototypen genomförts.  
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Bilaga 1 
Sarah Clarke (primär) 

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 hemsidan 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 hemsidan är en resurs 

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 
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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.  
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Anna Lundberg (primär) 

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 hemsida 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 hemsidan 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 

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 
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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 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.  
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Thomas Jansen (sekundär) 

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 hemsidan. 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 hemsidan 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 

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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Bilaga 2 
Funktionella krav 

Följa en diskussion (Sarah) 

Skriva inlägg (Sarah) 

Hitta en visualisering (Sarah, Anna) 

Se nyheter (Thomas) 

Se nya exempel på en viss visualisering (Sarah) 

Få bakgrundsinformation (Anna, Sarah) 

Se bilder (Sarah, Anna, Thomas) 

Skicka en visualisering med ett meddelande (Thomas) 

Logga in (Anna, Sarah) 

Se liknande visualiseringar (Sarah, Anna) 

Kunna spara en visualisering som en favorit (Anna) 

Se populära visualiseringar (Sarah) 

Se tutorialvideo (Anna) 

 

Datakrav 

Textfält för kommentarer/inlägg 

Inloggning 

Sökfuntion 

Kategorier för visualiseringar 

Bilder 

Video 

Topplista 

Rekommendationer 

Fält med nyheter 

Personlig sida 

Lista med favoriter 

Beskrivning av en visualisering 

Skickaknapp 

Spara som favoritknapp 
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Bilaga 3 
Ordlista 

Fisheye – Bilder med vid vinkel där fokus hamnar i mitten. 

Key task testing – Specifika uppgifter användaren ska utföra under ett användartest. 

Low-Fi skiss – En simpel odetaljerad skiss, oftast på papper. 

Persona – Beskrivning av en fiktiv person som dock grundar sig på flera verkliga personer. 

Popover – Ett lager som lägger sig över webbplatsen man tittar på. Istället för att öppna ett 

nytt fönster 

Scrum/agila metoder – På svenska även kallade lättrörlig metoder. Flexibelt arbetssätt där 

man jobbar i iterationer (sprintar). Scrum är ett exempel på en sådan metod.  

Scrum master – Den som leder arbetsgruppen inom scrum.  

Stories – Prioriterad lista med uppgifter som ska utföras i varje iteration (sprint).  

Visualisering – En representation av kvalitativ data, används mycket inom tjänstedesign. 

 System Usability Scale (SUS) – En sk. likertskala. Användaren får fylla i en enkät, resultatet ger 

ett värde på användbarhet.  
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Bilaga 4 
Intervjumallarna översattes även till engelska. 

Intervju med DESIGNERS Svenska 

Hej! Kul att du vill vara med på en intervju. Först vill vi bara fråga om det är okej att vi spelar in 

den här intervjun? Det kommer vara stöd till våra anteckningar, dina uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 30 minuter men vill du 

avbryta innan så får du naturligtvis göra det. Vi kommer framförallt att prata om visualiseringar 

och då menar vi som en teknik att analysera data inom tjänstedesign, det som ibland också 

kallas representationer. Har du några frågor innan vi börjar? 

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 programmet: 
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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? 

 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 hemsidan? Vad ska 

den förmedla? 

Intervju med STUDENTER Svenska 

Hej! Kul att du vill vara med på en intervju. Först vill vi bara fråga om det är okej att vi spelar in 

den här intervjun? Det kommer vara stöd till våra anteckningar, dina uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 20 minuter men vill du 

avbryta innan så får du naturligtvis göra det. Vi kommer framförallt att prata om visualiseringar 

och då menar vi som en teknik att analysera data inom tjänstedesign, det som ibland också 

kallas representationer. Har du några frågor innan vi börjar? 

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? 
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 Vad vill du veta om visualiseringar? 

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

Om programmet: 

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 hemsidan? Vad ska 

den förmedla? 

 

 

 

 


